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اأبوظبي حت�سد بطولة امل�سد�ص للفرق 
واملدر�سة االحتادية و�سيفاً ودبي ثالثاً

عربي ودويل

نهيان بن مبارك يفتتح املكتبة 
ال�سينمائية الوطنية بجامعة زايد

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

اجتماع يف نيويورك حول �سوريا 
و�سط توقعات با�ستقالة االإبراهيمي 

•• الذيد-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف جمل�س �شموه يف 
مدينة �لذيد باإمارة �ل�شارقة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال 
بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 

�شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين.
وتناول �للقاء �لذي جرى خالل ��شتقبال �شمو ويل عهد �بوظبي جموع 
�لوطن  تهم  �لتي  و�لق�شايا  �ل�شوؤون  �ملو�طنني �حلديث حول عدد من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  وج��ه��ود  و�مل��و�ط��ن��ني 
�لدولة حفظه �هلل يف حتقيق تطلعات  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  خليفة بن 

وطموحات �أبناء �لوطن.
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل  �خ��رى  جهة  من 
�م�س يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 
جمل�س �شموه مبدينة �لذيد يف �إمارة �ل�شارقة وبتوجيهات من �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل جموع 

�ملو�طنني من كافة �مار�ت �لدولة.
)�لتفا�شيل �س2(

   

حممد بن را�شد ياأمر بتعيني جمال خلفان بن حويرب 
ع�شوا منتدبا لـموؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم

•• دبي-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي بتعيني 
�آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ل�  منتدبا  ع�شو�  حويرب  بن  خلفان  جمال 
مكتوم. وتعمل �ملوؤ�ش�شة على حتقيق جمموعة من �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 
�أن�شطة وم��ب��ادر�ت ري���ادة �لأع��م��ال م��ن خ��الل دع��م بر�مج  �أه��م��ه��ا حتفيز 
�لب�شري و�لرتقاء بقدر�ته  �ملال  ر�أ�س  �لبتكار و�لبحث و�لتطوير وتنمية 
من خالل دعم �لتعليم و�لتطوير �ملهني �لنوعي �إ�شافة �إىل تعزيز وتطوير 

بر�مج �إنتاج و�كت�شاب �ملعرفة باللغة �لعربية.

اأدباء و نا�شرون يثمنون دعم �شلطان القا�شمي
 لدور الن�شر يف مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل

•• ال�شارقة –الفجر:

تو��شلت �أ�شد�ء زيارة ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ملهرجان �ل�شارقة 
�شر�ء  لدعم  دره��م  مليوين  مبلغ  وتخ�شي�س  موؤخر�ً  للطفل  �لقر�ئي 

�لكتب من �لنا�شرين.                                   )�لتفا�شيل �س5( حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله حاكم �أم �لقيوين  )و�م(

ا�شتقبل املواطنني يف الذيد واأكد اهتمام رئي�س الدولة بق�شايا اأبناء الوطن واحتياجاتهم وحت�شني معي�شتهم 

حممد بن زايد ي�شتعر�ض مع حاكم اأم القيوين الق�شايا التي تهم الوطن واملواطنني 

اأكرث من مائة قتيل يف انهيار منجم وطمر ت�شعة من رجال الإنقاذ 
ع�شرات القتلى يف �شدامات قبلية بدارفور 

رغم التقدم احلا�شل يف احلوار الوطني

تون�ض:حزب التكتل يهدد باخلروج من احلكومة !!

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

قبلية  مو�جهات  خ��الل  �شخ�شا   130 م��ن  �ك��ر  قتل 
يف د�رف����ور يف غ��رب �ل�����ش��ود�ن، كما ذك��ر زع��ي��م قبلي 

�جلمعة.
و�كد زعيم قبيلة بني هلبة �لعربية �لذي طلب عدم 
م�شاء  منذ  م�شتمرة  �مل��ع��ارك  �ن  هويته  عن  �لك�شف 
�شفوفنا،  يف  �شخ�شا   37 مقتل  و�شجلنا  )�خلمي�س( 
م�شري� �ىل �ن 100 عن�شر من قبيلة �لقمر �ملناف�شة 
قتلو� �ي�شا..وقد تعذر �لت�شال بزعماء هذه �لقبيلة 

على �لفور.

وق���ال زع��ي��م بني هلبة �ن خ��الف��ا على �لر����ش��ي هو 
 100 ح��و�ىل  بعد  �لفر�شان على  �ملعارك يف عد  �شبب 

كلم جنوب غرب نيال عا�شمة جنوب د�رفور.
وقال هذه �ر��شينا وهوؤلء �لنا�س يعي�شون فيها.

و�كد مكتب �لمم �ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون �لن�شانية 
�ندلع معارك جديدة بني قبيلتي قيمري وبني هلبة 

�لذين يتنازعون ملكية �ر��شي يف جنوب د�رفور.
�خ��رى لقي ت�شعة من رج��ال �لنقاذ كانو�  من جهة 
يحاولون �غاثة �لع�شر�ت من عمال منجم ذهب �نهار، 
حتفهم يف در�فور، غرب �ل�شود�ن على ما �فاد �جلمعة 

�شاهد عيان �كد �ن �حل�شيلة بلغت مئة قتيل.

•• املو�شل-ا.ف.ب:

�آخ��رون بجروح �جلمعة  قتل 15 �شخ�شا و��شيب 41 
يف هجمات متفرقة يف �لعر�ق بينهم ع�شرة قتلى من 
عنا�شر �ل�شرطة �شقط ت�شعة منهم يف �ملو�شل �شمال 
�لبالد، بح�شب ما �فادت م�شادر �منية وطبية وكالة 
فر�ن�س بر�س. وقال �ملالزم �ول خلدون �لدليمي يف 
�شرطة �ملو�شل )350 كلم �شمال بغد�د( �ن ��شتباكات 

م�شلحني  ب��ني  �ل��ل��ي��ل  منت�شف  ب��ع��د  وق��ع��ت  م�شلحة 
من  ت�شعة  مقتل  عن  ��شفرت  �ل�شرطة  من  وعنا�شر 

�ل�شرطة و��شابة �شبعة �خرين من رفاقهم بجروح.
و��شاف �ن �لهجمات �لتي ��شتخدم م�شلحون خاللها 
��شلحة خمتلفة بينها قذ�ئف �لهاون ��شتهدفت نقاط 
تفي�س لل�شرطة يف مناطق �لرفاعي و�ل�شناعة وباب 
�لغربي  �جلانب  يف  وجميعها  �جلديد،  وباب  �لبي�س 

من مدينة �ملو�شل.

الفجر........    04:21            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   06:56  
الع�صاء......   08:26

�ثار �لدماء د�خل �شيارة �ملدعي �لعام �شودري ذو �لفقار )� ف ب(

�حلو�ر �لوطني .. تقدم ولكن!!! 

املعار�شة تطلق قذيفتني على مطار دم�شق وبريطانيا تن�شر خرباء على احلدود ال�شورية 

قوات الأ�شد تق�شف الأحياء ال�شكنية يف مدينة بانيا�ض

•• ا�شالم اأباد-يو بي اأي

�أطلق جمهولون �لنار، �م�س على 
رئي�شة  �غ��ت��ي��ال  بق�شية  �مل��دع��ي 
�ل�شابقة،  �لباك�شتانية  �ل�����وزر�ء 

بنظري بوتو، ما �أدى �إىل مقتله.
باك�شتانية  �إع��الم  و�شائل  ونقلت 
�أن  �ل�������ش���رط���ة،  م�������ش���ادر يف  ع����ن 
م�����ش��ل��ح��ني ع���ل���ى در�ج�������ة ن���اري���ة، 
�شيارة  ب����اجت����اه  �ل����ن����ار  �أط���ل���ق���و� 
�لفقار علي،  ���ش��ودري ذو  �مل��دع��ي، 
و�إ�شابة  م��ق��ت��ل��ه،  �إىل  �أدى  م���ا 
حار�شه �ل�شخ�شي وفرو� هاربني.
�ل����ذي  �مل����دع����ي،  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
بعدة  �أ�شيب  �شيارته،  يقود  ك��ان 
�إىل  �أدى  م�����ا  ن�����اري�����ة،  ط���ل���ق���ات 
�ل�شيارة،  على  �ل�شيطرة  فقد�نه 
هي  توفيت  ب��ام��ر�أة،  و��شطد�مه 

�أي�شاً لحقاً يف �مل�شت�شفى.
وق�����ال �ب����ن �مل����دع����ي، ن�����ش��ري، �إن 
�إىل حمكمة  ي��ت��وج��ه  ك���ان  و�ل����ده 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص 

�أكد ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي حلزب 
�ل��ت��ك��ت��ل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي م��ن �أجل 
�أ�شالع  ثالث  و�حل��ري��ات)  �لعمل 
تون�س(  يف  �حل���اك���م���ة  �ل���رتوي���ك���ا 
�لوطني  ب���امل���ج���ل�������س  و�ل����ن����ائ����ب 
�لتاأ�شي�شي، جالل بوزيد �أن حزبه 
بعقد  �لرتويكا  طالب حليفيه يف 
ليقوم  للتن�شيقية،  طارئ  �جتماع 
خ���الل���ه ب���ع���ر����س ����ش���روط���ه على 
�ل��ن��ه�����ش��ة و�مل���وؤمت���ر، م�����ش��ري� �إىل 
رئي�س �حلكومة  �إمهال  �شيتم  �أنه 
لتلقي  حم����دد  م���وع���د  وحت���دي���د 

�إجابة حول �شروطه.
�أن حزبه �شيهدد   ، و�أ�شاف بوزيد 
حليفيه بالن�شحاب من �حلكومة 

تتم  مل  ح�������ال  يف  و�ل������رتوي������ك������ا 
�ل�شتجابة ل�شروطه خا�شة و�أنها 
وفقا  تعجيزّية  �شروطا  تعترب  ل 
ملا �شرح به ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي 

رو�لبيندي  يف  �لإره����اب  ملكافحة 
��شتماع  جل�شة  ح�شور  �أج��ل  م��ن 
يف ق�شية �غتيال بوتو، عندما مت 

�غتياله.
م�شوؤوليتها  جهة  �أي��ة  تعلن  ومل 

عن �حلادثة.
�لرئي�س  ح�����زب  ق������ّرر  ذل�����ك  �ىل 

برويز  �ل�������ش���اب���ق  �ل���ب���اك�������ش���ت���اين 
�نتخابات  م��ق��اط��ع��ة  م�������ش���ّرف، 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �مل����ق����ررة يف 
بعد  �جل���������اري،  م����اي����و  �أي��������ار   11
كافة  ع��ن  تر�ّشحه  �أور�ق  رف�����س 
�لرت�ّشح  من  ومنعه  �ملحافظات، 

مدى �حلياة.

للتكتل.  وقال بوزيد نحن �شن�شع 
على طاولة �لنقا�س �شروطنا �لتي 
ن��ع��ت��ربه��ا ���ش��م��ان��ات ل��ن��ج��اح هذه 

�حلكومة.  )�لتفا�شيل �س11(

•• عوا�شم-وكاالت:

تتعر�س �لحياء �ل�شنية يف جنوب مدينة بانيا�س �ل�شاحلية 
�ل�شورية لق�شف من �لقو�ت �لنظامية �جلمعة، وذلك غد�ة 
�شنية قريبة من  �كر من خم�شني �شخ�شا يف قرية  مقتل 

�ملدينة، بح�شب ما �فاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان.
وقال �ملر�شد يف بريد �لكرتوين بعد ظهر �جلمعة تتعر�س 
من  للق�شف  بانيا�س  ملدينة  �جلنوبية  �لح��ي��اء  يف  مناطق 
�لنبع  ر�أ���س  �حياء  على  قذ�ئف  و�شقطت  �لنظامية،  �لقو�ت 
ور��س �لريفة و�طر�ف حي �لقبيات وبطر�يا، ر�فقها �طالق 

نار كثيف من �حلو�جز �لع�شكرية.
و�بدى �ملر�شد خماوف من جمزرة بحق �لهايل على غر�ر 
�ل��ذع��ر بني  م��ن  ح��ال��ة  �ىل  �لبي�شا، م�شري�  ق��ري��ة  جم���زرة 

�ل�شكان.
و�ف����اد �مل��ر���ش��د ع��ن ���ش��م��اع ����ش��و�ت �ط���الق ر���ش��ا���س كثيف 
عدد�  و�ع��ت��ق��الت طالت  ده��م  حملة  وع��ن  �لبي�شا  قرية  يف 
بانيا�س  مدينة  ري��ف  يف  �لب�شاتني  قرية  يف  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 

�جلنوبي.

وعر�س �ملر�شد �شريطا م�شور� على موقع يوتيوب يظهر 
ج��ث��ث ق��ر�ب��ة 12 رج���ال مب��الب�����س م��دن��ي��ة ومم���ددي���ن على 
وغ��ارق��ة يف  �لر����س  ت��و�ج��ه  وغالبيتهم وجوههم  �لر����س، 
بقع من �لدماء. كما تظهر �للقطات �ن بع�س �جلثث كانت 

متال�شقة.
وقال �ملر�شد �ن �ل�شبيحة �ملو�لني للنظام هم �لذين قامو� 

باملجزرة.
�ل�شورية  و�ملعار�شة  �لثورة  لقوى  �لوطني  �لئتالف  ود�ن 
�ب��ادة جماعية يف  �ح��د�ث ترقى �ىل جرمية  يف بيان وق��وع 
�لقرية، م�شري� �ىل �ن قو�ت �ل�شد م�شوؤولة ب�شكل مبا�شر 
تدخال  ت�شتدعي  �جل��رمي��ة  ه���ذه  �ن  و�ع��ت��رب  ج���رى.  ع��م��ا 
عاجال من جمل�س �لمن، مطالبا �جلامعة �لعربية و�لمم 
�ملتحدة بالتحرك �ل�شريع لنقاذ �ملدنيني يف بانيا�س وغريها 

من حمافظات �شورية.
م���ن ج��ه��ة �خ����رى ت�����ش��ب��ب��ت ق��ذي��ف��ت��ان �ط��ل��ق��ه��م��ا مقاتلون 
معار�شون فجر �م�س باندلع حريق يف �حد خز�نات �لوقود 
يف مطار دم�شق �لدويل و��شابة طائرة على �ر�شه، بح�شب 

ما �فادت وكالة �لنباء �لر�شمية �ل�شورية )�شانا(.

�لكريو�شني  خ��ز�ن��ات  �أح��د  ن�شب حريق يف  �ل��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
�أطلقتا على �ملطار  يف مطار دم�شق �لدويل جر�ء قذيفتني 
فجر �م�س قبل �ن تتمكن فرق �لطفاء من �ل�شيطرة على 

�حلريق ب�شكل كامل.
قذيفة  �ن  قوله  �ملطار  �د�رة  يف  م�شدر  عن  �لوكالة  ونقلت 
�ل��ك��ريو���ش��ني )�ل����وق����ود �ملخ�ش�س  �ح����د خ���ز�ن���ات  ����ش��اب��ت 
للطائر�ت(، يف حني ��شابت قذيفة �خرى �حدى �لطائر�ت 
مادية  با�شر�ر  وت�شببت  �ملطار  �ر���س  يف  �ملركونة  �لتجارية 

كبرية يف �لطائرة.
ويف لندن �أعلنت وز�رة �خلارجية �لربيطانية، �م�س �جلمعة، 
على  �نت�شر  �ملتحدة  �ململكة  يف  �خل���رب�ء  م��ن  فريق  �أول  �أن 
عن  �لأدل���ة  جمع  على  �لتدريب  لتوفري  �ل�شورية،  �حل��دود 

�نتهاكات حقوق �لإن�شان.
وقالت �لوز�رة �إن فريق �خلرب�ء ي�شم �شابطني �شابقني يف 
�لتحقيق  يف  و��شعة  بخربة  يتمتعان  �لربيطانية  �ل�شرطة 
بجر�ئم �لعنف �جلن�شي وخا�شة خالل �لأزمات، م�شرية �ىل 
�أنه �نت�شر على �حلدود �ل�شورية لتوفري �لتدريب على جمع 

و�إعد�د وتوثيق وتخزين �لأدلة.

حزب م�شّرف يقّرر مقاطعة انتخابات اجلمعية الوطنية 

اغتيال املدعي بق�شية اغتيال بنظري بوتو
ع�شرات القتلى واجلرحى يف هجمات بالعراق جبهة الإنقاذ تنفي مزاعم الإخوان 

بدعوتها للم�شاركة يف التعديل الوزاري 
•• القاهرة-يو بي اأي:

يف  ق��ادة  ردَّده  ما  �جلمعة،  �م�س  �ملعار�شة،  �لوطني  �لإن��ق��اذ  جبهة  نفت 
ب�شاأن  �جلبهة  م��ع  �ت�����ش��الت  �إج����ر�ء  ح��ول  �مل�شلمني  �لإخ����و�ن  جماعة 
باأنه خد�ع  �ل��وز�ري �ملرتقب، و��شفة ما يرتدَّد يف هذ� �ل�شدد  �لتعديل 

لل�شعب.
بيان  �مل�شرية، يف  للمعار�شة  �أكرب جتمع  �لوطني  �لإنقاذ  وقالت جبهة 
�إن ما ي��ردِّده عدد من قياد�ت جماعة �لإخ��و�ن �مل�شلمني  �أ�شدرته �م�س 
وذر�عها �ل�شيا�شي )حزب �حلرية و�لعد�لة( عن تاأجيل �لتعديل �لوز�ري 
ب�شبب قيامهما باإجر�ء �ت�شالت برموز �جلبهة للم�شاركة يف �لتعديل، 

معتربة �أن ما يرتدَّد هو خد�ع لل�شعب �مل�شري.
و�أكدت �جلبهة، �أنها مل تتلق �ت�شاًل و�حد�ً من موؤ�ش�شة �لرئا�شة �أو حزب 
�حلرية و�لعد�لة يف هذ� �ل�شاأن، لأنهما يعلمان �أن قوى �ملعار�شة ترف�س 
دة على ثبات موقفها من  �ل��وز�ري �ملحدود يف �حلكومة، م�شدِّ �لتعديل 
�لولء  ولي�س  �لكفاءة  �أ�شا�س  على  وطني  �إنقاذ  حكومة  ت�شكيل  �شرورة 
حو�ر  وعمل  �لنتخابات،  قانون  يف  �لنظر  �إع���ادة  �أ�شا�س  وعلى  و�لثقة، 
�مل�شت�شار  �إقالة  وكذلك  �لد�شتور،  يف  عليها  �ملختلف  �مل��و�د  حول  وطني 

طلعت عبد �هلل، �لنائب �لعام �حلايل.
وكانت رئا�شة �جلمهورية �مل�شرية �أكدت على ل�شان �لناطق باإ�شمها عدة 
تويل  با�شتمر�ر  مر�شي  حممد  �مل�شري  �لرئي�س  مت�شك  موؤخر�ً  م��ر�ت 
�لدكتور ه�شام قنديل رئا�شة �حلكومة يف ت�شكيلها �ملرتقب �إعالنه، و�أن 

تويل �حلقائب �لوز�رية �شيتم بناًء على معايري �لكفاءة و�لنز�هة.
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

كلمة فل�شطني بدل من الأرا�شي 
الفل�شطينية على حمرك غوغل 

•• القد�ص املحتلة-ا.ف.ب:

حلت كلمة فل�شطني على حمرك �لبحث غوغل على �لنرتنت بدل من 
هذ�  وطر�أ  �لفل�شطينية،  �شفحته  على  �لفل�شطينية  �لر��شي  م�شطلح 
�لتغيري بعد منح فل�شطني و�شع دولة غري ع�شو، مر�قب بالمم �ملتحدة 
يف �لعام �ملا�شي. وقال �ملتحدث با�شم غوغل ناثان تايلر يف بيان له قمنا 
�لول  منذ  فل�شطني  ��شم  �ىل  �لفل�شطينية  �لر����ش��ي  م�شطلح  بتغيري 
من �يار مايو ونحن ب�شدد �لتغيري نحو كلمة فل�شطني مبا يتعلق بكل 
�ملخت�شة  �ملرجعيات  من  عدد  با�شت�شارة  تايلرنقوم  و��شاف  منتجاتنا. 
و�ل�شلطات عند ت�شمية �لبلد�ن، ويف هذه �حلالة نحن نتابع ما �طلقته 
�لمم �ملتحدة، وهيئة �لنرتنت لال�شماء و�لرقام �ملخ�ش�شة، و�ملنظمة 

�لدولية للتوحيد �لقيا�شي )�يزو( وغريها من �ملنظمات �لدولية.
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وكالة اأنباء الإمارات ت�شارك يف امللتقي الإعالمي العربي بالكويت اجتماع ممثلي العالقات العامة يف الهيئات والدوائر احلكومية براأ�ض اخليمة
ر�قية وباأدو�ت تكنولوجية حديثة لر�شم روؤية متطورة لالإعالم �لعربي. 
ومت خالل �مللتقى �لإعالن عن �لعا�شمة �لبحرينية �ملنامة كاأول عا�شمة 
لالإعالم �لعربي للعام 2013 - 2014 و�لتي �شت�شت�شيف هذ� �حلدث 

بالتعاون مع �جلامعة �لعربية.
على  �حل��ائ��زة  �ل��ب��ارزة  �لإعالمية  �ل�شخ�شيات  من  ع��دد  تكرمي  مت  كما 
�جلائزة �لعربية لالإبد�ع �لعربية لهذ� �لعام �إىل جانب ر�شام �لكاريكتري 
�لإعالمني  م��ن  ع���دد  �إىل  ����ش��اف��ة  �ل��ع��ل��ي  ن��اج��ي  �ل��ر�ح��ل  �لفل�شطيني 
�حلائزين على جائزة �لإبد�ع �لإعالمي لل�شباب من �ل�شعودية و�لكويت 
ومن  �ل��ع��ام  لهذ�  عمان  و�شلطنة  و�ليمن  وم�شر  �لبحرين  و�لإم����ار�ت 
�لإمار�ت  �أنباء  وكالة  �ل�شحفية مبكتب  �ل�شام�شي  بينهم حليمة ح�شن 

يف دبي. 

•• دبي-وام:

�لعا�شر  �لعربي  �لإعالمي  �مللتقى  يف  و�م  �لإم���ار�ت  �أنباء  وكالة  �شاركت 
�لذي �أقيم يف دولة �لكويت �ل�شقيقة حتت �شعار �لإعالم و�ل�شالم وذلك 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل�شباح  �مل��ب��ارك  جابر  �ل�شيخ  وح�شور  برعاية 

�لكويتي خالل �لفرتة من 27 �إىل 30 �أبريل �ملا�شي.
�ل�شباح  �حل��م��ود  �شلمان  �ل�شيخ  معايل  ح�شره  �ل��ذي  �مللتقى  وي��ه��دف 
�لكويتي وعدد من وزر�ء �لإعالم �لعرب  �ل�شباب  وزير �لإعالم و�شوؤون 
�لرب�مج  وم��ق��دم��ي  �ل�شحفيني  م��ن  ونخبة  �لإع��الم��ي��ني  و�مل�����ش��وؤول��ني 
تطوير  �إىل  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  م��ن  �ل�شباب  و�لإع��الم��ي��ني  �لتلفزيونية 
�خلطاب �لإعالمي �لعربي وفتح �لباب �أمام جميع �لتيار�ت بلغة حو�ر 

وبرنامج �ل�شيخ �شقر للتميز �حلكومي ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�لأ�شغال  ود�ئ���رة  �خليمة  ر�أ���س  وبلدية  و�ل�شناعة  �لتجارة  وغرفة 
ر�أ�س  �ملالية وحم��اك��م  �لأر����ش��ي ود�ئ���رة  �لعامة ود�ئ���رة  و�خل��دم��ات 
�خليمة وهيئة حماية �لبيئة و�لتنمية ومنطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية 
�لأجانب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  �لعامة  و�لإد�رة  �مل��دين  �ل��دف��اع  و�إد�رة 
بر�أ�س  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  ود�ئ��رة  و�لتطوير  �ل�شتثمار  ومكتب 

�خليمة.
�مللتقى  �أثمر عنه  �لجتماع ومب��ا  بهذ�  �شعادته  �إل��ي��ز�ر عن  و�أع��رب��ت 
يف  �ملختلفة  �حلكومية  �لهيئات  من  �لعامة  �لعالقات  ملمثلي  �لأول 

ر�أ�س �خليمة من نتائج �إيجابية.
للعام  �إيجابية  ونتائج  �جن���از�ت  م��ن  �لهيئة  حققته  م��ا  عر�س  ومت 

�ملا�شي و�أهم �ملبادر�ت �لتي نفذتها لتحقيق �مل�شوؤولية �ملجتمعية. 

•• راأ�ص اخليمة - وام:

ممثلي  �ج��ت��م��اع  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س  �حل���رة  �مل��ن��ط��ق��ة  هيئة  ��شت�شافت 
وم�شوؤويل �لعالقات �لعامة يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لتابعة 

لالإمارة.
..كليو  بالهيئة  تر�أ�س �لجتماع �لذي عقد يف مركز رجال �لأعمال 
�لدحي  و�آمنة  ر�أ�س �خليمة  �لعامة بحرة  �لعالقات  �إليز�ر م�شوؤولة 

تنفيذي عالقات عامة بالهيئة.
وبناء  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بني  �لعالقات  توطيد  �لجتماع  ناق�س 
ر�أ�س  �ل��دو�ئ��ر �حلكومية يف  ب��ني  �مل��ت��ب��ادل  و�ل��ت��ع��اون  �ل��دع��م  ج�شور 

�خليمة.
�خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  عن  ممثلون  �للقاء  يف  �شارك 

حممد بن زايد يبحث مع حاكم ام القيوين وويل العهد الق�شايا التي تهم الوطن واملواطنني 

ا�شتقبل املواطنني يف الذيد وا�شتمع اىل مطالبهم واطلع على اأحوالهم 

حممد بن زايد: خليفة يويل عناية خا�شة بق�شايا واحتياجات اأبناء الوطن وحت�شني معي�شتهم

•• الذيد-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ��شتقبل 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�شموه  جم��ل�����س  يف  �م�������س  �مل�����ش��ل��ح��ة 

••الذيد-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
جمل�س  يف  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
���ش��م��وه مب��دي��ن��ة �ل���ذي���د يف �إم����ارة 
�شاحب  من  وبتوجيهات  �ل�شارقة 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
جموع �ملو�طنني من كافة �مار�ت 

�لدولة.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ح�����ش��ر 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان 
جم��ل�����س �أم����ن����اء م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
و�لفريق  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل���ريي���ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ ذياب 
�آل نهيان ومعايل �ل�شيخ  بن ز�يد 

وت��ن��اول �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ج���رى خالل 
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  �شمو  ����ش��ت��ق��ب��ال 
جموع �ملو�طنني �حلديث حول عدد 
م��ن �ل�����ش��وؤون و�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��ت��ي تهم 
�لقيادة  وجهود  و�ملو�طنني  �لوطن 
�ل�شمو  ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة 

نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ذياب  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 

�ل�شارقة  ب���اإم���ارة  �ل��ذي��د  م��دي��ن��ة  يف 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ع��ال  ر����ش��د 
�شمو  ي��ر�ف��ق��ه  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ح���اك���م 
�ل�����ش��ي��خ ر����ش��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر��شد 

�ملعال ويل عهد �أم �لقيوين.

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف حتقيق 

تطلعات وطموحات �أبناء �لوطن.
ح�شر �ل�شتقبال �شمو �ل�شيخ نهيان 
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  ب��ن ز�ي���د 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أمناء 

�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لعلمي و�ل�شيخ ذياب بن حممد بن 
�ل�شيوخ  ن��ه��ي��ان وع���دد م��ن  �ل  ز�ي���د 

وكبار �مل�شوؤولني بالدولة.

وعدد  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
من كبار �مل�شوؤولني بالدولة. 

لقائه  خ������الل  ����ش���م���وه  وت�����ب�����ادل 
ب����امل����و�ط����ن����ني �لح�������ادي�������ث ح����ول 
و��شتمع  و�حتياجاتهم  �ح��و�ل��ه��م 

معي�شتهم  م�������ش���ت���وى  وحت�������ش���ني 
�حتياجاتهم  ت��ل��م�����س  خ���الل  م���ن 
وت�������ش���خ���ري ج���م���ي���ع �لإم�����ك�����ان�����ات 
باأهمية  م��ن��ه  �مي���ان���ا  خل��دم��ت��ه��م 
�ل����ك����رمي����ة لهم  ت����وف����ري �حل�����ي�����اة 

و�ل�شتماع  معكم  �لتو��شل  على 
�حو�لكم  ع��ل��ى  و�ل���وق���وف  �ل��ي��ك��م 
من  و�شوؤونكم  م�شاحلكم  ورعاية 
�لوطن  ب��خ��دم��ة  �لرت����ق����اء  �ج����ل 
و�مل���و�ط���ن���ني. م��ن ج��ان��ب��ه��م �بدى 

وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 
�لعايل  �لتعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�لبحث �لعلمي و�ل�شيخ ذياب بن 

�أن  ���ش��م��وه  م��وؤك��د�  مطالبهم  �ىل 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ع��ن��اي��ة خا�شة  ي���ويل  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لوطن  �أبناء  و�حتياجات  بق�شايا 

باعتبارهم �لروة �حلقيقية لهذ� 
�شمو  �أول  �لفريق  وق��ال  �ل��وط��ن. 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
بكم  �ل��ل��ق��اء  �ج�����دد  �ن  ي�����ش��ع��دين 
�لد�ئم  لنوؤكد على حر�شنا  �ليوم 

�شمو  بلقاء  �شعادتهم  �مل��و�ط��ن��ون 
ويل ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي م��ع��رب��ني عن 
للقيادة  و�ل�����ولء  �حل���ب  م�����ش��اع��ر 
�لذي  �ل��ن��ه��ج  ومثمنني  �حلكيمة 
رفعة  �ج���ل  م��ن  �ل��ق��ي��ادة  تنتهجه 
���ش��ان �ل��وط��ن و�مل��و�ط��ن��ني د�عني 
ي����دمي على  �ن  ع���ز وج����ل  �مل�����وىل 
وط����ن����ن����ا �ل�����غ�����ايل ن���ع���م���ة �لم�����ن 

و�لمان.
ورفع �ملو�طنون �أ�شمى �آيات �ل�شكر 
مقام  �إىل  و�ل���ع���رف���ان  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لد�ئمة  ل���رع���اي���ت���ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
و�ه���ت���م���ام���ه �مل���ت���و�����ش���ل ب����اأح����و�ل 
�ب���ن���ائ���ه �مل���و�ط���ن���ني م���وؤك���دي���ن �ن 
�ل�شعور  توؤكد عمق  �للقاء�ت  هذه 
ب��ال��ت��الح��م و�حل����ب و�ل���وف���اء بني 
و�لإح�شا�س  و�ل�����ش��ع��ب  �ل���ق���ي���ادة 
لهذ�  بالنتماء  و�لعتز�ز  بالفخر 

�لوطن �لغايل. 

وزير البيئة يلتقي مع وفد من الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات
•• دبي-وام:

ر��شد  �ل����دك����ت����ور  م���ع���ايل  �ل���ت���ق���ى 
و�ملياه  �لبيئة  وزير  بن فهد  �أحمد 
م���ن �لحت�����اد �خلليجي  وف����د  م���ع 
و�لكيماويات.  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
ح�شر �ل��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب �ل����وز�رة 
كل من �شعادة �شلطان علو�ن وكيل 
�لتدقيق  لقطاع  �مل�شاعد  �ل����وز�رة 
�خل���ارج���ي و���ش��ع��ادة حم��م��د عبيد 
�مل�شاعد  �ل������وز�رة  وك��ي��ل  �ل��زع��اب��ي 
 .. بالوكالة  �لبيئة  ���ش��وؤون  لقطاع 
وم��ن جانب �لحت��اد �خلليجي كل 
�لوهاب  عبد  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  م��ن 
و�شعادة  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �ل�����ش��ع��دون 
�ل����ه����اج����ري ع�شو  �ل���ع���زي���ز  ع���ب���د 
و�لرئي�س  �لحت��اد  �لد�رة  جمل�س 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة �أب����وظ����ب����ي 

للمن�شاآت  ���ش��ن��وي  ب�شكل  متنحها 
بتنفيذ  ت��ل��ت��زم  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�لقو�نني و�لنظم �لبيئية و�للو�ئح 
�لبيئية  �لإد�رة  �شاأن  يف  �لتنفيذية 
�لأمثل  و�ل����ش���ت���خ���د�م  �ل�����ش��ل��ي��م��ة 
للمو�رد �لطبيعية. من جانبه قدم 
�لحتاد �خلليجي للبرتوكيماويات 
ومهامه  �أدو�ره  عن  عر�شا موجز� 
ومبادر�ته �لهادفة لزيادة �لتوعية 
للنفايات  �مل�����ش��وؤول��ة  �لإد�رة  ح��ول 
و�لرب�مج  �مل���ب���ادر�ت  تلك  وت�شمل 
م��ع��ا نحو  �إط����الق و�ع��ت��م��اد حملة 
موؤخر�  �شهدت  �لتي  �أنظف  خليج 
 2500 م������ن  �أك���������ر  م���������ش����ارك����ة 
يف  �لتنظيف  ن�شاطات  يف  �شخ�س 
6 مو�قع خمتلفة يف جميع �أنحاء 
ودبي  �أب��وظ��ب��ي  فيها  �خل��ل��ي��ج مب��ا 
و�ل���ري���ا����س و�جل��ب��ي��ل ف�����ش��ال عن 

�ملحدودة  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  ل��ل��د�ئ��ن 
نائب  �لظاهر  �شعيد  وعبيد  ب��روج 
لل�شوؤون  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�لدولية يف بروج. وبحث �جلانبان 
خالل �للقاء �لذي جرى يف ديو�ن 
�لتعاون  �أوج�������ه  ب���دب���ي  �ل����������وز�رة 
وز�رة  ب��ني  �ل�شر�كة  تعزيز  و�شبل 
�خلليجي  و�لحت���اد  و�مل��ي��اه  �لبيئة 
و�لكيماويات  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
ومناق�شة �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 
�إد�رة  ت��ن��ظ��ي��م  وم���ن���ه���ا  �مل�������ش���رتك 
�لدولة.  يف  �لبال�شتيكية  �لنفايات 
و�طلعت �لوز�رة �لوفد على �جلهود 
�ملبذولة يف مبادرة �لإمار�ت خالية 
و�لتي  �لبال�شتيكية  �لأكيا�س  من 
�لبيئي  �لأم����ن  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف 
عر�س  ج����ان����ب  �ىل  �ل�����دول�����ة  يف 
�لتي  �لبيئي  �لأد�ء  بطاقة  مبادرة 

�ل��ك��وي��ت. وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى نظم 
�لحتاد �شل�شلة من ور�س �لعمل يف 
�لدولة بالتعاون للرتويج لعمليات 
�لتوعية  ول��زي��ادة  �ل��ت��دوي��ر  �إع����ادة 
�مل�شوؤولة  �لإد�رة  مم��ار���ش��ات  ح��ول 
تخفي�س  ول��ع��م��ل��ي��ات  ل��ل��ن��ف��اي��ات 

�ل�شتخد�م  و�إع������ادة  �ل���ش��ت��خ��د�م 
و�إع��������ادة �ل���ت���دوي���ر و�ل������ش�����رتد�د. 
�للقاء�ت  �شمن  �للقاء  هذ�  وياأتي 
وز�رة  حت���ر����س  �ل���ت���ي  �مل�������ش���رتك���ة 
�لبيئة و�ملياه على عقدها لتوطيد 
وتبادل  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  وتعزيز 

و�ل�شتفادة  و�خل���رب�ت  �ملعلومات 
من �لإمكانات و�لكفاء�ت �لب�شرية 
و�لتاأكيد  منهما  كل  لدى  �ملتوفرة 
و�لتوعية  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
بالإد�رة �ل�شليمة للنفايات ملختلف 

�شر�ئح �ملجتمع.

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2012/11/29 م �ملودعة حتت رقم: 182777 
با�ش��م:جمموعة �ملارية �ملتحدة .

وعنو�نه:�بوظبي - �س.ب:206 - هاتف:0501029791 - فاك�س:026782628 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

مقاولت عامة . 
�لو�ق�عة بالفئة:37

ب�شكل  زخرفة  يوجد   m �ل��  حرف  وعلى  �لربتقايل  باللون   m.u.g عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
خفيف وتف�شل بني كل منهما نقطة �شغرية وخط عر�شي �شغري يقطعهما و��شفله خط عري�س و��شفل 

�ل�شكل almariah united group باللون �ل�شود و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  4  مايو 2013 العدد 10783

تخريج دورتني متخ�ش�شتني 

بالتفتي�ض الأمني يف �شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�لأمن  �شوؤون  ع��ام  مدير  �لعامري  بوظفرية  �شيف  �لدكتور  �لعميد  �شهد 
�أبوظبي حفل تخريج دورتني تدريبيتني متخ�ش�شتني  و�ملنافذ يف �شرطة 
وذلك يف �إد�رة �لتفتي�س �لأمني كي 9 بح�شور �ملقدم ها�شم �ل�شيد �لها�شمي 
نائب مدير �لإد�رة وروؤ�شاء �لأق�شام وعدد من �مل�شوؤولني. وقال �لعامري �إن 
�شرطة �أبوظبي حري�شة على تعزيز �لتعاون وتبادل �خلرب�ت مع خمتلف 

�جلهات �حلكومية و�ملجتمعية. 
وثمن يف كلمته مبنا�شبة �لتخريج �لتن�شيق و�لتعاون مع �جلهات �حلكومية 
�جلميع  �أن  موؤكد�  �لتدريبية  �لطرق  باأحدث  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تاأهيل  يف 
�أمن و�شالمة �لوطن. وقام بتوزيع �ل�شهاد�ت  �إطار �حلفاظ على  يعمل يف 
على �خلريجني.. متمنيا لهم �لتوفيق يف حياتهم �لعملية وثمن مثابرتهم 
�لبولي�شية  �ل��ك��الب  م��ع  للتعامل  �ل���الزم���ة  ب���اخل���رب�ت  و�ل���ت���زود  ل��ل��ت��درب 

و�ل�شتفادة مما تلقوه يف تنفيذ مهامهم.
تدريبات  تلقو�  م�شاركا   12 �إن  �لها�شمي  ها�شم  �مل��ق��دم  ق��ال  جانبه  م��ن 
�أهمية  �إىل  م�����ش��ري�  ك����و�در وط��ن��ي��ة  �أي����دي  ع��ل��ى  �أ���ش��ب��وع��ني  مل���دة  تخ�ش�شية 
حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  �لوطنية  �ل��ك��و�در  مب�شتويات  �لرت��ق��اء  يف  �ل��ت��دري��ب 

�لتطلعات �ملاأمولة يف جمالت �لعمل �ملختلفة.
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ال�شيخة فاطمة ت�شتقبل حرم رئي�ض وزراء اليابان
�لياباين على م�شرية �لتطور و�لنه�شة �لتى حققتها �ملر�أة يف 
�لقيادة  ب��ه م��ن  �ل���ذي حتظى  �ل��دع��م  �لإم�����ار�ت بف�شل  دول���ة 
�لر�شيدة لتمكينها �شيا�شيا و�قت�شاديا من �مل�شاركة يف م�شاو�ة 
كاملة مع �لرجل يف تويل �أعلى �ملنا�شب و�شغل جميع �ملو�قع 
بناء  يف  �لإيجابية  و�مل�شاركة  �لقر�ر  باتخاذ  �ملت�شلة  �لقيادية 

تقدم �لوطن و�زدهاره.
م��ن جانبها �أع��رب��ت ح���رم دول���ة رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ي��اب��ان عن 
يف  للمر�أة  ��شتثنائي  تقدم  من  ومل�شته  �شاهدته  مبا  �شعادتها 

دولة �لإمار�ت وعلى �شعيد �ملنطقة و�لعامل.
وقالت لقد �شعدت كثري� بعد �أن �إطلعت على �لجناز�ت �لنوعية 
كافة  �مل��ج��الت  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  حققتها  �لتي  و�لقيا�شية 

•• اأبوظبي-وام:

�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ��شتقبلت 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لبحر  بق�شر  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
ورحبت  �ل��ي��اب��ان.  وزر�ء  رئي�س  دول���ة  ح��رم  �آب���ي  �آك���ي  �ل�شيدة 
�لإمار�ت  لدولة  �لياباين  �ل��وزر�ء  رئي�س  حرم  بزيارة  �شموها 
و�أعربت عن تطلعها لأن ت�شهم هذه �لزيارة يف تعزيز �لتعاون 
�لن�شائي بني  �لعمل  �لتجارب و�خل���رب�ت يف جم��الت  وت��ب��ادل 

�لبلدين �ل�شديقني.
و�أطلعت �شمو �ل�شيخة فاطمة بن مبارك .. حرم رئي�س �لوزر�ء 

خا�شة تبوئها �أرفع �ملنا�شب �لوز�رية و�لنيابية و�لدبلوما�شية 
�قليميا  و�لفاعل  �ل��ق��وي  ح�شورها  �إىل  �إ�شافة  و�لأك��ادمي��ي��ة 

ودوليا .
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  �للقاء  ح�شر 
نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  نهيان ح��رم  �آل 
�أحمد  بنت  �ل�شيخة خولة  �شمو  و  �لغربية  �ملنطقة  �حلاكم يف 
خليفة �ل�شويدي حرم �شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان 
و�لوزير�ت  �ل�شيخات  من  وعدد  �لرئا�شة  طري�ن  هيئة  رئي�س 

و�لقياد�ت �لن�شائية يف �لدولة.
ع�شاء  م��اأدب��ة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أق��ام��ت  وق��د 

تكرميا لقرينة رئي�س وزر�ء �ليابان. 

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
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م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى
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�شيدلية م�شفح                      5546674
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�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
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�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
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�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

الأميــن
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 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

نهيان بن مبارك يفتتح املكتبة ال�شينمائية الوطنية بجامعة زايد
•• اأبوظبي-وام:

�فتتح معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل 
فعاليات  ختام  يف  �ملجتمع  وتنمية 
�ل�شينمائي  ز�ي��د  جامعة  مهرجان 
�ل�شبوع  ن��ه��اي��ة  �لأو����ش���ط  ل��ل�����ش��رق 
يف  لل�شينما  و�أر���ش��ي��ف  مكتبة  �ول 
وذل�����ك يف مبنى  م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج 
معاليه  وت��ف��ق��د  �جل��ام��ع��ة.  مكتبة 
�أق�شام �ملكتبة وما ت�شمه من �أفالم 
�إنتاجها  يف  �مل�شاركة  �أو  �إنتاجها  مت 
�إنتاجها بتمويل  حمليا و�أخ��رى مت 
�إىل جانب �لأفالم �ملحلية  �إمار�تي 
مهرجاين  دور�ت  يف  �شاركت  �ل��ت��ي 
�ل�شينمائيني  ظ���ب���ي  و�أب��������و  دب�����ي 
�ل���دول���ي���ني وم�����ش��اب��ق��ة �أف������الم من 
�خلليج  وم����ه����رج����ان  �لإم��������������ار�ت 
ز�يد  �ل�شينمائي ومهرجان جامعة 
ل��الأف��الم. وتتميز  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
وت�شتخدم  ع�شري  بطابع  �ملكتبة 
�أحدث �لتطبيقات يف حفظ و�أر�شفة 
�ملختلفة  �ل�شينمائية  �ملو�د  وعر�س 
وتي�شريها للباحثني جم�شدة بذلك 
�لوحيد و�لأول من  �لوطني  �ملركز 

لتوثيق  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف  ن��وع��ه 
م���ر�ح���ل ت���ط���ور ���ش��ن��اع��ة �لأف�����الم 
لالأجيال  وح��ف��ظ��ه��ا  �لإم��������ار�ت  يف 
�لأ�شلية  �لن�شخ  وت�شم  �ل��ق��ادم��ة. 
�لتي  لالأفالم �لرو�ئية و�لوثائقية 
وقام  ع��ن��ه��ا  �أو  �ل���دول���ة  يف  �أن��ت��ج��ت 
�إمار�تيون  �شينمائيون  ب��اإجن��ازه��ا 
كتالوج  يف  م�شنفة  وه��ي  �أجانب  �أو 
يت�شمن حاليا �أكر من خم�شمائة 

لل�شرق  �ل�شينمائي  ز�ي���د  ج��ام��ع��ة 
�ل�شلة  ذ�ت  �مل�����و�د  وك����ل  �لأو�����ش����ط 
بالأفالم مثل �لن�شو�س �ل�شينمائية 
�لأفالم  وبوبينات  و�ل�شيناريوهات 
لالأفالم  �مل�����ش��اح��ب��ة  و�ل���رتج���م���ات 
وغ��ريه��ا. و����ش��اد �ل��دك��ت��ور �شليمان 
�جلا�شم مدير جامعة ز�يد بحر�س 
�آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل 
مكتبة  �إق��ام��ة  ت�شجيع  على  نهيان 

�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان 
و�ل�شيخ مبارك بن نهيان �آل نهيان 
و�ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن ���ش��ع��ي��د �آل 
ع�شو  �لكعبي  ن��ورة  و�شعادة  نهيان 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي �لرئي�س 
�لتنفيذي لهيئة �ملنطقة �لإعالمية 
ت����و ف�����ور ف��ي��ف��ت��ي ف�����ور و�ل���دك���ت���ور 
�جلامعة.  مدير  �جلا�شم  �شليمان 
�جلابري  ع��ل��ي  �حل��ف��ل  ح�شر  ك��م��ا 

وطويلة  ق�����ش��رية  لأف�����الم  ع���ن���و�ن 
�ل��ت��ي تتعلق  �ل��ك��ت��ب  ك��ل  ك��م��ا ت�شم 
�ل�شينمائية  و�ل�شناعات  بالأجهزة 
�لإمار�تية  و�ل�����ش��رك��ات  �ل��دول��ة  يف 
�إنتاج  يف  ���ش��ارك��ت  �أو  �أن��ت��ج��ت  �ل��ت��ي 
كل  �ي�شا  وت�شم  �شينمائية.  �أعمال 
و�لفائزين  باملهرجانات  يتعلق  م��ا 
يف �ملناف�شات �ل�شينمائية ومهرجان 
ومهرجان  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  �خل��ل��ي��ج 

موؤكد�  �لوطنية  �ل�شينما  و�أر�شيف 
�لأر�شيف  حفظ  على  �شتعمل  �أنها 
�ل�شينمائي �ملحلي لإطالع �لأجيال 
يف  �ل�شريعة  �ملنجز�ت  على  �ملقبلة 
ت��ع��ك�����س �لتز�م  �مل���ي���د�ن و�ن���ه���ا  ه���ذ� 
ت��ك��ون يف �لقلب من  ب���اأن  �جل��ام��ع��ة 
�شناعة �ل�شينما �لتي باتت تزدهر يف 
�ل�شنو�ت  �لدولة ب�شكل ملحوظ يف 
�لأخرية. ح�شر حفل �فتتاح �ملكتبة 

مدير مهرجان �أبوظبي �ل�شينمائي 
�شالح  �لم���ار�ت���ي���ون  و�مل���خ���رج���ون 
ك���ر�م���ة ون�����و�ف �جل��ن��اح��ي وجنوم 
�ىل  ��شافة  �ملحمود  وخالد  �لغامن 
بع�س �ل�شخ�شيات �لعامة و�ملثقفني 
�شناعة  يف  و�لنا�شطني  و�ملبدعني 
�ل�شينما و�أع�شاء �لهيئتني �لإد�رية 
و�لطالبات  و�لطلبة  و�لتدري�شية 

بجامعة ز�يد. 

تقليد 28 �شابطا ب�شرطة اأبوظبي ميداليات تقديرية
•• اأبوظبي-وام:

قلد �للو�ء �أحمد نا�شر �لري�شي مدير عام �لعمليات �ملركزية يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 28 
�ملمتازة  �لطويلة  �ملركزية ميد�ليات �خلدمة  �لعمليات  �لتابعة لإد�رة  �لإد�ر�ت  �شابطا من منت�شبي 
جلهودهم  تقدير�  موؤخر�  �شدر  �ل��ذي  �ل��وز�ري  �لقر�ر  �إىل  ��شتناد�  و�لتقديرية  �ملخل�شة  و�خلدمة 
�ملخل�شة يف �أد�ء �لو�جب �لوطني وتفانيهم يف �أد�ء �ملهام �ملوكلة �إليهم. وهناأ �لري�شي �ملكرمني و�أكد 
�أد�ء  يف  خمل�شة  جهود  من  بذلوه  ملا  تقدير�  �لرفيعة  �لأو�شمة  منحهم  على  �لعليا  �لقيادة  حر�س 
�لأمنية  مل�شريتنا  تعزيز�  بتميز  �ل�شرطي  �لعمل  م�شرية  ملو��شلة  بجد  و�لعمل  �لوظيفية  و�جباتهم 
وتطلعات  �أه���د�ف  يحقق  مبا  و�لعطاء  �لبذل  مو��شلة  �إىل  ودع��اه��م  و�لنجاح  �لتوفيق  لهم  متمنيا 
�خلدمة  ميد�ليات  على  باحل�شول  �ع��ت��ز�زه��م  ع��ن  �ملكرمون  �أع���رب  جانبهم  م��ن  �أب��وظ��ب��ي.  �شرطة 
�ل�شرطية  للقيادة  و�لتقدير  بال�شكر  وتقدمو�   .. و�لتقديرية  �ملخل�شة  و�خلدمة  و�ملمتازة  �لطويلة 
على �هتمامها �لد�ئم مبنت�شبي جهاز �ل�شرطة وتكرمي �ملتميزين ليكونو� قدوة لزمالئهم �لآخرين. 

مب�شاركة 9 جامعات

جامعة الإمارات تنظم م�شابقة كاأ�ض الريادة على م�شتوى جامعات الدولة
•• العني - الفجر:

و�لريادة  �لن�����ش��ط��ة  �د�رة  نظمت 
�لطالبية بق�شم �لن�شطة �لثقافية 
�لطلبة  ����ش���وؤون  ب��ع��م��ادة  ط��ال��ب��ات 
كاأ�س  م�شابقة  �لم����ار�ت  بجامعة 
موؤ�ش�شات  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ري���ادة 
�لتعليم �لعايل بالدولة ، مب�شاركة 
9 ج��ام��ع��ات ه��ي جامعة �لم���ار�ت 
�مل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة ز�يد  �ل��ع��رب��ي��ة 
وجامعة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لتقنية  وك��ل��ي��ات 
�لمريكية  و�جل���ام���ع���ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�حل�شن  وج����ام����ع����ة  ب���ال�������ش���ارق���ة 
للدر��شات  دب���ي  وك��ل��ي��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
وجامعة  و�ل��ع��رب��ي��ة  �ل���ش��الم��ي��ة 
و�لتكنلوجيا  ل���ل���ع���ل���وم  ع���ج���م���ان 
�ب��وظ��ب��ي وي��ع��ت��رب كاأ�س  وج��ام��ع��ة 
ب�شبغة  ثقافية  م�شابقة  �ل��ري��ادة 
طلبة  �ىل  م������وج������ه  م����ع����رف����ي����ة 

�جلامعات.
�نطلقت  و�ل��ت��ي  �مل�شابقة  و�ف��ت��ت��ح 
�ملو�شم  لهذ�   ،  2009 �ل��ع��ام  منذ 
�ل�شايب  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور 
�لطلبة  �����ش����وؤون  ع��م��ي��د  �ل��ن��ق��ب��ي 
�لد�ريني  م��ن  جمموعة  بح�شور 

ترفيهية يف قاعة �شباركي لالألعاب 
يف م�شرف مول وم�شرحية �شارك 
�لفنانني  م��ن  نخبة  تقدميها  يف 
�لفنان عبد�هلل �جلابري،  ومنهم 
و�لفنان  عبد�هلل،  زينب  و�لفنانة 
علي  و�لفنان  �حلكماين،  خليفة 
بالإ�شافة  وغ���ريه���م،  �جل���اب���ري 
�ل�شرطة  �إد�رة  م�������ش���ارك���ة  �إىل 
�لعامة  ب���ال���ق���ي���ادة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ل�شرطة �أبوظبي يف تنظيم بع�س 
�مل�شابقات و�جلو�ئز لطالب ذوي 

�لحتياجات �خلا�شة.
ومن جانبه �أكد �لدكتور ر�شو�ن 
�جلر�ح عميد كلية �لآد�ب و�لعلوم 
�ملتميزة  �أهمية هذه �حلملة  على 
�أطلقتها �لطالبتني بالكلية  �لتي 
�ملزروعي  وم��ي��ث��اء  �شيزر  بلقي�س 
�����ش����م����ن م�����������ش�����روع ت���خ���رج���ه���ن 
 30 عن  يزيد  ما  فيها  و�شاهمت 
�جلامعة،  ط��ال��ب��ات  م���ن  ط��ال��ب��ة 
�لطالبات  �خ����ت����ي����ار  �أن  ح���ي���ث 
توعوية  ح��م��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ف���ك���رة 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ع��ن 
بالق�شايا  وعيهن  م��دى  يرتجم 
و�ل�شحية  و�لعلمية  �لجتماعية 
�مل��ه��م��ة، وح��ر���ش��ه��ن �ل��د�ئ��م على 
�لفاعلة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�������ش���ارك���ة 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 

�أ���ش��ا���ش��ي��ة يف  �ل���ذي ي�شكل رك��ي��زة 
ر�شالة وفل�شفة وبر�مج �جلامعة، 
�أبوظبي  جامعة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
م�شاندة  ع���ل���ى  د�ئ����م����اً  حت���ر����س 
�لطالبات وتوفري �لدعم �لالزم، 
�لأمر �لذي ي�شاهم يف زرع ثقافة 
�لطالبات  نفو�س  يف  �خل��ري  عمل 
وي���ح���ف���زه���ن ل��ت��ب��ن��ي �مل�����ب�����ادر�ت 
�خلالقة �لتي تعزز جهود �لدولة 
يف �ملجال �لإن�شاين. وهناأ �لدكتور 
�لطالبات على جهودهن  ر�شو�ن 
يف ت��ن��ظ��ي��م ح��م��ل��ة ���ش��ارك��ه��م يوم 
ل��ي�����س ف��ق��ط يف ن�شر  وجن��اح��ه��ن 
و�أع�شاء  �لطالبات  بني  �لتوعية 
يف  و�لإد�ري����ة  �لتدري�شية  �لهيئة 
�جلامعة بل يف �لرتفيه عن نخبة 
م���ن ط����الب وط���ال���ب���ات م���ن ذوي 
م�شيد�ً  �خل��ا���ش��ة،  �لح��ت��ي��اج��ات 
للرعاية  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب�����دور 
�خلا�شة  و�لحتياجات  �لإن�شانية 

�ملجتمعية  �ل�������ش���رط���ة  و�إد�رة 
�أبوظبي  بالقيادة �لعامة ل�شرطة 

ودع��م��ه��م حلملة  وم�����ش��اه��م��ت��ه��م 
�شاركهم يوم .

�لآد�ب  نظمت طالبتني من كلية 
حملة  �أبوظبي  بجامعة  و�لعلوم 
وت���وع���وي���ة حت���ت عنو�ن  خ���ريي���ة 
بالتعاون مع  وذل��ك  يوم  �شاركهم 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�خلا�شة  و�لحتياجات  �لإن�شانية 
�ملجتمعية  �ل�������ش���رط���ة  و�إد�رة 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي، 
�لوعي  ن�شر  �إىل  �حلملة  وتهدف 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  �أه��م��ي��ة  ح���ول 
�أعمق  معرفة  �لطالبات  و�إك�شاب 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ع��ن 
بع�س  يف  م�شاركتهم  خ��الل  م��ن 

�لفعاليات �لرتفيهية.
�شيزر  بلقي�س  �لطالبة  و�أو�شحت 
�لآد�ب و�لعلوم و�إحدى  من كلية 

حلملة  �مل���ن���ظ���م���ات  �ل����ط����ال����ب����ات 
��شتوحت  �أن����ه����ا  ي�����وم  ����ش���ارك���ه���م 
ف��ك��رة �حل��م��ل��ة ك��م�����ش��روع تخرج 
ز�يد  موؤ�ش�شة  يف  تطوعها  �أث��ن��اء 
و�لحتياجات  �لإن�شانية  للرعاية 
�خل��ا���ش��ة، م��وؤك��دة �أن �حل��م��ل��ة ل 

مع  ترفيهي  ي��وم  بق�شاء  تنتهي 
و�لطالبات  �ل��ط��الب  م��ن  نخبة 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن 
لدى  �ل��وع��ي  ن�شر  �إىل  ب��ل مت��ت��د 
�أهمية  حول  �مل�شاركات  �لطالبات 
�لتي  و�لفائدة  �لتطوعي  �لعمل 
تعود منه على �ملجتمع، بالإ�شافة 
فر�شة  ت���ع���د  �حل���م���ل���ة  �أن  �إىل 
على  �لطالبات  للتعرف  متميزة 
طبيعة ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م �لأم���ر 
�لذي ي�شاهم يف ت�شحيح �لعديد 
من �ملعتقد�ت �خلاطئة و�ملنت�شرة 

يف �ملجتمع.
و�أ�شافت �لطالبة ميثاء �ملزروعي 
�لآد�ب و�لعلوم و�إحدى  من كلية 
�أن  للحملة  �ملنظمات  �لطالبات 
رحلة  ت�شمنت  �حلملة  فعاليات 

و�لتاريخ  وعلومها  �لعربية  �للغة 
و�جل���غ���ر�ف���ي���ا وت�������ر�ث �لم�������ار�ت 
و�لعلوم  �ل����ش���الم���ي���ة  و�ل���رتب���ي���ة 
وحت�شل  وغ����ريه����ا  و�ل����ري����ا�����ش����ة 
مع  �لكاأ�س  على  �لفائزة  �جلامعة 
30000 �لف درهم  مكافئة تبلغ 
و�ملركز �لثاين على 25000 �لف 
درهم و�لثالث على 20000 �لف 
درهم كما حت�شل جميع �لطالبات 

�مل�شاركات على �شهاد�ت تقدير. 
���ش��ه��دت �حل��ل��ق��ة �لوىل من  وق���د 
لغاية  �شت�شتمر  و�ل��ت��ي  �مل�����ش��اب��ق��ة 
�ل�شهر  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل���ث���اين 
�جل����������اري م���ن���اف�������ش���ة ق�����وي�����ة بني 
للعلوم  ع��ج��م��ان  ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة 
�جلامعة  وط��ال��ب��ات  و�لتكنلوجيا 
�لمريكية بال�شارقة و�لتي �شهدت 
بالنهاية تاأهل �جلامعة �لمريكية 
فوز�  حتقيقهن  بعد  �لنهائي  �ىل 
م�شتحقا ، يذكر �ن حلقات �مل�شابقة 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا ليتم  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ي��ت��م 
�لقنو�ت  �ىل  ت��روي��ج��ه��ا  ذل���ك  ب��ع��د 
حلقات  ي���ق���دم  ح��ي��ث  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة 
�ملحروقي  �شيف  �ل��دك��ت��ور  �ل��ك��اأ���س 

�لكادميي بجامعة �لمار�ت. 

�مل�شاركة  �جلامعات  يف  و�مل�شوؤولني 
�لتدري�س  هيئة  �ع�شاء  من  وع��دد 
وج����م����ع غ����ف����ري م�����ن �ل���ط���ال���ب���ات 
�ل��ن��ق��ب��ي يف كلمته  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�ن �رحب  �ود  ب��د�ي��ة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  
ب�����ش��ي��وف ج��ام��ع��ة �لم��������ار�ت من 
على  و��شكرهم  �ملختلفة  جامعاتنا 
�ن  �رت��اأي��ن��ا  و�ل��ت��ي  �ل���دع���وة  تلبية 
م�شتوى  على  ولي�س  ع��ام��ة  ت��ك��ون 
لتعم   ، �لم��������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة 

للجهات  و�لم�����ت�����ن�����ان  ب���ال�������ش���ك���ر 
مقدمتهم  ويف  للم�شابقة  �لر�عية 
و�شركة  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وز�رة 
�بوظبي للعمليات �لبرتولية �دكو 
ز�دكو  ز�ك��وم  تطوير حقل  و�شركة 
لتنمية  �لم����ار�ت  جامعة  وم��رك��ز 
�ملجتمع و�د�رة �خلدمات �لطالبية 
ب��ال��ع��م��ادة حيث �ك��د �ن��ه ل��ول هذ� 
هذ�  نحقق  �ن  ��شتطعنا  ملا  �لدعم 
�لطالبي  �ل���ل���ق���اء  وه�����ذ�  �ل���ن���ج���اح 

�ل���ف���ائ���دة ون��ح��ق��ق �له�������د�ف من 
ور�ئها و�لتي تتلخ�س يف خلق جو 
�لتناف�س  م��ن  روح  و�ي��ج��اد  ث��ق��ايف 
�لتناف�س  ع��ل��ى  �لطلبة  وت�شجيع 
وكذلك  �مل��ع��ل��وم��ة  ع���ن  و�ل���ب���ح���ث 
و�ملوروث  �لوطنية  �لهوية  تعزيز 
عالقات  و�ر�شاء  و�لرت�ثي  �لثقايف 
جامعات  طلبة  ب��ني  طيبة  علمية 

�لدولة.
�لطلبة  ���ش��وؤون  عميد  ت��وج��ه  ك��م��ا 

�لعلمي و�لثقايف �ملميز. 
مرمي  �ل�شيدة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
�مل�شابقة  فكرة  �شاحبة  �جل��ر�ح��ي 
و�مل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  كاأ�س 
كليا  خمتلف  �ملو�شم  لهذ�  �ل��ري��ادة 
ع���ن �مل��و����ش��م �ل�����ش��اب��ق��ة م���ن حيث 
و�لعلمي  و�لفني  �لتقني  �لتنظيم 
وك�����ذل�����ك م�����ن ح����ي����ث �مل�������ش���ارك���ة 
للجامعات �لخرى فقد كنا نرغب 
�ن يظهر هذ� �ملو�شم ب�شكل مغاير 

و�ك��ر �حرت�فية وه��ذ� ما حتقق ، 
�لقول  ن�شتطيع  و�لتنظيم  �لفكار 
فطالباتنا  ب��ح��ت��ة  ط��الب��ي��ة  ك��ان��ت 
�لت�شاميم  ����ش���ن���ع  يف  �����ش����ارك����ن 
بالإ�شافة  و�لع�������د�د  و�ل���دي���ك���ور 
وج������ود جل���ن���ة خم��ت�����ش��ة من  �ىل 
�لكادمييني لو�شع �ل�شئلة وجلان 

دعم ت�شاهم يف �جناح �لفكرة.
و����ش��ارت �جل��ر�ح��ي �ىل �ن فقر�ت 
ت�شمل  ومنوعة  خمتلفة  �مل�شابقة 

بالتعاون مع موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية والحتياجات اخلا�شة

طالبتني بجامعة اأبوظبي ينظمن حملة »�شاركهم يوم للرتفيه« عن ذوي الحتياجات اخلا�شة
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/280 عقاري كلي                                      
�حمد  ع��ق��ار�ت  م��ال��ك موؤ�ش�شة  �ل��ع��ط��ار  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  �ح��م��د   -   1/ �مل��دع��ي عليه  �ىل 
عبد�لرحيم �لعطار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: �شركة �مالك للتمويل )�س 
�خلا�س  و�ل�شر�ء  �لبيع  عقد  بف�شخ  �حلكم  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ع(  م 
�لكائنة بربج فيو دو لك  �ل تي - كي 3-2 بي- 2614(  �ل�شكنية رقم ) جي  بالوحدة 
و�لز�م �ملدعى عليه مببلغ 633.338 درهم و�شد�د مبلغ 1.067.979.56 درهم على �شبيل 
�لتعوي�س عن فو�ت مقد�ر �لربح و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم 
لذ� فانت مكلف   ch1A.1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة  �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/13 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شاه نو�ج 
بنجالدي�س   - عبد�لر�شيد   
�جل��ن�����ش��ي��ة-   -ج�����و�ز �شفره 
)1536831(�شادر  رق���م  
من بنجالدي�س   .من يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/6635667

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��دت  �مل���دع���وة/ م���ارى �نى 
�لفلبني   - عابيدين    كاميد 
�جل��ن�����ش��ي��ة-   -ج����و�ز �شفرها 
�شادر   )1521939( رق��م  
م����ن �ل���ف���ل���ب���ني   م����ن يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/6621615
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �بر�هيم �ليعقوبي 

لكوي �ملالب�س رخ�شة رقم:CN 1096428 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �بر�هيم �ليعقوبي لكوي �ملالب�س
�ىل/ما�شرت�س للكمبيوتر 

MASTERS COMPUTERS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �جهزة �حلا�شب �ليل ولو�زمها - بالتجزئة )4741003(
تعديل ن�شاط/حذف كي �ملالب�س )9601001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لثاوية للخدمات �لفنية 

رخ�شة رقم:CN 1019654 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لثاوية للخدمات �لفنية 
AL THAWIYA TECHNICAL SERVICES

�ىل/�لثاوية خلدمات �لتوظيف 
AL TAWIYA RECRUITMENT SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتوظيف )7810002(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب معد�ت �بار �لنفط و�لغاز �لطبيعي و�شيانتها )0910005(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مقهى وماأكولت 

  CN 1034433:بو �لعبا�س رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شعيد حميد عمهى �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر خمي�س نا�شر �لكنيبي �ملزروعي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
بان  �لتجارية  �ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  بهذ� 
�شتون  �لتجاري  بال�شم   CN  1001535 رقم  �لتجارية  �لرخ�شة 
وي�شرت  �ند  �ل�شادة/�شتون  وميلكها  �نك  �نرتنا�شيونال  وي�شرت  �ند 

�نرتنا�شيونال �نك - �جلن�شية : �لوليات �ملتحدة.
حيث �بدى �ملذكورين �عاله رغبتهم يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

تعديل ��شم �ل�شريك من/�شتون �ند وي�شرت �نرتنا�شيونال �نك لي�شبح 
تكنيب ��س �ند دبليو �نرتنا�شيونال �نك.

تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/تكنيب ��س �ند دبليو �نرتنا�شيونال �نك - �بوظبي.
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
��شبورت  �ل�ش�����ادة/�نرت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1050321 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عادل حممد طيب حممد �مني �تباعي �ملرزوقي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر عبد�هلل ح�شني �حمد خنجي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لوثبة  �ل�ش�����ادة/رو�د  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1146447:لال�شباغ و�لديكور رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �بر�هيم هالل �لرم�شي �لزعابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح عبد�هلل عو�س �شالح �ل�شويدر �لو�حدي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا جر�ند �شنرت�ل

رخ�شة رقم:CN 1139965 قد تقدمو� �لينا بطلب
%49 gc burger ltd تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شركة جي �شي برجر �ملحدودة
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شهيل حممود حممد �لن�شاري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شهيل حممود حممد �لن�شاري من 100% �ىل %51

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1.50*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/كافترييا جر�ند �شنرت�ل

GRAND CENTRAL CAFETERIA
�ىل/كافترييا جر�ند �شنرت�ل ذ.م.م

GRAND CENTRAL CAFETERIA LLC 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملتو�شط للهو�تف 

CN 1064063:ملتحركة و�لكمبيوتر رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
عبد�هلل حمد علي �لزعابي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عبد�هلل حمد علي �لزعابي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �مبالث فيتيل عبد�هلل �شوكاث علي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
مو�د  لتجارة  �خلليج  �ل�ش�����ادة/مينا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لديكور ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1175539 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نادية لطفي دروي�س �بو �شليح من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نادية لطفي دروي�س �بو �شليح من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نادين نوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عايدة �شفوت
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*2 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/مينا �خلليج لتجارة مو�د �لديكور ذ.م.م

MENA GULF DECORATION MATERIALS TRADING LLC
�ىل/مينا �خلليج لتجارة مو�د �لديكور

MENA GULF DECORATION MATERIALS TRADING
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة �شفيق

رخ�شة رقم:CN 1033586 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي �شامل علي �لها�شمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شفيق �حمد عبد�لحد خان
تعديل وكيل خدمات/حذف غامن �شبت غامن �ملرزوقي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.30
تعديل ��شم جتاري:من/مغ�شلة �شفيق

SHAFEEQ LAUNDRY
�ىل/بوليفارد للهو�تف �ملتحركة

BOULEVARD PHONSE
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - باجلملة )4652009(

تعديل ن�شاط/حذف كي �ملالب�س )9601001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت علي خوري 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1033018 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد عبد�هلل حاجي �لعبيديل )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �حمد حاجي خوري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.0

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبرماركت علي خوري ذ.م.م
ALI KHOORI SUPERMARKET LLC

�ىل/بقالة علي خوري ذ.م.م
BAQALA ALI KHOORI LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة جبل �لف�شي

 رخ�شة رقم:CN 1024404 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة رمي علي هادي عو�س �لعامري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�شف عبد�لرحمن �شالح �ل�شعدي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/بقالة جبل �لف�شي

SILWER MOUNTAIN GROCERY
�ىل/كافترييا جالك�شي �شتار

GALAXY STAR CAFETERIA
تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تويلف 

CN 1159576:للمقاولت و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة زكيه �شامل ثاين غريب �جلابري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف خلفان ر��شد �شالح بن حريحر �ملزروعي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�تك�س 

للتجارة ذ.م.م - فرع �بوظبي 2
رخ�شة رقم:CN 1099878 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�يفر�شتي للتدريب �لفني و�ملهني
رخ�شة رقم:CN 1279812 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لكورني�س 

CN 1049943:لالع�شاب رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لمني لعمال �لتكييف �ملركزي
رخ�شة رقم:CN 1151038 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10783 بتاريخ 2013/5/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كليفرز للدعاية 

CN 1127732:و�لعالن رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد جمعه حميد خمي�شان �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مرمي �حمد زوجة عبد�لفتاح �حمد �حمد عزيز �ل�شبحي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتب حممد عي�شى و�شامي �بر�هيم 

CN 1102992:مهند�شون ��شت�شاريون )�ميكون( رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممود �شامي حممد �بر�هيم من 50% �ىل %24
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عبد�هلل عي�شى من 50% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد علي نايل حممد �لنعيمي)%51(
تعديل وكيل خدمات/حذف علي نايل حممد ر��شد �لنعيمي

تعديل ر��س �ملال/من 0 �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة مهنية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/حممد عي�شى و�شامي �بر�هيم مهند�شون ��شت�شاريون )�ميكون(

�ىل/�ميكون مهند�شون ��شت�شاريون ذ.م.م
EMICON CONSULTING ENGINEERS LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�حة �ملباين لل�شيانة 

و�لكهرباء ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1147671 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/و�حة �ملباين لل�شيانة و�لكهرباء ذ.م.م
OASIS BUILDING MAINTENANCE & ELECTRICALS LLC

�ىل/و�حة �ملباين لالعمال �ل�شحية و�لكهربائية ذ.م.م 
OSIS BUILDING ELECTRICAL & SANITARY WORK LLC

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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هيئة كهرباء ومياه دبي حتتفي باملبدعني وتكرم 38 موظفًا متميزًا
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي �ليوم، حفاًل تكرميياً يف مقرها �لرئي�شي 
لالحتفاء باملبدعني وتكرمي �ملوظفني �ملتميزين يف �لهيئة خالل �لربع 
�لأخري من �لعام �ملا�شي، وذلك تقدير�ً للجهود �لتي بذلوها يف تطوير 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أ�ش�س  دعم  يف  �لر�ئد  دوره��ا  وتعزيز  �لهيئة  �آد�ء 

�إمارة دبي.
و�أكد �شعادة �شعيد حممد �لطاير، ع�شو جمل�س �لإد�رة �ملنتدب و�لرئي�س 
تقدير�ً  ُي��ع��د  �لتكرمي  حفل  �أن  دب���ي،  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي 
�إىل  �لهيئة  �لأثر يف و�شول  بالغ  �لذين كان لهم  �ملتميزين  للموظفني 
�ملكانة �ملرموقة �لتي و�شلت �إليها �ليوم، حتى �أ�شحت مثاًل يحتذى به 
حملياً وعاملياً يف �ملجال �لإد�ري و�ملهني و�لت�شغيلي و�خلدماتي، وذلك 

يف �إطار برنامج �لهيئة لتكرمي موظفيها.

ر��شد عيد حميد  وم��رمي  بال�شويد�،  �شليم حمد  و�شليم حممد  ح�شن، 
�حلمريي،  مدحت  �شالح  وحممد  حممد،  ميان  و�شعيد�هلل  �لب�شطي، 
وفاطمه  م��ريج��ان��د�ين،  و�شونيل  ملك،  ��شف  وحممد  خ��ان،  و�شرفر�ز 
�ر�شد  وحممد  عبد�لو�رد،  حممد  ودو�شت  حموده،  بن  حممد  عبد�هلل 
مهر�ج دين، من قطاع خدمة �ملتعاملني. وكاًل من: مرو�ن �شامل علي بن 
حيدر، و�شمري مكاييل لبا�شي، ومطريه �شعيد بخيت �حلمريي، ومنى 
و�شونري  ب��ايل،  وجنتا  كري�شنان،  وم���ور�يل  رج��ب،  عبد�هلل  علي  جا�شم 
و�أمل  �ملعلومات.  تكنولوجيا  قطاع  من  مدين،  �شهباز  وحممد  حممد، 
�أندرو�س،  روب��ن  �أندرو�س  و�شمايل  �لغامن،  جعفر  و�أم��ل  كو�شك،  يحيى 

وني�شا جوزف، من قطاع �لإد�رة �لعامة.
وقد تعاون موظفو قطاع خدمة �ملتعاملني، وقطاع تكنولوجيا �ملعلومات، 

بدوره �أ�شاد �لدكتور يو�شف �إبر�هيم �لأكرف، �لنائب �لتنفيذي للرئي�س 
لقطاع دعم �لأعمال و�ملو�رد �لب�شرية ، بجهود موظفي �لهيئة وتفانيهم 
بتكرمي  د�ئم  ب�شكل  تقوم  �لهيئة  �أن  �إىل  �لعمل، م�شري�ً  و�خال�شهم يف 
�ملتميزين و�ملبديعن من خالل �شل�شلة من �حلو�فز و�جلو�ئز ومر��شم 

�لتكرمي �لتي تنظمها �لهيئة على مد�ر �لعام.
�لأكرف،  يو�شف  �لدكتور  ير�فقه  �لطاير،  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ام 
بتكرمي 38 موظفاً متميز�ً، وذلك بح�شور �لنو�ب �لتنفيذيني للرئي�س، 

ونو�ب �لرئي�س، وعدد من م�شوؤويل �لهيئة وموظفيها. 
�ل��ف��ائ��ز بجائزة  �مل��وج��ة �خل�����ش��ر�ء  م�����ش��روع  ف��ري��ق عمل  �شعادته  وك���َرم 
�لفريق �ملتميز عن فئة �أف�شل جتربة �إد�رية ، حيث مت تكرمي �لفائزين 
من ثالثة قطاعات يف �لهيئة وهم: حممد �شامل �ملانع، و�أحمد حممد 

وقطاع �لإد�رة �لعامة من �أجل �إجناز م�شروع �لفاتورة �خل�شر�ء، �لذي 
ب�شكل  متعامل  �ألف   235 �إىل  �خل�شر�ء  �لفاتورة  �إر�شال  للهيئة  يتيح 

�شهري. 
ويف هذه �ملنا�شبة، حث �شعادة �شعيد حممد �لطاير موظفي �لهيئة على 
�لعمل،  يف  �أ�شا�شي  كنهج  �مل�شرتك  و�لتعاون  �جلماعية  �ملمار�شات  تبني 
موؤكد�ً �أن �لعمل �جلماعي و�لتمتع بروح �لفريق يعد �أ�شا�شاً للنجاح على 
جميع �لأ�شعدة. كما كَرم �شعادته �لفريق �ملتميز من قطاع نقل �لطاقة 
عن فئة �مل�شروع �لتقني ، و�شم �لفريق كاًل من: ر�شو�ن عبا�س ر�شوي، 
�أحمد جمايل، وحممود  وبالكري�شنان جايا�شنج بالكري�شنان، وني�شار 
�شيد حممود �أبو �لقا�شم. كما مت تكرمي �إد�رة تخطيط نقل �ملياه �لتابعة 

لقطاع تخطيط �لطاقة و�ملياه، كاأف�شل �إد�رة يف �لهيئة. 

اأدباء و نا�شرون يثمنون دعم حاكم ال�شارقة لدور الن�شر يف مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل

مثقفون واأدباء يوؤكدون اأهمية اللعب واملكتبة والإعالم يف تنمية الطفولة

م�شرح ومكتبات وكتابة الطفل يف الإمارات ت�شهد تطورًا لفتًا
احتفاًل بيوم العمال العاملي

اأبوظبي للنقل والتحكم تران�شكو تنظم حملة معًا من اأجل قلب �شليم 

تعاونية ال�شارقة تنفذ م�شروعات بتكلفة تزيد على 500 مليون درهم

•• ال�شارقة –الفجر:

ت���و�����ش���ل���ت �أ������ش�����د�ء زي�������ارة ودع����م 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ملهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل 
مليوين  مبلغ  وتخ�شي�س  موؤخر�ً 
دره�����م ل���دع���م ����ش���ر�ء �ل��ك��ت��ب من 
�ملكتبات  على  وتوزيعها  �لنا�شرين 
و�ملكتبات  ب����الأط����ف����ال  �خل���ا����ش���ة 
�لعامة �ملختلفة يف �إمارة �ل�شارقة، 
ودورن�شر  وك���ت���اب  �أدب�������اء  وث���م���ن 
ومثقفون توجهات �شموه �ملختلفة 
�ل��ط��ف��ل مبا  وث��ق��اف��ة  �أدب  ل��دع��م 
لل�شورة  م��ت��م��ي��ز�ً  ب���ن���اء  ي�����ش��م��ن 
�لإم����ار�ت  يف  للثقافة  �مل�شتقبلية 

و�لعامل �لعربي.
ويف هذ� �ل�شدد قال فا�شل ح�شني 
نائب �ملن�شق �لعام ملعر�س �ل�شارقة 
ي��ع��م��ل �جلميع  ل��ل��ك��ت��اب:  �ل����دويل 
توجيهات  لتنفيذ  و�شاق  قدم  على 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�لكتب  �����ش����ر�ء  ب����دع����م  �خل���ا����ش���ة 
م��ن م��ع��ر���س ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل �ملقام 
�ل�شارقة  مهرجان  فعاليات  �شمن 
وذلك  �خلام�س،  للطفل  �لقر�ئي 
م��ن خ���الل ���ش��ر�ء �ل��ك��ت��ب �لنافعة 

للعمال  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  �ح��ت��ف��ال 
�لعامة يف  �لعالقات  �أ���ش��رة  �أق��ام��ت 
و�لتحكم   للنقل  �ب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
ت��ر�ن�����ش��ك��و  �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ي��ئ��ة مياه 
من  معا  حملة   �بوظبي  وكهرباء 
�أجل قلب �شليم  �شملت فحو�شات 
م���ع تقدمي  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ���ش��ام��ل��ة 
للوقاية  �أف�����ش��ل  ل�شحة  �ر����ش���اد�ت 
و�ل�شكتات  �ل��ق��ل��ب  �أم����ر������س  م���ن 

�لدماغية.
وب�������د�أت �حل��م��ل��ة مب��ح��ا���ش��رة عن 
�أم���ر�����س �ل��ق��ل��ب وع��و�م��ل �خلطر 
وكيفية �لوقاية من �أمر��س �لقلب 
للدكتور �شريف بكر جر�ح �لقلب يف 
مدينة خليفة �لطبية ، و�ملحا�شرة 
�لثانية كانت حول �أهمية ��شتخد�م 
�لطارئة  �حل������الت  يف  �لإ����ش���ع���اف 
�ألقاها �لدكتور حممد بن �ل�شاذيل 
�أخ�شائي طب �حلو�دث وطو�رئ يف 

•• ال�شارقة-وام: 

�ل�شويدي  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��ع��ي��د  ق�����ال 
جمعية  �د�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�جلمعية  �ن  �ل��ت��ع��اون��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
كربى  م�شروعات   3 تنفيذ  ب�شدد 
507 م��الي��ني دره����م يف  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
لتطوير  وبر�جمها  خططها  �ط��ار 
م���������ش����ت����وى �خل�������دم�������ات �مل���ق���دم���ة 
�لتي  ف���روع���ه���ا  يف  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك��ني 
ف���رع���ا يف   20 ع���دده���ا �ىل  و����ش���ل 
�لعدد  يف  و�و���ش��ح  �ل�شارقة.  �م���ارة 
�لتعاونية  �ل�شارقة  ملجلة  �جلديد 
�ن �جلمعية تعتزم تطوير وتو�شيع 
فرع حلو�ن مبدينة �ل�شارقة بهدف 
�شخم  جت���اري  م��رك��ز  �ىل  حتويله 
ت�شل  �لأر���س  من  م�شاحة  لي�شغل 
م��رت� مربعا  و316  �لفا   14 �ىل 
و�لأعمال  م��ن�����ش��اآت��ه  تكلفة  وت��ب��ل��غ 
نحو  فيه  جت��ري  �لتي  �لتطويرية 
و�����ش���اف   . دره������م  م���ل���ي���ون   250
�ن �مل�����ش��روع �لأ���ش��خ��م �ل���ذي تزمع 
�جل��م��ع��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذه م�����ش��روع مول 
�لرحمانية �لتجاري �لذي يعد من 
وي�شكل  �خلا�شة  �مل�شروعات  �ك��رب 
�لت�شوق  ع�����امل  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
 250 �ىل  �جمالية ت�شل  وبتكلفة 
مليون درهم . وذكر �ن كال من فرع 
�لتجاري  �لرحمانية  حلو�ن ومول 
ي�شم بعد ��شتكمال من�شاآته �لعديد 
م���ن �مل���ح���الت و�مل�������ش���ارف وف����روع 
و�ملقاهي  و�ل�����وك�����الت  �ل�������ش���رك���ات 
و�شالت �ألعاب خم�ش�شة لالأطفال 
بالإ�شافة �ىل �شالة عر�س ب�شائع 

هايرب  �لتعاونية  �ل�شارقة  جمعية 
لل�شيار�ت  �شفلية  ومو�قف  ماركت 
. و��شار �ىل �ن �جلمعية تقم حاليا 
متهيد�  �لكفيلة  �لرتتيبات  بعمل 
مقابل  �ل����ت����ع����اون  ف�����رع  لإف����ت����ت����اح 
منت�شف  يف  �ل�شارقة  �ك�شبو  مركز 
تبلغ  م�شاحة  ع��ل��ى  �جل����اري  �ل��ع��ام 
�ىل  ت�شل  وبتكلفة  م��رت�   1094
���ش��ب��ع��ة م���الي���ني دره�����م ت��ق��ري��ب��ا . 
و�ك���د �ن��ه وب��ال��رغ��م م��ن �لتغري�ت 
ويف  وخارجيا  د�خليا  �لإقت�شادية 
��شو�ق  يف  و�شيما  خا�شة  �ملنطقة 
�حلركة  �ن  �ل  �مل��ن��اف�����ش��ة  �ل���دول���ة 
�لتعاونية وبالذ�ت جمعية �ل�شارقة 
عز  �مل��وىل  بف�شل  �ك��دت  �لتعاونية 
وجل �نها متثل و�حد� من م�شادر 
�لدولة  يف  �لإ�شرت�تيجي  �ملخزون 
تنا�شب  مدى  عليه  يقا�س  ومعيار� 
�ملختلفة  �ل�شلع  ��شعار  و����ش��ت��ق��ر�ر 
و�ل�شرورية  �لإ�شتهالكية  خا�شة 
منها . كما �كد �ن �جلمعية تبو�أت 
م���ك���ان���ة ر�ئ��������دة يف ق����ط����اع جت����ارة 
�لأ�شاليب  م��ن  ب��ال��رغ��م  �ل��ت��ج��زئ��ة 
و�ملتنوعة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 
�لتجارية  �مل����ر�ك����ز  ت��ت��ب��ع��ه��ا  �ل���ت���ي 
بان  منوها   .. �ل��دول��ة  يف  �ملنت�شرة 
�لفروع  م��ن  �شبكة  �جلمعية  ل��دى 
كافة  مت���ت���ل���ك  �ل����ت����ي  �حل����دي����ث����ة 
وتنت�شر  �ملعا�شر  �ل�شوق  مقومات 
�ل�شارقة  �م������ارة  �ن���ح���اء  ك���اف���ة  يف 
دع���م خ��ط��ط وبر�مج  وت�����ش��اه��م يف 
�جل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة �مل�����ش��ت��وي��ات . 
مدير  �ل�شلمان  �شامل  �أحمد  وق��ال 
�لتعاونية  �ل�شارقة  جملة  حترير 

�ملجلة  م����ن  �ل���ت���ا����ش���ع  �ل����ع����دد  �ن 
�قت�شادية  م���و����ش���وع���ات  ت�����ش��م��ن 
وريا�شية  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
تقدميها  ع���ل���ى  �مل���ج���ل���ة  حت���ر����س 
للقارئ  وم�شوقة  خفيفة  ب�����ش��ورة 
�ملحلية  �لأخ��ب��ار  �أه���م  وت��رك��ز على 
ومو�شوعات  �جل��م��ع��ي��ة  و�خ����ب����ار 
�لأ�شو�ق و�جلمعيات  تاريخ  تتناول 
و�ل�شحية  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��ن�����ش��ائ��ح 
وغريها . يذكر �أن جملة �ل�شارقة 
���ش��ه��ري��ة وي��ت��م طباعة  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 
باللغتني  منها  ن�شخة  �آلف  ع�شرة 
�لعربية و�لإجنليزية وتوزع جمانا 
من خالل فروع �جلمعية يف �إمارة 
�حلكومية  �لدو�ئر  وعلى  �ل�شارقة 

�بوظبي  لل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�إدر�ة �لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة .

�أطباء  وخالل ذلك قام طاقم من 
�لفحو�شات  ب���اإج���ر�ء  و�مل��م��ر���ش��ني 
�لطبية للموظفني وقيا�س كل من 
�لطول و�لوزن وموؤ�شر كتلة �جل�شم 
و�شغط �لدم ن�شبة �ل�شكر يف �لدم 
للك�شف عن ن�شبة �لكول�شرتول يف 

�أك�شيد  �أول  �لدم ومعرفة م�شتوى 
وتوعية   ) للمدخنني   ( �ل��ك��رب��ون 
 ، �ل�شليمة  �لتغذية  نحو  �ملوظفني 
وقد كان �إقبال �ملوظفني وتفاعلهم 
ويف  عليه  ي�شكر  �إقبال  مع �حلملة 
�لطبي  �لفريق  تكرمي  مت  �خل��ت��ام 
م����ن ق���ب���ل م��ن��ظ��م �حل������دث �أ����ش���رة 

�لعالقات �لعامة.

م�شوؤولية تلقى علينا ود�فع لإنتاج 
�إ�شافة  �ملتميزة،  �لكتب  من  �ملزيد 
�ىل �ن �ل�شارقة تنتقي يف �لأ�شا�س 
ت��ق��دم حمتوى  �ل��ت��ي  �ل��ن�����ش��ر  دور 
ين�شجم مع مقومات وبناء �لطفل، 
وتنتقي من �لدور �ملنتقاة ماتريد 
�أهمية  فيها  �لتي ترى  �لكتب  من 
لتحقيق هذ� �لطموح �لذي ي�شب 
يف �لتايل يف تنمية وبناء �لطفولة 

يف �لدولة و�حليط �لعربي .
وقال موؤن�س حطاب مدير د�ر �لف 
باء تاء نا�شرون �لأردنية: �إن زيارة 
�ل�����ش��م��و حاكم  وت���ك���رمي ���ش��اح��ب 
�لأول:  م��ه��م لأم���ري���ن،  �ل�����ش��ارق��ة 
لها  كبرية  ثقافية  �شخ�شية  لأن��ه 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  وثقلها  دوره���ا 
�شخ�شية  ك��ذل��ك  وه���و  و�مل��ن��ط��ق��ة، 
�لإمار�ت  لدولة  �إعتبارية  ثقافية 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة، وث���ان���ي���ا: �ن 
�شموه  على  جديد�ً  لي�س  �لتكرمي 
يف مثل هذه �ملحافل �لثقافية لأن 
�لثقافة، ودعم  فكره من�شب على 
بالتايل  وه�����ذ�  �ل���ك���ت���اب،  ���ش��ن��اع��ة 
�أ����ش���ب���اب منوها،  ���ش��ب��ب م��ه��م م���ن 
�ملحافل  يف  ومناف�شتها  وتفوقها، 

�لثقافية �لدولية .
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل ق���ال �شمري 
�لطالئع  مكتبة  م��دي��ر  �ل�����ش��اه��د 
�إن زيارة �شاحب �ل�شمو  �مل�شرية: 
هي  �ملهرجان  �ىل  �ل�شارقة  حاكم 

�ن يح�شل عليه  �أك��رب دع��م ميكن 
�شاهدنا  وق��د  فقط،  �لنا�شر  لي�س 
�ملد�ر�س  وطالب  �لأطفال  �لتفاف 
�ل��زي��ارة، وهذ�  �ث��ن��اء  ح��ول �شموه 
ي�����دل ع���ل���ى �ن ت���ل���ك �ل�����زي�����ارة مل 
ت��ت��وق��ف ع��ن��د ح���دود دع���م �لنا�شر 
لتحقيق  توجهت  و�من��ا  �حل��ال��ي��ة، 
�آفاق م�شتقبلية تعزز�شناعة �لن�شر 
باقبال �لطالب على حمبة �لكتاب 

وتعلقهم به .
حممد  ق���ال  مت�شل  �شعيد  ع��ل��ى 
قبيعة مدير د�ر �لر�تب يف لبنان: 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  زي�����ارة  �أدت  ل��ق��د 
�ىل  �ملهرجان  �ىل  �ل�شارقة  حاكم 
ومنحه  �ملختلفة،  �ج��و�ئ��ه  تعزيز 
�ملزيد من �لتميز، كما كان ملكرمة 

حركة  ت�����ش��ج��ي��ع  يف  دور  ����ش���م���وه 
�ملبيعات، وتعزيز �ل�شعور بالإرتياح 
ن��ع��ت��ق��د �ن هذ�  و�ل���ر����ش���ا، ون��ح��ن 
يعزز  �أن  �شاأنه  من  �ملتميز  �لدعم 
�شد�رة �ل�شارقة �لثقافية، ويجعل 
من دولة �لإمار�ت قبلة للمثقفني 
من  �لكتاب  ب��ع��امل  و�ملتخ�ش�شني 

�نحاء �لعامل كافة .
و�خ��ت��ت��م �أم���ري ت��ادر���س م��ن �ملركز 
�لثقافية  ل���ل�������ش���وؤون  �لأم����ري����ك����ي 
و�لإع���الم���ي���ة يف دول�����ة �لإم������ار�ت 
بقوله:  �مل�����ب�����ادرة  ع����ن  �حل����دي����ث 
ت��زده��ر �ل�����ش��ارق��ة ي��وم��اً ب��ع��د يوم، 
بناء  يف  قدماً  ما�شية  �نها  وتوؤكد 
ع���دة تنطلق من  ث��ق��اف��ي��ة  ���ش��روح 
�لطفولة، وهي بهذ� حتر�س على 

�ظفاره  نعومة  منذ  �لإن�شان  بناء 
على  ق����ادر�ً  م��وؤث��ر�ً  ف��اع��اًل  ليكون 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ن  ول�شك  بناء، 
�ث��ر�ً كبري�ً يف هذ�  �ل�شارقة  حاكم 
بهذه  ماثلة  �آث���اره  �شتبقى  �مل��ج��ال 
�ملبادر�ت و�ملوؤ�ش�شات �لثقافية �لتي 

متالأ �لإمارة .
�لكتب  توزيع  يتم  �ن  �ملوؤمل  وم��ن 
مر�كز  على  �ملعر�س  من  �مل�شرت�ة 
ومر�كز  �ل�������ش���ارق���ة،  يف  �لأط����ف����ال 
�أمر  �ل��ت��ي  و�حل�����ش��ان��ات  �لنا�شئة، 
�ل�شارقة،  يف  ب��اإن�����ش��ائ��ه��ا  ���ش��م��وه 
�لإبتد�ئية،  �مل����د�ر�����س  وم��ك��ت��ب��ات 
وريا�س �لأطفال، وجميع �ملكتبات 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ع��ام��ة �مل����وج����ودة يف 

�إمارة �ل�شارقة.

توجهات  ت���ر�ع���ي  �ل��ت��ي  و�مل���ف���ي���دة 
فئاتهم  متطلبات  وتلبي  �لأطفال 
�خلطوة  ه��ذه  و�شتعمل  �لعمرية، 
�مل����ه����م����ة ع����ل����ى حت���ق���ي���ق �ه�������د�ف 
�لطفل  وت��ع��زي��زحم��ب��ة  �مل��ه��رج��ان، 

ل���ل���ك���ت���اب، م����ع م��اف��ي��ه��ا م����ن دعم 
جلميع �ملعنيني بقطاع �لطفل من 

�دباء وكتاب ور�شامني ونا�شرين .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال د.غ���ي���اث مكتبي 
من  للن�شر  �مل��ك��ت��ب��ي  د�ر  م�����ش��وؤول 

���ش��وري��ا: حينما ن��الق��ي دع��م��اً من 
ح��اك��م ورج���ل ث��ق��اف��ة م��ن �لطر�ز 
�لأول، ور�ع��ي ثقافة مثل �شاحب 
�ل��دك��ت��ور �شلطان  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
فاإمناهي  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب���ن 

•• ال�شارقة –الفجر:

�لعبا�س:  �ب���و  �ل��ف��ن��ان حم��م��ود  ق���ال 
�لإم��ار�ت بحالة تطور  �مل�شرح يف  �إن 
م�شتمر بالقيا�س �ىل م�شرح �لطفل 
�رقاما  ج��م��ه��وره  �ع����د�د  تبلغ  �ل���ذي 
كبرية، و��شهمت يف �نعا�س عرو�شها 
�ملختلفة �لتي مل تعد مقت�شرة على 
��شبحت جتربة  و�من��ا  و�ح��د،  مكان 
م��ت��ن��ق��ل��ة يف م��ع��ظ��م م�����دن �لإم�������ارة 
�ل��ع��ب��ا���س خالل  �ب����و  ، و����ش��ت��ع��ر���س 
يف  �لطفل  م�شرح  ع��ن  قدمها  ورق��ة 
�أد�رها  ت��اأري��خ وروؤي���ة �لتي  �لإم���ار�ت 
�ملقهى  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �آدم  ج��م��ال 
يف  �لناجحة  جتاربه  بع�س  �لثقايف، 
م��ر�ك��ز �لأط���ف���ال، و�ل��ع��م��ل �لأخ���ري 
�ل��ذي ����ش��رتك فيه �ك��ر م��ن 241 
طفاًل، مبيناً: �ن �مل�شرح لي�س جمرد 
خ�شبة تقام عليها حركات فنية، �إمنا 
����ش��ب��ح ج����زء�ً م��ه��م��اً لإن��ع��ا���س ذ�كرة 
�فكارهم،  ترتيب  و�إع����ادة  �لأط��ف��ال، 
يرونه  ملا  حقيقية  نف�شية  ومعاجلة 
يف  �ملعروفة  �ملختلفة  �مل�شكالت  م��ن 
�لتاأثري  �إط����ار  ويف   . �ل��ع��رب��ي  ع��امل��ن��ا 
�ملعدول  ف��اط��م��ة  ق��ال��ت  �لإع����الم����ي 
�لف�شائية  �ل��ق��ن��و�ت  �آف���اق  جل�شة  يف 
نورة  �د�رت��ه��ا  �ل��ت��ي  للطفل  �ملوجهة 
�أثر  �لف�شائية  للقنو�ت  �ل�شركال: 
كبري يف �ملجتمع، وهي ت�شنع وتقدم 
�ل��ك��ث��ري م��ن �لأع���م���ال �جل��ي��دة، لكن 
�لأعمال  ����ش��ت��ري�د  يف  تكمن  �مل�شكلة 
غريبة  ث���ق���اف���ات  ت�����ش��ت��ع��ر���س  �ل���ت���ي 
وهجينة لتقوم بدبلجتها وخلق حالة 
�لد�رجة  �لثقافة  م��ع  �لفو�شى  م��ن 
للبالد �لعربية، ومنها ثقافة �لطفل 
�ل��ت��ي ي��ك��ون �أغ��ل��ي��ه م�����ش��ن��وع��اً خارج 
حميطه �لعربي وفيه ثمن �كرب من 
�شناعته  تكاليف  يف  �مل��دف��ع  �ل��ث��م��ن 
�لتغلل  و�نتاجه وتقدميه، يتثمل يف 
د�خ�����ل ك���ي���ان �ل��ط��ف��ل و�ل���ت���اأث���ري يف 

�لقر�ئي،  �ل�شارقة  ملهرجان  �لثقايف 
�للعب  ب����ع����ن����و�ن  ح���ل���ق���ة  �ق����ي����م����ت 
 ، و�لتعزيز  �ل��دور  و�ملعريف  �لتعليمي 
�حلمادي  علي  د.  خاللها  ��شتعر�س 
�مناط تربية �لأطفال عند �لإغريق 
�لفل�شفات  وب���ع�������س  و�ل�������روم�������ان، 
�لأخ��������رى، و�أك������د �ه��م��ي��ة �ل��ل��ع��ب يف 
و�لتنفي�س  �لطفل  �شخ�شية  �شياغة 
ع���ن ط��اق��ات��ه، و�ن����ه م��ه��م يف تنمية 
حتدث  ث��م  �ملختلفة  م��ه��ار�ت��ه  بع�س 
ع���ن جت��رب��ة ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة �للغة 
�لأطفال  مو�هب  تنمية  يف  �لعربية 
م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر ل��ع��ب��ة �حل���روف 
مهار�تهم  حت�����ش��ني  �ىل  �دت  �ل���ت���ي 
و�لتذكر،  �لتفكري  وتنمية  �للغوية، 
و�ل���ت�������ش���ل���ي���ة �ل����ه����ادف����ة م�����ن خ���الل 
�لإمالئية  �ملهار�ت  وحت�شني  �للعب، 
�ل��ل��غ��وي��ة. وقالت  �مل���ف���رد�ت  و�ث�����ر�ء 
�لنقا�شية  �حل��ل��ق��ة  يف  غ��ن��دور  نهلة 
�ىل  بالطفل  يقود  �للعب  �إن  ذ�ت��ه��ا: 
�ك��ت�����ش��اف �ل��ن��ف�����س، وحت��ق��ي��ق �ل���ذ�ت، 
�لإب����د�ع،  وت��ر���ش��ي��خ  �خل��ي��ال  وتنمية 
وحتقيق �لكثري من �لقيم �ملختلفة، 
�للعب  �ىل  يحتاجون  �لأط��ف��ال  و�ن 
�لتي  �خل���ا����ش���ة  �ل���ق���و�ع���د  ����ش���وء  يف 
ي�شعونها بعيد� عن قو�عد �لآخرين 
�مل���ف���رو����ش���ة، ك���م���ا �ن���ه���ا ت���ع���ني على 
�لإندماج بالأطفال �لآخرين، �إ�شافة 
�ىل تعزيز �لتعلق بالأ�شرة و�ملدر�شة 
و�ملجتمع، كما �نها ت�شب يف حتقيق 
دمج �لأطفال ذوي �لإعاقة باملجتمع 
�ملهار�ت  �ي�شا من خالل  و�لأط��ف��ال 
�ل���ت���ي مي��ك��ن �حل�������ش���ول ع��ل��ي��ه��ا من 

خالل �للعب.

�أن  �ملعدول  ور�أت   . و�شخ�شه  هويته 
�مل��ح��ت��وى �لإع��الم��ي �مل��وج��ه للطفل 
ولف��ت��اً يف تكوين  م��وؤث��ر�ً  لكي يكون 
�ملتعارفة  �لأ���ش��ول  على  بناء  �لطفل 
يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة لب����د �ن 
ي��ط��ب��ق ب��ع�����س �مل��ع��اي��ري �مل��ه��م��ة مثل 
�ل�شيا�شة،  مو�شوعات  ع��ن  �لإب��ت��ع��اد 
للطفل،  �مل��وج��ه  �ملحتوى  ت�شي�س  �و 
وي��ب��ت��ع��د ك���ذل���ك ع���ن �ل�����ش��خ�����ش��ن��ة ، 
�ي نقطة من نقاط �خلالف،  وع��ن 
�مل�����ش��رتك��ة، و�ن  �لقيم  ت��دم��ري  وع��ن 
يكون مما يتفق عليه �طفال �لعامل 
�لكثرية  �مل�شرتكات  �شوء  يف  �لعربي 
�بنائه يف  �لتي جتمع بني  �لو��شحة 
جتربة  جل�شة  ويف  �لعربية.  �ملنطقة 
دول��ة قطر يف رع��اي��ة �لب���د�ع �ملقدم 
ل��ل��ط��ف��ل م���ع �ل��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى جائزة 
�ألقاها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ف��ل  لأدب  �ل��دول��ة 

ع�شو  �ل��ك��و�ري  �شباح  ب��ن  ربيعة  د. 
جم��ل�����س �م���ن���اء �جل���ائ���زة، و�أد�رت���ه���ا 
ه����ن����ادي م���و����ش���ى زي����ن����ل �أم�������ني �شر 
�جلائزة، حتدث �لكو�ري عن �أهد�ف 
وتطلعاتها  �جل����ائ����زة  و����ش���ي���ا����ش���ات 
ل���ق���د متكنت  ق����ائ����ال:  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�ل���و����ش���ول �ىل موقع  م���ن  �جل���ائ���زة 
�لعربي وخ�شو�شا  �لعامل  ري��ادي يف 
حملية  ولي�شت  عربية  ج��ائ��زة  �ن��ه��ا 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �لتحديات  �ل��ق��ى  ث��م   ،
�لتي تو�جه �لطفل �لعربي يف وقتنا 
�لثقافية  �لتحديات  �حلا�شرومنها 
و�لعالمية و�لرتبوية، و�أكد �أهمية 
�لعمال  ل��ت��وف��ري  �مل�����ش��رتك  �ل��ع��م��ل 
بالو�شائل  للطفل  �ل��ر�ق��ي��ة  �لدب��ي��ة 
�لتقنية �حلديثة �لتي يتعامل معها 
يف �لوقت �حلايل. من جانبها قالت 
�ملقهى  ج��ل�����ش��ة  يف  ع��ب��ا���س  ه����امن  د. 

حميد  ب�شمى  �د�رت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لثقايف 
�مل�شوح بعنو�ن: دور �ملكتبة يف حتقيق 
�لرتبية �لقر�ئية : �إن �هم �لتجارب 
�لتي ميكن �ن ي�شل �ليها �لطفل يف 
عامل �ملكتبات تكمن يف تنمية �لقدرة 
و�لربط بني عنا�شر  �ملالحظة  على 
و�لإنتقال من �جلزء  �لو�حد،  �ل�شئ 
�لتعرف  ث��ق��اف��ة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ك��ل،  �ىل 
�ل�شور،  مل�س  �لأ�شياء من خالل  �ىل 
مما  �لإكت�شاف،  حب  تنمية  وكذلك 
�مل�����ش��ت��م��رة للطفل يف  �ل��رغ��ب��ة  ي��ث��ري 
�ل��ت��ع��رف �ىل �مل���زي���د، ب��ال ف���رق بني 
�لطفل �ل�شوي وبني �لطفل من ذوي 
باإثر�ء  �ل��ت��ايل  يف  وي�شب  �لإع���اق���ة، 
�لكتاب،  حمبة  ودع���م  �ملكتبة،  عمل 

وتطور جانب �لثقافة يف �لبالد .
�لتي  �لنقا�شية  �حللقات  فقر�ت  ويف 
�لربنامج  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  ت���ق���ام 
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/465 تنفيذ جتاري
�لقامة  �ذر   جمهول حمل  ناجي  ���ش��ده/1- ح�شني علي  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ علي ح�شن مر�مى وميثله: عبيد �شقر عبيد 
و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  بو�شت 
�و  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )690040(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  . وعليه  �ملحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
�لروي�شد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لرتكيب �حلجر رخ�شة رقم:CN 1200165 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لروي�شد لرتكيب �حلجر
ROWEISHAD STONE FIXING EST

�ىل/�شتون هاو�س لتجارة وتركيب �حلجر 
STONE HOUSE FIXING & TRADING STONE

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية بناية خليفة حارب مغري �خليلي 
�ىل �لعني �شناعية �لعني حي �لعر��س بناية عاي�س �شايع م�شفر �لحبابي

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �حلجر �لطبيعي - بالتجزئة )4752010(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لرمل و�حل�شى و�حجار �لبناء - بالتجزئة )4752021(

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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كم�شفي  �خلزرجي  عائ�شة  �لدكتورة  مكتب  يعلن 
�لعمومية  �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية  قانوين 
بحل   2013/3/26 تاريخ  يف  �ل�شادر  عادية  �لغري 
وت�شفية �شنا�شيل لالثاث  - ذ م م فعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعني  �عرت��س 
ب  �س   026322448 فاك�س   026322100 رقم  هاتف 
بن  �حمد  �ل�شيخ  بناية  �ملطار  �شارع  �بوظبي    10998
�ل�شيخ ح�شن �خلزرجي �لطابق )2(مكتب رقم )202( 
و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل مدة �أق�شاها 

45يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن

   اإعــــــالن ت�صـــفية  
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   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 747 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�س مدعي  �جلن�شية:  عبد�لرحمن  دين  �شيف  مدعي/ حممد 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملهريا 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملهريا  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 469 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ عمر فاروق بن نور ��شالم �جلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه: ور�شة 
�ل�شهم �لكهربائي للحد�دة و�للحام �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ور�شة �ل�شهم �لكهربائي للحد�دة و�للحام 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 58 /2013 عم كل- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   �جلن�شية:  حممد  عبد�لعزيز  حممود  �حمد  مدعي/ 
�لدعوى:  �لمار�ت مو�شوع  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �شامل قعود  طالب 
�لعامة  للمقاولت  قعود  �شامل  �عالنه/طالب  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مبدينة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/14
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 962 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ خور�شيد عامل عاتق �هلل �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �ل�شحاب 
�لدعوى:  �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع  �ل�شود للمقاولت و�ل�شيانة 
و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�شود  �ل�شحاب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/12 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 524 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد ميز�ن �مري ح�شني  �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شركة 
�خل�شر�ء �جلديدة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
للمقاولت  �جلديدة  �خل�شر�ء  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/8
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 227 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

�لربق  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  عنايت  حممد  �شجاد  خرم  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملالب�س  لكوي  �لالمع 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �ملالب�س  لكوي  �لالمع  �عالنه/�لربق  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/12 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
  اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 670 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد ذ�كر ح�شني �شومون �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ز�رينا 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  للخياط  كوتورز 
�ملطلوب �عالنه/ز�رينا كوتورز للخياط �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/5/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 436و435 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- حممد عبد�هلل �ملامون 2-فرهد عبد�ملنان رحينة بيغم �جلن�شية: 
بنغالدي�س مدعي عليه: �لقوة �لعا�شرة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    
�لعا�شرة  �لقوة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  للمقاولت 
 2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
اعادة    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 50 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  مياه  جيد�  ليت  مياه  خ�شرو  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  كرنافويل 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ كرنافويل للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
  اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 782 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   �جلن�شية:  حممد  �جلميل  ح�شن  �جلميل  مدعي/ 
�ل�شهم �لذهبي ل�شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �ل�شهم �لذهبي ل�شيانة �جهزة 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملركزي  �لتكييف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق2013/5/12 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
  اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 215و 290 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- �شومون مياه ممتاز مياه 2- �شالح �حمد عبد�لقادر  �جلن�شية: 
بنغالدي�س مدعي عليه: �لريف �لو��شع للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
�لو��شع  �عالنه/�لريف  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  للمقاولت 
 2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
  اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   792 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

�شوريا   مدعي عليه: موؤ�ش�شة  مدعي/ عبد�لقادر في�شل جمول �جلن�شية: 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�حلد�دة  للنجارة  مو�شالوي  �حمد 
مو�شالوي  �حمد  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�حلد�دة  للنجارة 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/5/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 53 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ما�شوم مياه ��شاد�ر علي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �لر�قي 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات 
�ملطلوب �عالنه/ �لر�قي للنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/5/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 428 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد يو�شف حممد ر�جا �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: نيو 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  هايتك 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  هايتك  نيو  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 759 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ خ�شرو مياه فاكي مياه �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: تارلوك 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لرخام  لرتكيب  �شينغ 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لرخام  �شينغ لرتكيب  �عالنه/تارلوك  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
    انذار عديل بالن�صر

�ملنذر/ �شركة مينافاكتورز ليمتد
�ملنذر  ينذر  ح  م  �س  )�نفيم(  �كوبيمنت مانيوفكت�شرجن  فنتلي�شن  �لنور  �ليها/  �ملنذر 
�ليها ب�شرورة �شد�دها قيمة �ل�شيكات �رقام )935709- 935552 ( و�مل�شحوبني على بنك 
�ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود )�ل�شارقة( و�ل�شيك رقم 462060 و�مل�شحوب 
وق��دره )2.363.875.20  باجمايل مبلغ  ع(،  م  �س   ( �لوطني  ر����س �خليمة  بنك  على 
درهم( )مليونان  وثالثمائة وثالثة و�شتون �لف وثمامنائة وخم�شة و�شبعون درهم 
هذ�  ن�شر  تاريخ  يوما من  ع�شر  �ق�شاها خم�شة  مهلة  وذل��ك خالل  فل�س(  وع�شرون 
�لنذ�ر و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها 
وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  �ليها  �ملنذر  حتميل  مع  �لق�شائية  �لدعوى  �قامة  فيها  مبا 

و�تعاب �ملحاماة.
ال�شارقة

حمكمة ال�صارقة
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/4528   عمايل جزئي            
بان  .ذ.م.م  جمهول حم��ل �لق��ام��ة   نعلنكم  ���س  �مل��ح��ك��وم   عليه /1- �ل�شتو�ئي  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2012/12/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
�ملدعى  بالز�م  بيالي  كوتان  بيالي  نار�يانا  بيالي  كوتان  بيالي  ر�فيندر�ن  ل�شالح/ 
وت�شعون  و�ثنني  �لفا ومائتني  للمدعي مبلغ )20292 درهم( ع�شرون  توؤدي  �ن  عليها 
درهما وبتذكرة عوده �ىل موطنه �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة رب 
ورف�شت ماعد�  ن�شيبه منها  �ملدعي من  و�عفت  �مل�شروفات  وباملنا�شب من  �خر  عمل 
ذلك من طلبات .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2011/854   جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليهما /1- �متو�شفري للمعار�س �س م ح منطقة حرة 2- �شبل وطفا مالك 
�مل��دع��ى/ �شركة توب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  للمعار�س جم��ه��ويل حم��ل  وم��دي��ر  �متو�شفري 
�شوليو�شنز ذ.م.م وميثله: �حمد علي عبد�حلميد �لقاري نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/20 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة توب 
 89.300 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  ذ.م.م  �شوليو�شنز 
درهم فقط مبلغ ت�شعة  وثمانون �لف وثالثمائة درهم و�لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 
9% �شنويا من 2001/9/13 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتهما بامل�شاريف ومبلغ وخم�شمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2012/1153   جتاري كلي              

�ىل �ملحكوم  عليه /1- جيانغ�شو �شكايرن جيه بي �شي للمقاولت �س.ذ.م.م  
�ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة   جمهويل حمل 
ت�شاينا  �شركة  ل�شالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/1/15 بتاريخ 
جينج�شو �نرتنا�شيونال لالن�شاء�ت ذ..م.م  باثبات ترك �ملدعية للدعوى 
�شلحا بالتفاق مع �ملدعى عليها و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شروفات. حكما 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/43 عمايل جزئي                                              
�ىل �ملدعى عليه /1  - مايكرو �شيتي للتجارة ) ���س.ذ.م.م( فرع  جمهول حمل 
عليك  �ق��ام  قد  �شوبينج    �شوبينج  مار�شيلينو  جلي�شل  �ملدعي:  �ن  مبا  �لقامة 
درهم(   13.150( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
بو�قع 9% من �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام. رقم �ل�شكوى )2011/134700(.   
مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�صم الق�صايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

                         يف الطعن   2012/308 طعن عقاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ �شانايل هولدينجز م .م.ح   باعالن �ملطعون �شده/1- �ن�شايد 
تر�ك للو�شاطة �لعقارية 
جمهويل حمل �لقامة.

نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2013/93  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/ 1- �لعاملية للمجوهر�ت �س م ح  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / كولر جولز م د م 
�س قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/13 �حلكم �لتمهيدي 
�لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة ح�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع - بندب �خلبري �حل�شابي �ملخت�س �شاحب 
�لدور باجلدول. وتكون مهمته  كالتي: - �لطالع على ملف �لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن 
يقدمه �خل�شوم. - �لنتقال ملقر�ت طريف �لدعوى و�لطالع على �ملر��شالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت 
�ل�شجالت و�لد�فاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة بيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى. - بيان 
نوع �ملعامالت  �لتي ربطت طريف �لدعوى و�شندها و�شببها وما ترتب عليها.  ما قامت �ملدعية ببيعه للمدعى 
عليها ومدعى تو�فقها مع �شروط �لتعاقد مع بيان �لقيمة �مل�شتحقة عليها  وفقا لتفاقهما. بيان ما �ذ� كان 
طريف �لدعوى قد �وفيا بالتز�ماتهما فيها من عدمه.- بيان ما �ذ� كانت هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة 
�ملدعى عليها ل�شالح �ملدعية من عدمه  وحددت مبلغ ثمانية �آلف  درهم كاأمانة عل ذمة ح�شاب وم�شروفات 
�خلبري و�تعاب �لزمت �ملدعية ب�شد�دها خلز�نة �ملحكمة. علما بان �خلبري قد �ودع تقريره يف ملف �لدعوى. 

وحدد لها  �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13.
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1202   
 �ملنذرة/ �شركة �شبي�شميكر �لمار�ت �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليها: ماديول ماتريك�س ل�شت�شار�ت تطوير �مل�شاريع )موؤ�ش�شة فردية( 
ملالكها/ رونالد د�يل كارت- �مريكي (جمهول حمل �لقامة

�ملديونية  دف��ع  وج��وب  �ىل  �لخ��رية  للمرة  ومالكها  �ليها  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر   
�مل�شتحقة �لد�ء بذمتهما �لبالغة )1.355.383 درهم ( يف مهلة �ق�شاها ثالثون 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لند�ر ويف حالة �متناعهما فان �ملنذرة �شوف ت�شطر 
حتميلكم  مع  حقوقها  ت�شمن  �لتي  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  ��شتكمال  �ىل 
�لجر�ء�ت  هذه  على  ترتتب  قد  م�شاريف  �ية  عن  �مل�شوؤولية  كامل  �لآن  منذ 

�لقانونية.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
          اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2013/316

�ملدعى عليه : �ن�س موفق �خلليل- �جلن�شية:  فل�شطيني
�لعنو�ن: بالن�شر

�لدعوى  يف  حكم  �شدكم   �شدر  قد   2012/4/30 بتاريخ  �نه  نعلمكم 
�ملذكورة �عاله �ملدعي: مكتب غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت- ميثلها ه�شام 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعربي-  عبد�هلل  ح�شن 
بالز�م  و�لقانون:  �لغر�ء  �ل�شالمية  �ل�شريعة  لحكام  وفقا  ح�شوري 
�ملدعى عليه ) �ن�س موفق �خلليل( بان ي�شدد  للموؤ�ش�شة �ملدعية مبلغ 

وقدره �شتمائة درهم و�لزمته مب�شاريف �لدعوى.
    القا�صي                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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بلدية عجمان تن�شىء م�شطحات وحدائق جديدة لزيادة الرقعة اخل�شراء
•• عجمان-وام:

�لبلدية و�لتخطيط  �لعامة بد�ئرة  �لزر�عة و�حلد�ئق  �إد�رة  تو��شل 
بن  حممد  �ل�شيخ  ل�شارع  �لأخ�شر  �حل���ز�م  م�شروع  تنفيذ  بعجمان 
�مل�شروع �عتماد� على  بها  �لتي ميتد  �ملو�قع  ز�ي��د وزر�ع��ة وري كافة 
مياه �ل�شرف �ملعاجلة و�خلا�س بالأ�شجار �ملحلية من �لغاف و�ل�شدر 
�خل�شر�ء  �لرقعة  م�شاحة  ب��زي��ادة  �ل��د�ئ��رة  لإ�شرت�تيجيات  ترجمة 
�لزر�عة  �إد�رة  مدير  �ملهريي  �شيف  �أحمد  و�أك��د   . �ملائة  يف   5 بن�شبة 
�لإمارة  يف  �لقيادة  روؤى  ترجمة  �همية  بالد�ئرة  �لعامة  و�حل��د�ئ��ق 
�لهوية  يربز  مبا  و�لإن�شان  لالأر�س  �لنتماء  بتعزيز  دعوتها  وتلبية 
�شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اذن �هلل  له  �ملغفور  �لوطنية وحتقيق حلم 

مرت مربع بكلفة مليونني ومائتي وثالثني �لف درهم . و�أو�شح باأن 
مب�شاحة  �لغرفة  حديقة  وزر�ع��ة  رى  م�شروع  تو��شل  �لزر�عة  �إد�رة 
28000 مرت مربع �لتي ت�شمل �شاحات �لعاب وم�شطحات خ�شر�ء 
حو�يل  تكلفتها  وتبلغ  ومظالت  �شيار�ت  ومو�قف  وخدمات  ومبانى 
�لرقايب  مليونني و�ربعمائة �لف درهم وم�شروع رى وزر�عة �شاحة 
ومنطقة  مم�شى  ت�شمل  �شاحة  وه��ى  م��رب��ع  م��رت   3200 مب�شاحة 
�لعاب وملعب كرة م�شيجا وم�شطحا �خ�شر و�أ�شجار نخيل و�أ�شجار� 
حملية بتكلفة تبلغ نحو مليون وخم�شمائة �لف درهم وم�شروع رى 
وتتكلف  مربع  17700مرت  ب  مب�شفوت  م��زي��رع  حديقة  وزر�ع���ة 
�أنه  �ىل  �ملهريي  �شيف  �أحمد  و��شار   . دره��م  �لف  مليون وخم�شمائة 
مت �لنتهاء من �جناز م�شروع ري وزر�عة �حلز�م �لأخ�شر يف �جلرف 

�ل نهيان بزر�عة �ل�شحر�ء وزيادة عدد �مل�شطحات �خل�شر�ء بالإمارة 
من خالل �مل�شاهمة بغر�س قيم وطنية يف نفو�س �لأجيال �مل�شتقبلية 
من �أبناء �لوطن حول �همية زيادة �مل�شطحات �خل�شر�ء . و��شار �ىل 
�ل��ذي ميتد بطول حو�يل3500  �ل��ري  �ن��ه مت تنفيذ م�شروع خط 
مرت ب�شارع �لإحتاد لتو�شيل مياه �ل�شرف �ملعالج ل�شبكة رى �ملدينة 
بتكلفة 5 مليون درهم للمرحلة �لأوىل وم�شروع زر�عة �شارع �ل�شيخ 
مكتوم ..لفتا �ىل �أن �لعمل جار على تنفيذ م�شروع رى وزر�عة حديقة 
�لورقة و�لذي تبلغ تكلفته مليونني وثالثمائة �لف درهم مب�شفوت 
مب�شاحة 800 �لف مرت مربع حيث مت زر�عة �ملرحلة منة مب�شاحة 
18000مرت مربع �نتهاء �لأعمال �ملدنية للخدمات و�لألعاب �ىل 
جانب م�شروع رى وزر�عة حديقة �لن�شيم �ملنامة مب�شاحة 24 �لف 

كمرحلة �أوىل حول حمطة معاجلة �ل�شرف �ل�شحي ومكب �لنفايات 
عن  �لكريهة  و�ملناظر  �ل��رو�ئ��ح  لعزل  �مل�شروع  يهدف  حيث  �ل�شلبة 
�ملناطق �ملحيطة وحت�شني �لبيئة �لطبيعية ويعد �ول م�شروع يعتمد 
على ��شتخد�م مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف �لري ويعمل بنظام 
ري �آيل ملحق به وحده خا�شة لتنقيه �ملياه قبل ��شتخد�مها يف �لري 
بلغت  حيث  �ملحلية  �لبيئة  باأ�شجار  �مل�شروع  زر�ع��ة  مت  �ن��ه  و��شاف   .
�لنيم  �أ�شجار  ع��دد  وبلغ  مربع  مرت   50890 �لإجمالية  م�شاحته 
727 �شجرة وعدد �أ�شجار �لر�ك 2950 �شجرة . و�أو�شح �ملهريي 
بالري..  �ملعالج  �ل�شرف  �ل�شتفادة من مياة  تركز على  �لد�ئرة  باأن 
�ملعاجلة  �مل��ي��اة  م��ن  مكعب  م��رت  حو�ىل7000  �شخ  يتم  �ن��ه  مبينا 

ل�شبكة رى �ملز�رع .

عمومية جمعية ال�شحوح للرتاث الوطني ت�شيد بدعم خليفة وحممد بن زايد لربامج اإحياء الرتاث وربطها بالعمل التطوعي
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بتوجيهات في�شل القا�شمي بدء درا�شة م�شروع النادي العلمي

�����ش���اد ���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل ر�����ش���د بن 
ل��ق��ي��و���س �ل�����ش��ح��ي رئ��ي�����س جمل�س 
للرت�ث  �ل�شحوح  جمعية  �لد�رة 
�لد�رة  جمل�س  و�ع�����ش��اء  �ل�شعبي 
للجمعية  �ل��ع��م��وم��ي��ة  و�جل��م��ع��ي��ة 
ب��ال��رع��اي��ة و�ل����دع����م �ل���الحم���دود 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ي���ول���ي���ه  �ل�������ذي 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�خو�نه 
�لثاقبة  وب��ال��روؤي��ة  �لم���ار�ت  حكام 
�حلكيمة للعمل �لتطوعي للفريق 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �ول 
نائب  �بوظبي  نهيان ويل عهد  �ل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
ت�شيجع  ع��ل��ى  ���ش��م��وه��م  وح���ر����س 
ملمار�شة  و�لفتيات  �ل�شباب  �بنائهم 
لأوقات  ��شتثمار�  �لتطوعي  �لعمل 
ف��ر�غ��ه��م وت��ن��م��ة مل��ه��ار�ت��ه��م ولرد 

جميل �لوطن عليهم .
�جلمعية  �نعقاد  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل�شحوح  جل��م��ع��ي��ة  �ل���ع���م���وم���ي���ة 
للرت�ث �لوطني �لتي �نعقدت �م�س 
با�شر�ف �حمد ح�شني �مني �ملر�قب 

�ل�������ش���ح���ي- حم���م���د �حمد  ���ش��ع��ي��د 
�شعيد  حممد   - �ل�شحي  �حل��ري��ف 
– ر��شد  �ل�شحي  �ليعيم  �هلل  عبد 
�شعيد عليوه ر��شد �ل�شحي – �شعيد 
– �شعيد علي  �ل�شحي  ح��روز على 
–ر��شد  �ل�شحي  �لعنبوري  ر����ش��د 

�شعيد حميد �لقي�شي �ل�شحي .
و�أ�شار �ل�شيد حممد خمي�س �ل�شحي 
جمعية  �د�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
�حل�شاري  �لإرث  �ىل  �ل�����ش��ح��وح 
�لتطوع  و�أ�ش�س  �لكبري يف مفاهيم 
ب�شلوكه  م��ي��د�ن��ي��ا  �أر����ش���اه���ا  �ل��ت��ي 
�لوطنية  �ل�شخ�شية  ومم��ار���ش��ات��ه 
ك��ان��ت متثل مدر�شة  �ل��ت��ي  �مل��م��ي��زة 
لفقيد  ل��ل��ق��ي��م  ر�ئ������دة  ح�����ش��اري��ة 
�ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لأم��ه 
ير�شم  وهو  �لباين  �ملوؤ�ش�س  نهيان 
و�لنمو  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ط��ري��ق  م��ع��امل 
و�لتطور و�لإزدهار لي�س لالإمار�ت 
فح�شب بل ولالأمة �لعربية جمعاء 
ومي�����ش��ي ع��ل��ي��ه��ا وي��دع��م��ه��ا �ليوم 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة وويل 

عهده �لمني .

وجليلة توؤثر ب�شكل �إيجابي يف حياة 
�ل��ف��رد و�لأ����ش���رة و�مل��ج��ت��م��ع، ومن 
تلك �لإي��ج��اب��ي��ات و�لآث����ار حت�شني 
و�لجتماعي  �لقت�شادي  �مل�شتوى 
و�حلفاظ  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة،  و�لأح��������و�ل 
وجت�شيد  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لقيم  على 
�لتكافل �لجتماع، و��شتثمار  مبد�أ 
ويعترب  �مثل  ب�شكل  �لفر�غ  �أوق��ات 
عمليا  جت�شيد�  �لتطوعي  �لعمل 
ملبد�أ �لتكافل �لجتماعي، باعتباره 
�لأعمال  م��ن  جمموعة  ع��ن  ميثل 
�خل���ريي���ة �ل���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا بع�س 
يتح�ش�شون  �ل���ذي���ن  �لأ����ش���خ���ا����س 
�لأم����ر  وح���اج���ات���ه���م  �ل���ن���ا����س  �آلم 
�لتربع  تقدمي  �إىل  يدفعهم  �ل��ذي 
و�أمو�لهم  و�أوق���ات���ه���م  ب��ج��ه��وده��م 
طلبا  �ل����ن����ا�����س،  ه��������وؤلء  خل����دم����ة 

لتحقيق �خلري و�لنفع لهم. 
�ل�شحي  زي��د  عبد�هلل  �ل�شيد  و�ك��د 
�مني �ل�شندوق : �نه يعترب �لعمل 
�لتطوعي توظيفا للطاقات يف كل 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �مل��ج��الت 
�لفئات  ج��م��ي��ع  ب���ني  مت��ي��ي��ز  دون 

ب��اد�رة �جلمعيات ذ�ت �لنفع  �مل��ايل 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  ب��وز�رة  �لعام 
 ، �جلمعية  �د�رة  جمل�س  وح�شور 
�ملايل  �لتقريرين  �عتماد  مت  حيث 
عليهما  و�ل���ت�������ش���دي���ق  و�لد�ري 
�ل�شوؤون  وز�ر�ت���ي  بدعم  م�شيدين 
و�ل�شباب  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�بوظبي  وحكومة  �ملجتمع  وتنمية 
لل�شياحة  �ب��وظ��ب��ي  بهيئة  ممثلة 
�جلمعية  و�ن��ت��خ��ب��ت  و�ل���ث���ق���اف���ة. 
جديد  �د�رة  جم��ل�����س  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�شم كال من : عبد �هلل ر��شد عبد 
حممد  �ل�شحي-  لقيو�س  ب��ن  �هلل 
�ل�شحي-  �شعيد  �هلل  عبد  خمي�س 
�ل�����ش��ح��ي -  ع��ب��د�هلل �شعيد  م���رمي 
ر��شد حممد ر��شد حموده �ل�شحي 
�حل�شني  �شليمان  ر����ش��د  حممد   -
�ل�شحي- عبد �هلل زيد �شعيد ح�شن 
حممد  ح�شن  �هلل  ع��ب��د  �ل�����ش��ح��ي- 
– �شامل زيد علي  �ل�شحي  �لهديه 
�ملري �ل�شحي - �شعيد حممد علي 
�شعيد حممد  زي��د  �ل�شحي-  �مل��ري 
ر��شد  حممد  �ل�شحي-  حرميي�س 

عبد�هلل  م��رمي  �ل�شيدة  و�و�شحت 
�لرئي�س  ن��ائ��ب��ة  �ل�����ش��ح��ي  ���ش��ع��ي��د 
�ل�شحوح  جمعية  يف  �مل���ر�أة  ل�شوؤون 
للرت�ث �لوطني �نه من هنا �نطلق 
تاأ�شي�شها  يف  �جل��م��ع��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��و 
�إح��ي��اء �لرت�ث  و�لإه��ت��م��ام برب�مج 
�ل�������ش���ع���ب���ي و�حل�����ف�����اظ ع���ل���ي���ه من 
وطنية  قياد�ت  مب�شاركة  �لإن��دث��ار 
لتتوج  ونهجا  روحا  �لقائد  ع�شقت 
�ل�شيخ  �هلل  ب���اإدن  ل��ه  �ملغفور  بلقاء 
�لذي  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
���ش��د ع��ل��ى �أي��دي��ن��ا ودع��م��ن��ا و�ل���ذي 
بالوفاء  وو�شفها  ب��امل��ب��ادرة  رح��ب 

�ل�شعبي �لكبري للرت�ث �لوطني.
و�ك��دت �ن ديدن جمتمع �لمار�ت 
ق���ب���ل ظ����ه����ور �ل���ن���ف���ط وب����ع����ده يف 
�ل��ت��ط��وع يف ف��زع��ة وخ��دم��ة �لآخر 
م���ن ك���ان و�ي��ن��م��ا ك���ان ���ش��ري� على 
�لأ���ش��ي��ل يف  �مل�شلم  �ل��ع��رب��ي  خطى 

جندة �خوته ونخوتهم .
�لتطوع  �رت��ب��اط  �ىل  �أك����دت  فيما 
برت�ث �ملنطقة منذ �لقدم ول �شك 
كبرية  �أهمية  �لتطوعي  للعمل  �أن 

•• اأبوظبي-وام:

 83 �ل����د�خ����ل����ي����ة  وز�رة  خ����رج����ت 
قطاعات  خم���ت���ل���ف  م����ن  ����ش���اب���ط���ا 
تدريبية  دور�ت  خم�س  يف  �ل����وز�رة 
كلية  �لحت��اد يف  بقاعة  متخ�ش�شة 
�للو�ء  �حل���ف���ل  و���ش��ه��د  �ل�����ش��رط��ة. 
خمي�س �شيف بن �شويف مدير عام 
�ل�شرطة �جلنائية �لحتادية بوز�رة 
�لبحث  دورة  �لد�خلية..وت�شمنت 
و�لتفكري  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي 
�مل�شكالت وحتديد  وح��ل  �لإب��د�ع��ي 
�لح��ت��ي��اج��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�إع�����د�د 

تدريب  مب��ع��ه��د  مم��ث��ل��ة  �ل��ك��ل��ي��ة  �إن 
ب���ج���ودة ومتيز  �ل�����ش��ب��اط �ه��ت��م��ت 
�مل��خ��رج��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة م���ن خالل 
����ش��ت��ق��ط��اب �أرق������ى �ل���ك���ف���اء�ت من 
و�لإد�ري���ني  و�ملحا�شرين  �خل���رب�ء 
وتنويع �خلرب�ت و�لتجارب �ملحلية 
و�لأج����ن����ب����ي����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ربن���ام���ج 
�ل��ت��دري��ب��ي و�ل����ذي �ن��ع��ك�����س ب���دوره 
�لأد�ء  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���ي���ا 
و�مل���خ���رج���ات و�مل����ع����ارف و�مل����ه����ار�ت 
هذه  ملنت�شبي  �ملكت�شبة  و�ل���ق���در�ت 
�لدكتور  �مل���ق���دم  وق����ال  �ل��������دور�ت. 
معهد  مدير  �خلزميي  علي  �أحمد 

�أ�شاليب  ودورة  �ل���ت���دري���ب  خ��ط��ة 
�لعمل مبعايري �لتميز و�لتي نظمها 
�لكلية.  يف  �ل�شباط  تدريب  معهد 
و�أكد �للو�ء خمي�س �شيف بن �شويف 
حر�س �لوز�رة على تطوير وتنمية 
�لكو�در �لب�شرية يف �لعمل �ل�شرطي 
�لقيادة  ت���وج���ي���ه���ات  �إىل  م�������ش���ري� 
�مل�شتمر  �لعمل  ب�شرورة  �ل�شرطية 
�ل��ع��ام��ل��ني يف  �أد�ء  م�����ش��ت��وى  ل��رف��ع 
ج��م��ي��ع �لأج�����ه�����زة �ل�����ش��رط��ي��ة من 
خالل �لدور�ت �لتدريبية �ملختلفة. 
علي  �شيف  �لعقيد  ق��ال  جانبه  من 
�ل�شرطة  كلية  ع���ام  م��دي��ر  �لكتبي 

هذه  تخريج  �إن  �ل�شباط  ت��دري��ب 
�إ�شافة  يعد  �ل�شباط  من  �لكوكبة 
وز�رة  ر����ش���ي���د  يف  وف���ع���ال���ة  م��ه��م��ة 
على  تدريبهم  مت  حيث  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لإد�ري����ة  و�مل��ف��اه��ي��م  �لنظم  �أح���دث 
ختام  ويف  و�لأم���ن���ي���ة.  و�ل�����ش��رط��ي��ة 
حفل �لتخريج قام �للو�ء بن �شويف 
و�ملقدم  �ل��ك��ت��ب��ي  �ل��ع��ق��ي��د  ي��ر�ف��ق��ه 
�خل��زمي��ي ب��ت��وزي��ع �ل�����ش��ه��اد�ت على 
�ل�����ش��ب��اط �مل�����ش��ارك��ني يف �ل�����دور�ت 
�لإد�ر�ت  م��دي��رو  �حل��ف��ل  ح�����ش��ر   .
وروؤ����ش���اء �لأق�����ش��ام و���ش��ب��اط �لكلية 

ومعهد �لتدريب.

في�شل  �ل�����ش��ي��خ  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�شركة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�لدو�ئية   لل�شناعات  �خليمة  ر��س 
جلفار  رئي�س جمل�س �أمناء جائزة 
و�لتميز  ل���الإب���د�ع  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
ت���ق���وم جل��ن��ة خمت�شة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
باجلائزة بدر��شة م�شروع �جلائزة 
يرعى  علمي  ن��ادي  لفتتاح  �لقادم 
وي�����ش��ت��ث��م��ر وي�����ش��ج��ع �لب���ت���ك���ار�ت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات ر��س 
�ملعر�س  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �خل��ي��م��ة 
�لعلمية  ل���الب���ت���ك���ار�ت  �ل�������ش���ن���وي 

�لطالبية .
ل�شعادة  ت�����ش��ري��ح  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�ملن�شور  �إبر�هيم  حممد  �لدكتور 
�أمني عام مبنا�شبة �ختتام معر�س 
�لطالبية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �مل�������ش���اري���ع 
�لبنني  مد�ر�س  مب�شاركة  �ملبتكرة 
وثانوية  �خل��ي��م��ة  ب��ر����س  و�ل��ب��ن��ات 
�لذي  �خليمة  بر��س  �لتكنولوجيا 
غرفة  م�شرح  يف  �جل��ائ��زة  �ق��ام��ت��ه 
�خليمة  ر��������س  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة 
�خليمة،  ب��ر����س  �لنخيل  مب��دي��ن��ة 
و�ل������ذي ���ش��ه��د �ق���ب���ال ك���ب���ري� من 
مد�ر�س �لبنني و�لبنات باملنطقة .

ع��ل��ى �ق���ام���ة ه���ذ� �مل��ع��ر���س �شمن 
تبنتها  �لتي  �لإب���د�ع  ثقافة  حملة 
و�أط��ل��ق��ت��ه��ا �جل���ائ���زة، ح��ي��ث يخدم 
��شتهد�فه  عرب  و�لثقافة  �ملجتمع 
�لطلبة  �أول�������ه�������ا  ف�����ئ�����ات  ث��������الث 
وثالثها  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  وثانيها 
مبجموعة  �مل��ج��ت��م��ع،  م��وؤ���ش�����ش��ات 
يقوم  و�لتي  �لهادفة  �مل��ب��ادر�ت  من 
ع��ل��ي��ه��ا جم���م���وع���ة خم��ت�����ش��ة من 
�خل�������رب�ء يف �مل����ي����د�ن �ل����رتب����وي، 
�أعمالها  ب��د�أت  �حلملة  �أن  م�شيفاً 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  عرب جمموعة من 
�أط���ل���ق���ت ل���ه���ذه �ل���ف���ئ���ات، وي���اأت���ي 

�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ح��ر���س  و�أك�����د 
حتفيز  بر�مج  تفعيل  على  �لكبري 
م����ن طلبة  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة  وت�����ش��ج��ي��ع 
�لتفكري  ن��ح��و  �مل���د�ر����س  وط��ال��ب��ات 
معر�س  خ����الل  وم����ن  �لب����د�ع����ي 
�لثاين  �ملبتكرة  �لطالبية  �مل�شاريع 
ل��ط��ل��ب��ة م����د�ر�����س م��ن��ط��ق��ة ر�أ������س 
�خليمة �لتعليمية و�لذي يقام على 
�ل�شنة �لثانية على �لتو�يل م�شري� 
جائزة  �م��ن��اء  جمل�س  ح��ر���س  �ىل 
و�لتميز  ل���الإب���د�ع  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي حت���ر����س ج���ائ���زة ر�����س 
�خليمة لالبد�ع و�لتميز �لتعليمي 

�شيف  م�������وزة  �ل�����ش����ت����اذة  وق����ال����ت 
جائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  مطر 
رئي�شة  �لتعليمي  و�لتميز  �لإب���د�ع 
رئي�س  �ل��ع��رب  �لكيميائيني  �حت��اد 
�لإمار�تية،  �لكيميائية  �جلمعية 
�أن �ملعر�س ت�شمن عر�شاً لع�شر�ت 
�مل�شاريع �لتعليمية �ملبتكرة �ملقدمة 
وحتكيمها  در����ش��ت��ه��ا  مت  و�ل���ت���ي   ،
يف  لتبنيها  منها  �لأف�شل  و�ختيار 
�جلائزة وعر�س نتائجها للميد�ن 
�لرتبوي، م�شيفة �أن هذه �مل�شاريع 
م�����ن جانب  �أك��������ر  ن���اق�������ش���ت  ق�����د 
�لطاقة  جم��الت  يف  خا�شة  علمي 
موزة  �لأ�شتاذة  و�شكرت   . �لبديلة 
ر��س  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  مطر 
�لغرفة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  �خل��ي��م��ة 
للمعر�س ما يعك�س روح �مل�شوؤولية 
�د�رة  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل��غ��رف��ة وح��ر���ش��ه��م �ل��ك��ب��ري على 
تفعيل روح �لبد�ع و�لتفكري �ملبدع 

يف نفو�س �لجيال .
�لطالبية  �مل�شاريع  معر�س  وياأتي 
تو��شل  ر�ئ�����دة  ت��رب��وي��ة  ك��م��ب��ادرة 
�ل��ث��ان��ي��ة على  �ل�����ش��ن��ة  ت��األ��ق��ه��ا يف 
ر�أ�س  جائزة  بر�مج  �شمن  �لتو�يل 

معر�س �لطلبة كثمرة لبع�س هذه 
�مل��ب��ادر�ت �ل��ت��ي �أثبتت ج��دو�ه��ا يف 
خدمة �لثقافة و�لإبد�ع يف �ملجتمع 

ب�شهادة �جلميع.
�إبر�هيم  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور  وه���ن���اأ 
�ملن�شور �أمني عام �جلائزة �ملد�ر�س 
مناف�شات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��ائ��زة 
:مدر�شة  وه��ي  �لعلمية  �مل�����ش��اري��ع 
�ل��ث��ان��وي- معهد  ي��ة للتعليم  �ل���روؤ 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية - مدر�شة 
�لرم�س للتعليم �لثانوي - مدر�شة 
مدر�شة   - �لثانوي  للتعليم  �جلري 
مدر�شة   - �لثانوي  للتعليم  جلفار 
�لظيت للتعليم �لثانوي - مدر�شة 
هناأ  كما   ، �ل�شا�شي  للتعليم  �شمل 
قر�ءتي  م�����ش��اب��ق��ة  يف  �ل���ف���ائ���زي���ن 
ثابت  من�شر  �أم��ل   : وه��م  هو�يتي 
و�شحة   – �ل����غ����ب  م���در����ش���ة  م����ن 
و طيف  ه���ا����ش���ل  م�����ش��ب��ح  ���ش��ع��ي��د 
وحور  �ل��ق��اي��دي  �شلطان  ع��ب��د�هلل 
كدره  مدر�شة  من  �ملطوع  عبد�هلل 
و�شلمى �شعيد عبد�هلل �ملزروعي – 

مبدر�شة مزون.

رعاية املبدعني

�لج���ت���م���اع���ي���ة ب���غ���ر����س �لرت����ق����اء 
م�����ردود�  �ن���ت���ظ���ار  دون  ب��امل��ج��ت��م��ع 
م������ادي������ا، وع����ل����ى ه�������ذ� �لأ�����ش����ا�����س 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ت��ع��ري��ف  ي��ح��دد 
�لتطوع  مل�����ش��األ��ة  و�����ش���ح���ا  �إط�������ار� 
وف����ق ع����دة ق���و�ع���د ت��ت��م��ث��ل بتوفر 
�ل��رغ��ب��ة و�لخ��ت��ي��ار �حل���ر بالعمل 
توظيف  �ل��ت��ط��وع  �إن  و  �ل��ت��ط��وع��ي 
�ملادية  �أو  �لب�شرية  للطاقات  �مثل 
و  �ملجتمعات  خل��دم��ة  وت�شخريها 

بني  مييز  ل  �لتطوعي  �لعمل  �إن 
من  وينطلق  �لجتماعية  �لفئات 
�لعمل  و�أن  �لعد�لة  �مل�شاو�ة  مبد�أ 
لالإن�شان  �أهمية  يعطي  �لتطوعي 
�لتي  �لإيجابية  بالطرق  وتنميته 

تكفل �لرتقاء و�لنهو�س به. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل�����ش��ي��د حممد 
�ل�شر  �مني  �ل�شحي  حمدوه  ر��شد 
�لعمل  مي��ث��ل   : ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ل���ع���ام 
�لجتماعي  مب��ن��ه��ج��ه  �ل��ت��ط��وع��ي 

ترتقي  �شلوكا ح�شاريا  و�لإن�شاين 
ب��ه �مل��ج��ت��م��ع��ات و�حل�������ش���ار�ت منذ 
رمز�  ميثل  و��شبح  �ل��زم��ان،  ق��دم 
ل��ل��ت��ك��ات��ف و�ل���ت���ع���اون ب���ني �أف�����ر�د 
�ملجتمع �شمن خمتلف موؤ�ش�شاته، 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  �رت���ب���ط  ح��ي��ث 
�خلري  معاين  بكل  وثيقا  �رتباطا 
و�لعمل �ل�شالح عند كل �ملجتمعات 
�لب�شرية منذ �لأزل وذلك باعتباره 

ممار�شة �إن�شانية. 

�خليمة لالإبد�ع و�لتميز �لتعليمي 
وهي موؤ�ش�شة حكومية غري ربحية 
ت��ع��ن��ى ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف �إم�������ارة ر�أ�����س 
�خل��ي��م��ة، وذل���ك م��ن خ��الل رعاية 
�لطلبة  م��ن  و�ملتميزين  �ملبدعني 
و�خل��ري��ج��ني و�ل��ه��ي��ئ��ات �لإد�ري�����ة 
و�لهيئات  و�ل��ف��ن��ي��ة،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لها  �لتي  و�ل�شخ�شيات  و�ملوؤ�ش�شات 
�إ�شهامات يف �حلقل �لرتبوي �شعياً 
�ملو�رد  ب��ني  م��ت��و�زن  من��و  لتحقيق 
روؤي��ة �جل��ائ��زة على حتفيز  وتركز 
للمبدعني،  رع���اي���ة  ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن، 
و�ع��دة، ور�شالة  نتاجات جمتمعية 

ت�شجيع  ن��ح��و  �شعيها  يف  �جل���ائ���زة 
وحتفيزهم  و�مل��ب��دع��ني  �مل��ت��ف��وق��ني 
قيمة  تعميق  �أج��ل  م��ن  وتنميتهم 
ورفع  �ل��ع��م��ل  يف  و�جل����ودة  �لتميز 
لتحقيق  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ق���وى  ك���ف���اءة 
�أه��د�ف �ملجتمع، وذل��ك من خالل 
�جلائزة  ب���ني  �ل��ف��اع��ل��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 

و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.
وج�������اء �مل���ع���ر����س ����ش���م���ن �ه������د�ف 
ج����ائ����زة ر��������س �خل���ي���م���ة ل���الب���د�ع 
و�لتميز �لتعليمي يف رعاية �لطلبة 
و�ملبدعني  و�ملتميزين  �ملتفوقني 
للكفاء�ت  �أف�شل  ��شتثمار  ل�شمان 

�لطلبة  وتنمية  وحتفيز  �ملو�طنة 
و�لأ����ش���ات���ذة و�خل���رج���ني م��ن �جل 
يف  و�جل����ودة  �لتميز  قيمة  تعميق 
بر�مج  �شمن  ياأتي  �نه  كما  �لعمل 
�لتطوير  يف  �جل���ائ���زة  م�����ش��اه��م��ات 
�ل��ن��وع��ي ل���ل���م���و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة مبا 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  يلبي متطلبات 
�ملتفوقني  ت�شجيع  برنامج  و�شمن 
�لطلبة  من  و�ملبدعني  و�ملتميزين 
و�لأ�����ش����ات����ذة و�خل����رج����ني يف ظل 
�شر�كة  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  �حل����ر�����س 
ح��ق��ي��ق��ي��ة وف���اع���ل���ة ب����ني �جل���ائ���زة 

و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.

حاكم ام القيوين يفتتح جامع ال�شيخ احمد بن را�شد املعال 
•• ام القيوين-وام:

�لعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
حاكم �م �لقيوين جامع �ملغفور له �ل�شيخ �حمد بن ر��شد �ملعال مبدينة �م 
�لرت�ثي حيث يت�شع للفي  �لطر�ز  �مل�شجد  . وروع��ى فى ت�شميم  �لقيوين 
�ىل  م�شلية   200 ل�  يت�شع  للن�شاء  م�شلى  �ىل  ��شافة  �لد�خل  فى  م�شلي 
�ملر�فق �خلدمية ومنزل لالمام. وقد �دى �شالة �جلمعة �ىل  جانب كافة 
جانب �شاحب �ل�شمو حاكم �م �لقيوين �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد 
�شموهما  جانب  �ىل  �جلمعة  �شالة  �أدى  كما  �لقيوين.  �م  عهد  ويل  �ملعال 
رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  خالد  و�ل�شيخ  �ملعال  �حمد  بن  حميد  �ل�شيخ  معايل 
د�ئرة  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  �شيف  و�ل�شيخ  �لقيوين  بام  �لم��ريي  �لديو�ن 
�ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  �حمد  و�ل�شيخ  �لقيوين  بام  �لقت�شادية  �لتنمية 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لمارة �م �لقيوين و�ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود 
بن ر��شد �ملعال و�ل�شيخ علي بن �شعود بن ر��شد �ملعال و�ل�شيخ �شقر بن �شعود 
بن ر��شد �ملعال و�ل�شيوخ و�مل�شوؤولني وجموع �مل�شلني و�ملقيمني. و�أم �مل�شلني 

ف�شيلة �ل�شيخ �بر�هيم �ملن�شوري من مكتب �لوقاف بام �لقيوين.
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العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/941  ا�صتئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -دفرت فريد خان علي   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /مذكر نا�شر مذكر �لهاجري وميثله: نو�ل م�شطفى 
حممد �شالح �ملرباطي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
2012/72 مدين كلي بتاريخ 2012/10/24 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/5/27 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.17 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/204  ا�صتئناف تظلم جتاري
جمهول  عثمان  ح�شن  كمل  -عبد�لفتاح   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لعبيد    �حمد  عبد�لعزيز  /ريا�س  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
رق��م 2012/326  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م  ��شتاأنف  ق��د 
تظلم جتاري   بتاريخ 2012/12/17 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني 
 ch1A.4 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/5/6 �مل��و�ف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1441  ا�صتئناف جتاري  

عن  وك��ي��ال  ب�شفته  �ح��م��د  حممد  -��شماعيل   1  / ���ش��ده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا  بدبي(   جمهول حمل  لل�شر�فة  �لدولية  )�لتنمية  �شركة 
�ن �مل�شتاأنف /ب�شرى حممد جالل حامد �شل�س وميثله: ن�شر علي ن�شر 
علي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/261 بتاريخ 
2012/12/12 وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2E.23 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1531  ا�صتئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -رو�شن للمقاولت ذ.م.م- وميثلها �ملدير- غالم 
�خلربة  /�شركة  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  د�وود    حيدر 
للمو�د �لعازلة )ذ.م.م( وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر  قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/773 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2012/12/27 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.16 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/535  ا�صتئناف عقاري

��شتيت بروكرز ذ.م.م    �مل�شتاأنف �شده / 1 -�ن�شايد تر�ك ريل  �ىل 
م  م  هولدينجز  /�شنايل  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
ح   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/238 
عقاري كلي   وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 
يقت�شي  وعليه   ch1C.11 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/703 جتاري جزئي                                        
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  زرد�شتيان جمهول حم��ل  كمال  �شاهو   - عليه/1   �مل��دع��ى  �ىل 
�بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  ع  م  ���س  �لوطني  �خليمة  ر����س  بنك  �مل��دع��ي: 
عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �جل��رم��ن 
مببلغ وقدره )29514.37 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/5/21 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون ميثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1031 عقاري كلي                                        

�نف�شتمنت  ورل��د  نيو  �شركة   -2 ����س.ذ.م.م  �لعقارية  �ملا�شة  �شركة   - �ملدعى عليهم/1   �ىل 
�ن  �لقامة مبا  ليمتد جمهويل حمل  �ك�شيكلو�شيف  �شركة مارينا    -3 ����س.ذ.م.م  ج��روب 
�قام عليك �لدعوى  �بر�هيم �جلرمن قد  ��شماعيل  �ملدعي: عادل �لق�شاب وميثله: علي 
و�لت�شامم مببلغ وقدره )531000  بالت�شامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  �مل�شاريف   و  و�لر�شوم  دره��م( 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/5/26  �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ل�شد�د  �ملطالبةوحتى 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك   ch1B.8 11.00 �س بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون ميثابة ح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1914 جتاري كلي                                        

�ىل �ملدعى عليه/1  - �شركة �م ئي �ند �يه �نف�شتمنت ليمتد جمهول حمل �لقامة 
عمر  عبد�لرحمن  ومي��ث��ل��ه:  بختياري  بختيار  ق��ه��رم��ان  ف��ره��اد  �مل��دع��ي:  �ن  مب��ا 
عبد�هلل خمري قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتعيني م�شفي ح�شابي 
ليتوىل حل وت�شفية �ل�شركة و�لغاء ترخي�شها وبيان ح�شة كل من �ل�شركاء فيها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و   ch1C.15 2013/5/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون ميثابة 

ح�شوري.)و�مرت بتق�شري مدة �مل�شافة ل�شبوع من تاريخ �لن�شر(. 
ق�صم الق�صايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
          اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2013/360

عماين    �جلن�شية:  �لبلو�شي-  عيد  بن  �شامل  بن  وليد   : عليه  �ملدعى 
�لعنو�ن: بالن�شر  نعلمكم �نه بتاريخ 2012/4/30 قد �شدر �شدكم  حكم 
�ل�شيار�ت-  لتاجري  غنتوت  مكتب  �ملدعي:  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
ميثلها ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي- �جلن�شية: �لمار�ت حكمت �ملحكمة 
و�لقانون:  �لغر�ء  �ل�شالمية  �ل�شريعة  لحكام  وفقا  ح�شوري  مباثة 
ي�شدد   بان   ) �لبلو�شي  عيد  بن  �شامل  بن  وليد   ( عليه  �ملدعى  بالز�م 
للموؤ�ش�شة �ملدعية مبلغ وقدره و�حد و�ربعون �لف وت�شعون درهم قيمة 

�لجرة �مل�شتحقة عليه وقيمة �ملخالفة و�لزمته مب�شاريف �لدعوى.
    القا�صي                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/704 بالن�صر

بتاريخ  �نه  �لطابوق و�ل�شباغ  نعلمك  �ملدعي عليه: �شركة حممد ح�شن حممد لعمال  �ىل 
�ملو�فق 2013/4/22 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ 
�شري علي خان  حكمت �للجنة غيابيا: باخالء �ملدعى عليها/  من �لعني �ملوؤجرة )مكتب رقم 
25 يف بناية �شامل هيف غريب �ل�شناعية ق�شيمة رقم 007-001-06-24( وت�شليمهما للمدعي 
خاليةمن �ل�شو�غل و�ل�شخا�س مع تقدميها ما يفيد بر�ءة ذمتها عنها من �جلهات �ملخت�شة، 
كما �لزمتها بان توؤدي للمدعي  �لجرة �ملرت�شد بذمتها عن �لفرتة �لتي من تاريخ  2011/7/28 
وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ 22.000 درهما �شنويا مع �لزيادة �لقانونية 5% على �ملبلغ 
�شنويا و�لزمتها وتقدمي ما يفيد بر�ءة ذمة عن �ملاء و�لكهرباء وب�شد�د �مل�شاريف. يكون �حلكم 
�ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم        �شدر بتوقيعي وختم 

�ملحكمة بتاريخ 2013/4/29م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/727 بالن�صر

�ىل �ملدعي عليه: موؤ�ش�شة �ل�شر�ف للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة وميثلها علي م�شبح 
�شعيد علي �لبادي �لعنو�ن: بالن�شر   نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/3/25 قد حكمت 
عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ �شري علي خان بوكالة 
�ملوؤجرة  �لعني  باخالء  عليها  �ملدعى  بالز�م   : �للجنة   حكمت  �لعال   �بو  تقي  طارق 
وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل وباأد�ء �لقيمة �ليجارية �مل�شتحقة من تاريخ 
2012/6/1 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ �ربعة وثالثون �لف درهما �شنويا 
بال�شافة للزيادة �ل�شنوية بن�شبة 5% مع �لز�مها بتقدمي بر�ءة ذمة عن �ملاء و�لكهرباء 

حتى تاريخ �لخالء و�لزمتها �مل�شاريف. 
 يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/3م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/659 بالن�صر

�ىل �ملدعي عليه: �شركة فجر �لمار�ت �لتجارية فرع �لعني وميثلها غ�شان عبد�لرحمن     
�لعنو�ن: بالن�شر   نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/2/18 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ �شري علي خان بوكالة طارق تقي حكمت 
من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  من  عليها  �ملدعى  باخالء   : �للجنة  
�ل�شو�غل و�ل�شخا�س، كما �لزمتها ب�شد�د �لجرة �مل�شتحقة عليها عن �ملدة من تاريخ 
2012/7/19 حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وذلك بح�شب �لقيمة �ليجارية �ملتفق عليها 
ومقدر�ها )30000 ( درهم ��شافة �ىل �لزيادة �لقانونية ومقد�رها 5% وبتقدمي بر�ءة 

ذمة عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء وبامل�شاريف 
 يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/10م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/163 تنفيذ جتاري
���س. ج��ي.ب��ي - ذ.م.م   جم��ه��ول حم��ل �لقامة  �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ىل 
مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ ���ش��رك��ة ف��ري��ت��ز ك���ول م��ي��دل �ي�����ش��ت ذ.م.م  
�لدعوى  عليكم  �أق���ام  ق��د  ع��ي��د   ع��ب��د�هلل  �ح��م��د  وميثله:عبد�لكرمي 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)83561.14( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/518  جتاري كلي                

�ىل �ملدعى عليه/1- هند ر��شد عجيل خمي�س   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
�ملذكورة �عاله.  �لدعوى  بتاريخ 2013/4/28 يف  �ملنعقدة   بجل�شتها 
�ل��دع��وى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�شيد �خل��ب��ري  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2012/5/12 �ل�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2011/59  جتاري كلي                

ر�متا   -2 ن��ار�ي��ن  لك�شمي  كومار  كري�شنا   -1/ عليهما  �ملدعى  �ىل 
كري�شنا كومار  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �مالك 
للتمويل �س م ع  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 
تقرير  ب���ورود  �خطاركم  �ع���اله.  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  2013/4/28 يف 
�ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء 
 ch1B.8 ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   9.30 �ل�����ش��اع��ة   2012/5/14 �مل��و�ف��ق 

للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/942  جتاري كلي                
�ملدعى عليه /1- �شركة �شرف لالأ�شا�شات )���س.ذ.م.م جمهول حمل  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ملعد�ت �لقوية خلدمات �ل�شرف �ل�شحي 
و�شحب �ملياه )���س.ذ.م.م(  وميثله: جمال علي �ل�شيد حممد �ل�شنقيطي 
يف   2013/4/29 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق���ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2012/5/13 �ل�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
  اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 103 /2013 جت جز-  م ت- ب- اأظ

نا�شر  خلفان  طحنون  وميثله  �ل�شيار�ت  لتاجري  �لر�دة  مكتب  مدعي/ 
�خلزناوى �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �شعيد حمد عامر علي �ملن�شوري 
درهم      8675 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ملن�شوري  علي  عامر  حمد  �شعيد  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2012/1021 جتاري جزئي    

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  بارحمة   غ��ازي  ح�شن  ماجد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/4/9م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالتايل: حكمت  بالرقم �عاله ل�شالح / �شي كي بيتون لل�شناعات �ل�شمنتية 
مبلغا  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة 
وقدره 100000 درهم و�لزمته بامل�شاريف منها مبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.    �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 
�ملو�فق 2013/2/25 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�صي/ه�صام توفيق عبدالغني    
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الوىل      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/76 جتاري جزئي    

نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  ب��ور    فا�شل عو�س جعفر  �ملحكوم عليه/   �ىل 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/1م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / ر�هي�شتان خري �حمد بالتايل: حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )4.400 درهم (�ربعة �لف و�ربعمائة درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/5/02 حكما قابال 
هذ�  لت�شلمك  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  ي��وم��ا   30 خ���الل  لال�شتئناف 

�مل�شتند.  
القا�صي/حممد عمر مقن�صة         
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2012/1616 جتاري جزئي    

بالن�شر  �لعنو�ن  �لعامة   للمقاولت  �لبناء  حا�شمة  عليه/   �ملحكوم  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/2م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / مناف جول بيام خان   بالتايل: 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )2.000 درهم (�لفا درهم بال�شافة  �ىل ر�شوم وم�شاريف 
�لدعوى.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/5/02 حكما 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�صي/حممد عمر مقن�صة         
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/298 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شادي توفيق ديوب �جلن�شية: �شوريا �ملنفذ �شده : طريق �لبحر 
طريق  �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  و�ل�شالمة  �حلريق  ملكافحة 
�لبحر ملكافحة �حلريق و�ل�شالمة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  مبا 
رقم 2012/1874 عم جز- م ع- ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  2013/5/20 موعد� لنظر طلب 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
عبدالرحمن  م�شبح  را�شد  /�شريح  �ملو�طن  �إلينا  تقدم 
ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل   / العليلى  جري�س 

�لتوثيقات بطلب تغيري ��شمه �ىل )�شعيد( 
 فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�صي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
 اعالن ق�صائي بالن�صر

دائرة الق�صاء ال�صرعي ) ابوظبي( حمكمة النق�س
�ىل / �شركة دمية للمقاولت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م

ليكن معلوما لديك �ن �لطعن �لتجاري رقم 2012/624 �ملقام �شدك من 
قبل/ موؤ�ش�شة دي�شمرب لد�رة �لعقار�ت قد مت حتديد جل�شة 2013/5/9 
لنظر طلب وقف �لتنفيذ وعليك �حل�شور ب�شخ�شك �و بوكيل عنك يف 
�ملوعد �ملذكور مع �مكان تقدمي �ية م�شتند�ت �و مذكر�ت ترى �شرورة 

تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
         حمكمة النق�س

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 363 /2013 مد جز- م ر- ب- ع ن

�شلطان  عبد�هلل  قانونا  ميثلها  �ل�شيار�ت  لتاجري  موؤ�ش�شةغنتوت  مدعي/ 
حمد �شلطان حمد �لعرياين وبوكالة  ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي �جلن�شية: 
مو�شوع  �فغان�شتان   �جلن�شية:  لهور  �يوب  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
�لدعوى: مطالبة مالية 15000 درهم  �ملطلوب �عالنه/حممد �يوب لهور 
�جلن�شية: �فغان�شتان   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/19 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�يد�ع  �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �لكائنة  �شخ�شيا  �لعني �لبتد�ئية - 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية
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�لعليا يف  �ملحكمة  �أم���ام  دع��وى ق�شائية  �أف��غ��ان  3 مرتجمني  ح��ّرك 
لندن، �م�س �جلمعة، �شد �حلكومة �لربيطانية للح�شول على حق 
�للجوء يف �ململكة �ملتحدة، بحجة تلقيهم تهديد�ت بالقتل من حركة 

طالبان ب�شبب عملهم مع �لقو�ت �لربيطانية يف �فغان�شتان.
)يل  �لربيطانية  �ملحاماة  �شركة  �إن  �شتار(  )ديلي  �شحيفة  وقالت 
�ملرتجمني  با�شم  �لعليا  �ملحكمة  يف  ر�شمية  �إج���ر�ء�ت  �تخذت  د�ي( 
�لثالثة لتحدي قر�ر �حلكومة �لربيطانية رف�س منحهم  �لأفغان 
م�شاعد�ت مماثلة للمرتجمني �لعر�قيني �لذين عملو� مع قو�تها. 
ول��ي��ام هيغ  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  تقا�شي  �مل��ح��ام��اة  �شركة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
يختلف  ل  موكليها  و�شع  �أن  بحجة  هاموند،  فيليب  �لدفاع  ووزي��ر 
نف�شها  �ل��ف��و�ئ��د  و�مل��ط��ال��ب��ة مبنحهم  �ل��ع��ر�ق��ي��ني،  �مل��رتج��م��ني  ع��ن 
لعام  �مل�شاو�ة  قانون  �لربيطانية مبوجب  للتز�مات �حلكومة  وفقاً 
2010. وكانت �حلكومة �لربيطانية منحت �ملرتجمني �لعر�قيني 
�ملوؤهلني للح�شول على �مل�شاعدة تعوي�شات مالية �أو حق �لإقامة يف 
�ململكة �ملتحدة لأجل غري م�شمى وقالت �ل�شحيفة �إن �شركة �ملحاماة 
عبد  با�شم  ُي��ع��رف  موكليها  �أح���د  �أن  �أك���دت  د�ي(  )يل  �لربيطانية 
�شخ�س  �لهاتف من  بالقتل عرب  تهديد�ت  تلقى  �أمنية  لأ�شباب  �هلل 

جمهول و�شفه باأنه جا�شو�س �لكفار .

ت�شتعر نري�ن حتركها �لرياح على طول �ل�شاحل �ل�شمايل لكاليفورنيا 
ومن  منازلهم  م��ن  �مل��ئ��ات  �ج��الء  �ىل  �أدى  �جنلي�س مم��ا  لو�س  عند 
مبان جامعية �ذ �أتت �أل�شنة �للهب على مناطق زر�عية وعربات قرب 
�لحياء �ملجاورة. ودمر حريق �أ�شغر يف ريفر�شايد كاونتي على بعد 
128 كيلومرت� �ىل �ل�شرق منزلني و�أحلق �أ�شر�ر� مبنزلني �خرين 
�أن يتمكن رجال �لطفاء من �حتو�ئه. وت�شتعر خم�شة حر�ئق  قبل 
�أخرى على �لقل يف �شمال كاليفورنيا. ومتثل هذه �حلر�ئق بد�ية 
�شر�شة ملو�شم �حلر�ئق يف كاليفورنيا �لتي يتوقع خرب�ء �لر�شاد �أن 
تزيد �شوء� مع �رتفاع درجات �حلر�رة و�جلفاف يف ف�شل �ل�شيف يف 
معظم �أنحاء �لغرب �لمريكي. و�ندلعت �أكرب �حلر�ئق نحو �ل�شاعة 
�ل�شاد�شة و�لن�شف �شباح �أم�س �لول بالتوقيت �ملحلي على بعد نحو 
16 كيلومرت� من �شاحل �ملحيط �لهادي لتاأتي �شريعا على 6500 
فد�ن من �ل�شجار قرب بلدتي كاماريلو ونيوبريي بارك على بعد 
نحو 80 كيلومرت� �شمايل لو�س �جنلي�س. وقال بيل نا�س �ملتحدث 
با�شم �د�رة �ملطايفء يف فينتور� كاونتي �نه مل يتم �لبالغ عن وقوع 
كيه.تي.�ل.�يه  تلفزيون  بثها  تلفزيونية  لقطات  و�أظهرت  ��شابات. 

دخانا كثيفا يف �ملنطقة و�أل�شنة لهب جتتاح عربات كبرية.
 

قتل مر�شح حلزب علماين �ىل �لنتخابات �لعامة يف 11 �يار-مايو 
�جلمعة مع جنله �لذي يبلغ �لثالثة من عمره بر�شا�س جمهولني 
يف كر�ت�شي، كربى مدن جنوب باك�شتان، كما �علنت �ل�شرطة لوكالة 
منذ  يقتل  �لوطنية  �جلمعية  �ىل  مر�شح  �ول  وه��ذ�  بر�س.  فر�ن�س 
11 ني�شان-�بريل بهجمات  بد�أ جمهولون هذه �حلملة �لد�مية يف 
��شفرت عن 62 قتيال على �لقل من �لحز�ب �ل�شيا�شية، كما يتبني 
�ل��زم��ان ختاك  وك��ان �شديق  ب��ر���س.  وك��ال��ة فر�ن�س  �ع��دت��ه  لح�شاء 
�لب�شتوين  �لعلماين  �حل���زب  �ل��وط��ن��ي،  ع��و�م��ي  ح��زب  ع��ن  مر�شحا 
�لتنية �ملهيمنة يف �شمال غرب �لبالد، و�ملوجودة بكثافة يف كر�ت�شي 
�ي�شا. ويف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س، قال �ملتحدث با�شم �ل�شرطة 
�ملحلية عمر�ن �شوكت كان عائد� من �مل�شحد بعد �شالة �جلمعة مع 
و�طلقو�  م�شلحون  و�شل  عندما  عمره  من  �لثالثة  يبلغ  �ل��ذي  �بنه 
�لنار. وقتل �لثنان . و�كد ب�شري جان �حد قادة حزب عو�مي �لوطني 
على  عنه  م�شوؤوليتها  جهة  �ي  تعلن  مل  �ل��ذي  �لهجوم  كر�ت�شي  يف 

�لفور، وح�شيلته.
�لوطني مع عدد كبري من �لح��ز�ب �لخ��رى �لع�شاء يف  وعو�مي 
�لتحالف �حلكومي �ل�شابق، �حد �لحز�ب �مل�شتهدفة بالهجمات �لتي 
ويعتربونها  �لنتخابات  يعار�شون  �لذين  طالبان  متمردو  ي�شنها 

خمالفة للقيم �ل�شالمية. 

عوا�شم

لندن

كرات�سي

كاليفورنيا

توثيق 144 انتهاكًا اإ�شرائيليًا 
�شد ال�شحافيني العام املا�شي 

•• غزة-يو بي اأي:

 144 �أن���ه وث��ق  �م�����س �جلمعة  �لإع��الم��ي �حلكومي يف غ��زة  �ملكتب  �أع��ل��ن 
�نتهاكاً �إ�شر�ئيلياً �شد �ل�شحافيني خالل �لعام �ملا�شي.

و�أد�ن �ملكتب، يف بيان مبنا�شبة �ليوم �لعاملي حلرية �ل�شحافة �لذي ي�شادف 
يف 3 مايو، �لعتد�ء�ت �ليومية �لتي ينفذها جنود �لإحتالل و�مل�شتوطنني، 

على �ل�شحافيني يف �ل�شفة �ملحتلة .
 14 تعتقل  �لإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  ف��اإن  فل�شطينية،  �إعالمية  هيئات  ووف��ق 
�أ�شهر   3 �أم�س �لول منذ  يوم  �آخرهم  فل�شطينياً جرى حماكمة  �شحافياً 

بتهمة �مل�شاركة يف م�شرية كان يعمل على تغطيتها.
�ملعنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دويل  �ملجتمع  �حل��ك��وم��ي،  �لإع��الم��ي  �ملكتب  ودع���ا 
بال  مر��شلون  ومنظمة  �ل�شحافيني،  حماية  وجمعية  �ل���دويل،  ك��الحت��اد 
�لنتهاكات  وق��ف  �أج��ل  م��ن  للتدخل  �ل��ع��رب،  �ل�شحافيني  و�حت���اد  ح���دود، 

و�لعتد�ء�ت و�لعتقالت بحق �ل�شحافيني .
�ملجال  و�إف�شاح  �ل�شفة،  يف  �ل�شحافية  �حل��ري��ات  تعزيز  ب�شرورة  وطالب 
ب�شكل طبيعي، مديناً  بحرية وممار�شة مهامهم  للعمل  �ل�شحافيني  �أم��ام 
�ل�شفة،  �أمن  �أجهزة  �شجون  يف  �ل�شحافيني  من  �لعديد  �حتجاز  ��شتمر�ر 
وحرية  �شعبنا  و�أخ��الق  تطلعات  مع  يتنافى  �أخالقي  غري  عماًل  ونعتربه 

�لعمل �لإعالمي .
�شيا�شة  ووق���ف  �ل�شحافيني  ع��ن  �ل��ف��وري  ب���الإف���ر�ج  �ل�شلطة  ط��ال��ب  كما 
�لإعتقال على خلفية مهنية و�ل�شماح لهم بحرية �لعمل وممار�شة مهامهم 

�لإعالمية.
مالحقة  حول  �لإتهامات  حما�س  وحكومة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  وتتبادل 

�ل�شحافيني و�لت�شييق على عملهم يف �ل�شفة �لغربية وغزة.

عريقات يدعو الأمم املتحدة حلماية 
الالجئني الفل�شطينيني يف �شوريا 

مع عودة التهديدات الأمنية 

اأع�شاء بالكوجنر�ض ي�شعون لتحديث قانون 11 �شبتمرب
حدود  �أي  على  �لقانون  ين�س  ول 
�لعمل  لنتهاء  تاريخ  �أو  جغر�فية 
�ل�شورة  بهذه  �أ�شبح  وبالتايل  ب��ه 
�لطائر�ت  ل�شربات  قانونيا  مربر� 
ب��اك�����ش��ت��ان و�ليمن  ب���دون ط��ي��ار يف 
�ىل  �لح��ي��ان  بع�س  �أدت يف  و�ل��ت��ي 
بني  �لتوتر  و�ث���ارة  مدنيني  مقتل 
�ل�شكان �ملحليني. ويف �ليام �لقليلة 
�ملا�شية عاد �جلدل حول �ل�شيا�شات 
�لم���ن���ي���ة �ل���وط���ن���ي���ة يف �ل����ولي����ات 
مار�ثون  ت��ف��ج��ريي  ب��ع��د  �مل��ت��ح��دة 
بو�شطن و����ش��ر�ب ع��ن �ل��ط��ع��ام يف 
يحتجز  �ل��ذي  جو�نتانامو  معتقل 
�أنهم مت�شددون  ي�شتبه يف  فيه من 
�أج������ان������ب و�ل���������ذي ت���ع���ه���د �وب����ام����ا 
بعهده.  �لوفاء  و�خفق يف  باغالقه 

•• وا�شنطن-رويرتز:

11 �شبتمرب  �أي��ام من هجمات  بعد 
�أيلول 2001 على �لوليات �ملتحدة 
ملكافحة  ق���ان���ون  ع��ج��ل  ع��ل��ى  �أع�����د 
�لهجمات  و����ش��ت��خ��دم��ت  �لره�����اب 
ل��ت��ربي��ر �جل���ه���ود �لم��ري��ك��ي��ة من 
و�لتن�شت  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  �حل���رب 
�ذن  ب���دون  �لهاتفية  �مل��ك��امل��ات  على 
بطائر�ت  غ��ار�ت  �شن  �ىل  ق�شائي 
ب�����دون ط���ي���ار وك��ل��ه��ا ب����اأو�م����ر من 
حقيقة  رقابة  دون  �لبي�س  �لبيت 
وم���ع  و�لن  �ل����ك����وجن����ر�����س.  م�����ن 
��شتخد�مات  بان  �لنتقاد�ت  تز�يد 
�لقانون جتاوزت �لغر�س �ل�شا�شي 
جماعات  مل��الح��ق��ة  وت�����ش��ت��غ��ل  م��ن��ه 
م��ت�����ش��ددة مل ت��ك��ن م��وج��ودة �أ�شال 
�لنو�ب  بع�س  ب��د�أ  �شبتمرب   11 يف 
يف  و�جلمهوريني  �لدميقر�طيني 
���ش��ي��اغ��ة ت�����ش��ري��ع ل��ت��ح��دي��ث قانون 

عمره 12 عاما.
�لتوتر  هذ� من جديد  ي�شعل  وقد 
�ل��ك��وجن��ر���س و�ل��ب��ي��ت �لبي�س  ب��ني 
ب�����ش��اأن �ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وهو 
�ل��ت��وت��ر �ل���ذي ظ��ه��ر ع��ن��دم��ا �حتج 
�جلمهوري  �ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو 
ر�ند بول خالل جل�شة للمجل�س يف 
�لرئي�س  ��شتخد�م  �ذ�ر على  مار�س 
بار�ك �أوباما للطائر�ت بدون طيار 

يف عمليات قتل م�شتهدفة.
�لذي  كروكر  ب��وب  �ل�شناتور  وق��ال 
يقود جهود حتديث قانون 2001  
�ملكون  �لت�شريع  �ىل  نظرت  م��ا  �ذ� 
60 ك��ل��م��ة و�ل�����ذي ط��ب��ق يوم  م���ن 
ونظرت   2001 ���ش��ب��ت��م��رب   18
�أين نقف �لن �شتجد خيطا رفيعا 
جد� جد� بني �لت�شريع وما يحدث 

�لغاء  �مل���ع���ار����ش���ون  ي���ري���د  وب��ي��ن��م��ا 
�لع�شكرية  �لقوة  ��شتخد�م  قانون 
ت���ري���د جم���م���وع���ة �أك������ر �ع���ت���د�ل 
ليتنا�شب  ت��ع��دي��ل��ه  �مل�����ش��رع��ني  م��ن 
متغري  ع������امل  يف  �ل�����ظ�����روف  م�����ع 
وي���ك���ون ���ش��اب��ق��ة يف �ل���وق���ت �ل���ذي 
�أخ����رى بر�جمها  ت��ع��د ف��ي��ه ب��ل��د�ن 
��شتخد�م  وبينها  �لره���اب  ملحاربة 
�لطائر�ت بدون طيار. ومل تت�شح 
بعد �شياغة �لقانون �ملعدل. ويريد 
حتديد  �لكوجنر�س  �أع�شاء  بع�س 
با�شتخد�م  ت�شمح  �لتي  �ل�شيا�شات 
ب����دون طيار.  �ل��ط��ائ��ر�ت  ���ش��رب��ات 
ويرغب كثريون يف تو�شيع نطاقها 
لي�شت  مت�شددة  ج��م��اع��ات  لت�شمل 
ومل  بالقاعدة  مبا�شرة  �شلة  على 
يثبت �أنها  توؤوي  �أع�شاء يف �لقاعدة 
م����ن ب��ي��ن��ه��ا ج���م���اع���ات ت��ن�����ش��ط يف 
�أفريقيا وجماعات ت�شتهدف حلفاء 
�لرهاب.  �شد  حربها  يف  و��شنطن 
ويقول �لبع�س �ن �لت�شريع �ملعدل 
يجب  �لع�شكرية  �لقوة  ل�شتخد�م 
�ل�شو�بط  م���ن  �مل���زي���د  ي�����ش��م��ل  �أن 
لال�شخا�س  ت��ع��ري��ف  و����ش���ع  م��ث��ل 
�ل���ذي���ن ي��ج��ب �ح���ت���ج���ازه���م وم���دة 
ذل���ك مو�طنني  �لح��ت��ج��از مب��ا يف 
�أمريكيني. ويرى �خرون �أنه يجب 
�ن يكون هناك حتديد ملوعد �نتهاء 
بها  ي�شمح  �لتي  �لقتالية  �لعمليات 
�لت�شريع. و�أبلغ مايكل ليرت �ملدير 
ملكافحة  �لوطني  للمركز  �ل�شابق 
�لرهاب جلنة �لعالقات �خلارجية 
�أن   �ذ�ر  مار�س  �ل�شيوخ يف  مبجل�س 
�لقوة  ل�شتخد�م  �حلايل  �لت�شريع 
�لالزم  من  �أك��ر  و��شع  �لع�شكرية 
�ل���الزم وغام�س  �أك��ر م��ن  و�شيق 

�أكر من �لالزم.

للت�شريع  �لر�شمي  و�ل�شم   . �ليوم 
با�شتخد�م  �ل��ت��ف��وي�����س  ق��ان��ون  ه��و 
�لقوة �لع�شكرية. وقال كروكر �أبرز 
ع�شو جمهوري يف جلنة �لعالقات 
�خل��ارج��ي��ة مب��ج��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ �نه 
�أن�شطة مكافحة  نوع  يريد حتديد 
�لره����اب �ل��ت��ي مي��ك��ن �ل�����ش��م��اح بها 

و�عادة �لكوجنر�س �ىل �ملعادلة.
تخلى  م����ق����اب����ل����ة   يف  و�أ���������ش��������اف 
��شر�فه  ع��ن  بالكامل  �لكوجنر�س 
ع���ل���ى �ل�������ش���ي���ا����ش���ة �خل�����ارج�����ي�����ة... 
�لم��ر على هذ�  وك��ث��ريون يحبون 
�لف�شل  ين�شب  �أن  مي��ك��ن  �ل��ن��ح��و. 
�لم�����ور  �����ش����ارت  �ذ�  ل��ل��ك��وجن��ر���س 
�نتقاد�ت  ل���ه  وي���وج���ه  خ���ري  ع��ل��ى 
�لكوجنر�س  ل��ك��ن  ����ش���اءت  م���ا  �ذ� 

�ل�شيطرة  مي��ل��ك  ل  �ل����ش���ا����س  يف 
ه��ذ� هو  لي�س  نفعله �لن.  على ما 
�لدور �ملالئم للكوجنر�س. ويخول 
با�شتخد�م  �ل���ت���ف���وي�������س  ق����ان����ون 
�شلطة   للرئي�س  �لع�شكرية  �ل��ق��وة 
�لقوة  �أ����ش���ك���ال  ك��اف��ة  �ىل  �ل��ل��ج��وء 
�ل��الزم��ة و�مل��الئ��م��ة �شد �ل���دول �أو 
يرى  �ل��ذي��ن  �لف����ر�د  �أو  �ملنظمات 
�لتي  ل��ل��ه��ج��م��ات  خ���ط���ط���و�  �ن���ه���م 
�أو   2001 �شبتمرب   11 يف  وقعت 
�شاعدو�  �أو  ن��ف��ذوه��ا  �أو  بها  �أم����رو� 
�أو يوؤون هذه �ملنظمات  يف �رتكابها 
�أو �لف��ر�د بهدف منع وقوع �ملزيد 
�ل���دويل �شد  �أن�شطة �لره���اب  م��ن 
هذه  جانب  م��ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لف�����ر�د.  �أو  �مل��ن��ظ��م��ات  �أو  �ل�����دول 

•• انقرة-يو بي اأي:

و�لكو�رث  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  �أعلنت 
�م�س  �ل��وزر�ء �لرتكية،  يف رئا�شة 
�لالجئني  ع������دد  �أن  �جل����م����ع����ة، 
�لرتكية  �ملخيمات  يف  �ل�شوريني 

يناهز �ل�192 �ألفاً و800.
ون���ق���ل���ت وك�����ال�����ة )�لأن�����ا������ش�����ول( 
�لرتكية لالأنباء عن بيان لالإد�رة، 

اأندوني�شيا تف�شل اعتداء 
على �شفارة بورما يف جاكرتا 

•• جاكرتا-ا ف ب:

�لندوني�شية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ع��ت��ق��ل��ت 
ب���ان���ه���م���ا خططا  ي�����ش��ت��ب��ه  رج����ل����ني 
لع��ت��د�ء ع��ل��ى ���ش��ف��ارة ب��ورم��ا حيث 
�مل�شلمني  �شد  عنف  �عمال  ��شفرت 
ما  �ل�شبوع  ه��ذ�  قتيل  �شقوط  عن 
�ملتطرفني يف  �مل�شلمني  �ثار غ�شب 
�ندوني�شيا. وتظاهر حو�ىل �لف من 
�ع�شاء جبهة �ملد�فعني عن �ل�شالم 
�ىل  وتوجهو�  �جلمعة  �ل�شالمية 
بورما �لتي تتمتع بحر��شة م�شددة، 
ي��رف��ع��ون لف��ت��ات كتب عليها  وه��م 
�لبوذيني  �ل��ب��ورم��ي��ني  ق��ت��ل  ن��ري��د 
ب���ورم���ا وقال  �لب�����ادة يف  �وق���ف���و�  و 
بامبانغ وهو بائع جو�ل يف �ل�شابعة 
�خوتنا  �ن  �ل��ع��م��ر  م��ن  و�ل��ث��الث��ني 
عليهم  يعتدى  �مل�شلمني  و�خ��و�ت��ن��ا 
وقتلهم  �غت�شابهم  ويتم  بورما  يف 
�ريد �جلهاد يف بورما. كل  و��شاف 
�مل�شلمني  معاملة  ي�شيئون  �ل��ذي��ن 
يجب �ن يقتلو� . وي�شمن �لد�شتور 
ل�شكانه  �لعبادة  حرية  �لندوني�شي 
ن�شمة  240 مليون  �لبالغ عددهم 
لكن  م�شلمون.  منهم  باملئة   90
�حلو�دث �لدينية و�ملذهبية تز�يدت 
يف �ل�شنو�ت �لخرية وطالت كنائ�س 
ت���ع���رتف بها  و�ق���ل���ي���ات م�����ش��ل��م��ة ل 

�لغلبية.

�شوريني  و505  �آلف   106 �أن 
 ، �لآن  ب��الده��م، ح��ت��ى  �إىل  ع����ادو� 
�ل�شوريني  ع���دد  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�لرتكية  �ملخيمات  يف  �لالجئني 

بلغ 192 �ألفاً و770 .
ه������ذه  �أن  �ل��ب��ي��������������������ان  و�أو���ش�����������������ح 
�مل���خ���ي���م���ات ت���وزع�����������������������ت ع���ل���ى 8 
حم����اف����ظ����ات ت���رك���ي���ة ب�����و�ق�����ع 5 
خميمات يف هاتاي، و2 يف �شانلي 

عنتاب،  غ����ازي  يف  و3  �أورف�����������������������ا، 
وخميم و�حد يف كل من قهرمان 
و�أ�شيامان،  وعثمانية  م��رع�����س، 

و�أ�شنه.
و213  �أل����ف����اًُ   28 �أن  و�أ�����ش����اف 
 437 يف  يدر�شون  �شورياً  تلميذ�ً 
 3 �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ت��رك��ي��اً،  ���ش��ف��اً 
�آلف و166 عملية ولدة ح�شلت 

يف �ملخيمات، حتى �ليوم.

اأجهزة ك�شف املتفجرات مفرو�شة على القوات العراقية رغم ف�شلها ال�شني تعلن ا�شتعدادها للتو�شط لإجراء لقاء بني عبا�ض ونتنياهو 
لتقدي�������م  م�ش��������تعدة  �ل�شني  ف��اإن  �ل�شني،  يف 

�مل�شتاعدة �لالزمة .
و���ش��ي��زور ع��ب��ا���س �ل�����ش��ني م��ن 5 �إىل 7 �أي���ار-

كما  بينغ،  جني  �شي  رئي�شها  من  بدعوة  مايو 
�شيزورها نتنياهو بدعوة من نظريه �ل�شيني 
يل كيكيانغ من 6 �إىل 10 مايو �جلاري وقالت 
�ملتحدثة �ل�شينية �إن بالدها تاأمل باأن تتمكن 
حمادثات  ��شتئناف  م��ن  و�إ�شر�ئيل  فل�شطني 
�ل�شالم يف وقت مبكر وت�شجيل تقّدم ملمو�س ، 
م�شيفة �أن بيجينغ �شتلعب دور�ً �إيجابياً وبّناء 

يف هذ� �ل�شاأن.

•• بكني-يو بي اأي:

�ل�شتعد�د  ع��ن  �جلمعة  �م�س  �ل�شني  �أعلنت 
عبا�س،  �لفل�شطيني حممود  �لرئي�س  مل�شاعدة 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة  �حل���ك���وم���ة  ورئ���ي�������س 
ن��ت��ن��ي��اه��و، يف ح����ال رغ���ب���ا، ب��ع��ق��د ل��ق��اء خالل 

زيارتهما �ملقبلة لبيجينغ.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة �أن��ب�����������������اء �ل�������ش���ني �جل���دي���دة 
�خلارجي�����ة  با�ش�����م  �ملتحدث�������ة  عن  )�شينخو�( 
�إن�����ه يف ح����ال رغ�تب  ق��ول��ه��ا  ���ش��ون��ي��ي��ن��غ  ه����و� 
للقاء  و�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لفل�شطيني  �ل��زع��ي��م��ان 

عدد الالجئني ال�شوريني يف خميمات تركيا يناهز الـ 192 األفًا

�ع��ت��ق��ل��و� ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ع���ام 1994 
�شروطاً  لي�شت  ه���ذه  �أن  م���وؤك���د�ً   ،
على �حلكومة �لإ�شر�ئيلية . وقال 
�لوطنية،  �مل�����ش��احل��ة  �إن  ع��ري��ق��ات 
�مل�شالح  �أول�������وي�������ة  ر�أ�����������س  ع����ل����ى 
�لطريق  �أن  ، معترب�ً  �لفل�شطينية 
للم�شاحلة تتمثل بالعودة �إىل �إر�دة 
�ل�شعب و�شناديق �لقرت�ع لإجر�ء 
وت�شريعية  رئ���ا����ش���ي���ة  �ن���ت���خ���اب���ات 
وجمل�س وطني، وذلك بعد ثالثة 
�أ����ش���ه���ر م���ن ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة من 
�مل�شتقلني برئا�شة �لرئي�س حممود 
عبا�س، عماًل بالتفاقات �ملوقعة يف 

�لقاهرة و�لدوحة .

•• فل�شطني-بي اأي:

دعا كبري �ملفاو�شني �لفل�شطينيني 
�م�����س �جلمعة،  ع��ري��ق��ات،  ���ش��ائ��ب 
كل  ب�������ذل  �إىل  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 
�ملخيمات  حل��م��اي��ة  مم��ك��ن  ج��ه��د 
تقع  �لتي  �شوريا،  يف  �لفل�شطينية 
وت�شغيل  غوث  وكالة  ولي��ة  �شمن 
و�شّدد  )�لأون������������رو�(.  �ل���الج���ئ���ني 
عريقات خالل لقائه �ملفو�س �لعام 
لالأونرو� فليبو غر�ندي، يف مكتبه 
ب��اأري��ح��ا، ع��ل��ى ����ش���رورة ق��ي��ام دول 
�لعامل بزيادة م�شاعد�تها لالأونرو� 
حتى ت�شتطيع �ل�شتمر�ر يف تقدمي 

خدماتها لالجئني �لفل�شطينيني.  
�إىل ذلك، �أكد عريقات لدى لقائه 
�ل�شري  �لعام  �لربيطاين  �لقن�شل 
ف��ن�����ش��ن��ت ف�����ني، ومم����ث����ل �لحت�����اد 
�لأوروب���ي يف فل�شطني ج��ون جوت 
ر�ت����ر، ك��ل ع��ل��ى ح���دة، ع��ل��ى وجوب 
لاللتز�مات  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ت��ن��ف��ي��ذ 
�لتفاقات  من  عليها  ترتبت  �لتي 
�ملوقعة وخارطة �لطريق، وخا�شة 
حدود  على  �لدولتني  م��ب��د�أ  قبول 
�ل���ن�������ش���اط���ات  ووق��������ف   ،1967
�لقد�س  ي�شمل  ومبا  �ل�شتيطانية 
�ل�����ش��رق��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، و�لإف������ر�ج عن 
�لأ����ش���رى وخ��ا���ش��ة ه�����وؤلء �لذين 

•• بغداد-ا ف ب:

�لتي  �ملتفجر�ت  ك�شف  �جهزة  ب��ان  �لعر�قية  �لم��ن  ق��و�ت  يف  عنا�شر  يوؤكد 
مفرو�شة  مزيفة  �ن��ه��ا  تبني  بعدما  بريطاين  �ع��م��ال  رج��ل  ب�شببها  �شجن 
عليهم، رغم �نها ت�شببت ول تز�ل تت�شبب يف مقتل �لعديد من �لعر�قيني. 
يحمل  وه��و  ��شمه  عن  �لك�شف  ر�ف�شا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �شرطي  وق��ال 
بيده جهاز� مماثال عند نقطة تفتي�س يف �لكر�دة و�شط بغد�د �جلهاز فا�شل 
نخالف  �ن  علينا، ول ميكننا  لكنه مفرو�س  ذل��ك،  نعرف  ونحن  باملئة  مئة 
�لو�مر �ل�شادرة . و��شاف �شاخر� لو فر�شو� علي ��شتخد�م ما�شحة لالر�س 
وقالو� �نها تك�شف �ملتفجر�ت يف �ل�شيار�ت، لفعلت ذلك دون تردد، فال خيار 
يل . وحكمت حمكمة بريطانية �خلمي�س على مدير �شركة �يه تي ��س �شي 

ببيع  �د�ن��ت��ه  بعد  �شنو�ت  ع�شر  بال�شجن  ماكورميك  جيم�س  �لربيطانية 
�لجهزة �ملزيفة �ىل �ل�شلطات �لعر�قية، م�شرية �ىل �نه جنى �رباحا طائلة 
من هذه �لجهزة تقدر بنحو 59 مليون يورو. وقال �لقا�شي ريت�شارد هون 
جل�شة  خ��الل   ،2010 ع��ام  بد�ية  يف  �عتقل  �ل��ذي  عاما(   54( ملاكورميك 
�لنطق باحلكم �ن �خلدعة �لتي مار�شها �شعيا ور�ء �ملال ت�شببت بقتل و��شابة 
�لعميد �لربيطاين �شاميون ماريرن �لذي خدم يف  �كد  �برياء . من جهته، 
�لتي  �لتفتي�س  نقاط  عبورها  بعد  �ل��ي��ات(  )يف  وقعت  تفجري�ت  �ن  �ل��ع��ر�ق 
ي�شتخدم عنا�شر قو�ت �لمن عندها �جهزة �لك�شف هذه، م�شيفا �ن مدنيني 
عر�قيني قتلو� نتيجة ذلك . وكانت وز�رة �لعمل �لربيطانية �علنت يف وقت 
�شابق �ن �لختبار�ت ك�شفت �ن �لتكنولوجيا �مل�شتخدمة يف �جلهاز �ي دي �ي 

. �لقنابل  عن  للك�شف  منا�شبة  غري  �ملماثلة  و�لجهزة   651

البنتاجون: كوريا ال�شمالية قد ميكنها 
م�شتقباًل توجيه �شربة نووية لأمريكا

•• وا�شنطن-رويرتز:

جاء يف تقرير جديد قدمته وز�رة �لدفاع �لمريكية �لبنتاجون للكوجنر�س 
و�ل�شو�ريخ  �لنووية  �لتكنولوجيا  تطوير  يف  �ل�شمالية  كوريا  ��شتمر�ر  �ن 
�شربة  بتوجيه  �ملعلن  هدفها  من  �أك��ر  يقربها  �مل��دى  طويلة  �لبالي�شتية 

نووية للوليات �ملتحدة.
وقال �لتقرير �لذي �ر�شل للكوجنر�س �م�س �لول وهو �لن�شخة �لوىل من 
�شاروخ  �ن  �لمريكي  �لقانون  مبوجب  �لبنتاجون  به  يقوم  �شنوي  تقييم 
على  �لم��ر  نهاية  يف  ق��ادر�  ي�شبح  قد  �مل�شتمر  �لتطوير  مع  تيابودوجن2 
�لو�شول �ىل �أج��ز�ء من �لوليات �ملتحدة حامال ر�أ�شا نوويا �ذ� طور على 

��شا�س �نه �شاروخ بالي�شتي عابر للقار�ت.
وحتدث �لتقرير عن �طالق كوريا �ل�شمالية �شاروخا متعدد �ملر�حل و�شع 
�مل��د�ر يف دي�شمرب كانون �لول وهو تقدم  ي�شهم بدرجة  قمر� �شناعيا يف 

كبرية  يف تطوير �لبالد لقدر�ت �شاروخ بالي�شتي طويل �ملدى.
و�أ�شاف �لتقرير �أن كوريا �ل�شمالية ما�شية �أي�شا يف تطوير قدر�ت �ل�شلحة 
�لنووية مبا يف ذلك �لتفجري �لنووي �لذي �أجرته يف فرب�ير �شباط و�نها 

قادرة على �جر�ء  جتارب نووية ��شافية يف �ي وقت.
مع  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  حتميل  �نظمة  يف  �لتقدم  ه��ذ�  �لتقرير   وق��ال 
تطوير �لتكنولوجيا �لنووية.. يتما�شيان مع �لهدف �ملعلن لكوريا �ل�شمالية 

وهو �لقدرة على �شرب �أر��شي �لوليات �ملتحدة.
من  وتزيد  �لهدف  ه��ذ�  من  �شتقرتب  �ل�شمالية  كوريا  �لتقرير   و�أ���ش��اف 
�ذ�  �ملنطقة  يف  وحلفائها  �لم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  على  ت�شكله  �ل���ذي  �خل��ط��ر 

��شتمرت يف �ختبار وتكري�س مو�رد �لنظام �ل�شحيحة �ىل هذه �لرب�مج.
�لتحديات  �أك��رب  من  و�ح��دة  هي  �ل�شمالية  كوريا  �أن  �ىل  �لتقرير  وخل�س 
لتطوير  ب�شبب جهودها  �ملنطقة  �ملتحدة يف  �لوليات  تو�جه  �لتي  �لمنية 
لدول  �ل�شلحة  تكنولوجيا  بيع  يف  و�شجلها  و�ل�شو�ريخ  �لنووية  �ل�شلحة 

�أخرى ورغبتها يف  تبني �شلوك ��شتفز�زي مزعزع لال�شتقر�ر.

 اأرييه ديري يعود لرئا�شة 
حـــزب �ــشــا�ــض الــيــهــودي 
اإ�ــشــرائــيــل  يف  املــتــطــرف 

•• القد�ص املحتلة-ا ف ب:

�شا�س  �لروحي حل��زب  �لزعيم  ق��رر 
�حلاخام  �مل���ت���ط���رف  �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
ع���وف���ادي���ا ي���و����ش���ف �ع�������ادة �ل���وزي���ر 
�ل�شابق �رييه ديري �ىل تروؤ�س هذ� 
�حلزب �ليهودي �ملتطرف، كما �فاد 

�خلمي�س م�شدر يف �حلزب.
وزير  من�شب  �شغل  �ل���ذي  ودي���ري، 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�مل���ع���روف ب��دف��اع��ه عن 
م�شالح �لفقر�ء، كان رئي�شا للحزب 
ق��ب��ل �ن ي��دخ��ل �ل�����ش��ج��ن مل���دة 22 
�شهر� �نتهت يف 2002 بعدما دين 
بتهمة ف�شاد وبح�شب و�شائل �عالم 
حم��ل��ي��ة ف�����ان ق������ر�ر ت��ع��ي��ني دي����ري 
جم������دد� يف رئ���ا����ش���ة �حل������زب متت 
�مل�شادقة عليه م�شاء �خلمي�س من 
قبل جمل�س حكماء �لتور�ة، �لهيئة 
برئا�شة  ل��ل��ح��زب  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ق��ي��ادي��ة 

�حلاخام يو�شف.
و�حلاخام يو�شف �لذي يتمتع بنفوذ 
قوي �شدد بقر�ره هذ� �شفعة قوية 
يتوىل  ك��ان  �ل��ذي  ي�شائي  �يلي  �ىل 
رئ��ا���ش��ة �حل����زب م��ن��ذ دخ����ول ديري 
تر�جع  عمليا  و�ل���ذي  �ل�شجن  �ىل 

موقعه يف �حلزب كثري�.
وح��زب �شا�س �ل��ذي ك��ان يف �لعديد 
بي�شة  �حلكومية  �لئ��ت��الف��ات  م��ن 
�لقبان بات �ليوم بنو�به �ل11 )من 
��شل 120 نائبا يف �لكني�شت( حزبا 
معار�شا ب�شبب ف�شل رئي�س �لوزر�ء 
بني  �ملو�فقة  يف  نتانياهو  بنيامني 
�ل��دي��ن��ي �ملتطرف  ���ش��روط �حل���زب 
و�شروط �حللفاء �لعلمانيني �جلدد 

لزعيم �لليكود.
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اجتماع يف نيويورك حول �شوريا و�شط توقعات با�شتقالة الإبراهيمي 
•• نيويورك-ا ف ب:

ناق�س �لمني �لعام لالمم �ملتحدة 
ب����ان ك���ي م����ون �جل���ه���ود م���ن �جل 
�لقوى  مع  �شوريا  يف  �لنز�ع  �نهاء 
و���ش��ط تز�يد  �ل���ك���ربى �خل��م��ي�����س 
��شتقالة  �م��ك��ان��ي��ة  �ىل  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
و�ملنظمة  �لعربية  �جلامعة  موفد 

�لدولية �لخ�شر �لبر�هيمي.
با�شم  و�لناطق  دبلوما�شيون  و�كد 
ن�شريكي  م���ارت���ن  �مل��ت��ح��دة  �لمم 
�لقول  رف�����ش��و�  لكنهم  �لج��ت��م��اع 
ما �ذ� كان �لبر�هيمي �بلغ �لمم 
بعزمه  �لعربية  �ملتحدة و�جلامعة 
على �ل�شتقالة وقال دبلوما�شي يف 
�لمم �ملتحدة �ن �لقر�ر �تخذ لكن 

ل نعرف متى �شي�شبح ر�شميا .
وق���ال �ح���د ك��ب��ار م�����ش��اع��دي وزير 
�ل�شبق  �جل�����ز�ئ�����ري  �خل���ارج���ي���ة 
�لبالغ من �لعمر 79 عاما لوكالة 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن���ه ل��ن ي�����ش��در �ي 
قبل منت�شف  ��شتقالة  �عالن عن 
�ن  دبلوما�شيون  و�ك��د  �ي��ار-م��اي��و 
مغادرة  على  م�شمم  �لبر�هيمي 

من�شبه.
وقال دبلوما�شيون �ن بان كي مون 
�لعربية  للجامعة  �ل��ع��ام  و�لم���ني 
و�ل������دول �خلم�س  �ل��ع��رب��ي  ن��ب��ي��ل 
جمل�س  يف  �ل��ع�����ش��وي��ة  �ل���د�ئ���م���ة 
ورو�شيا  �ملتحدة  )�لوليات  �لمن 
وفرن�شا(  وب��ري��ط��ان��ي��ا  و�ل�����ش��ني 

�ن �لبر�هيمي حتى �لن  و��شاف 
يفكر يف �ل�شتقالة �ل �نه ل يعتزم 
�تخاذ قر�ر قبل عودته �ىل مقره 
�يار-مايو  �لقاهرة يف منت�شف  يف 

�جلاري.
�خ���رى، ���ش��رح ن�شريكي  م��ن جهة 
�ل����دول �خلم�س  و���ش��ف��ر�ء  ب���ان  �ن 
جمل�س  يف  �ل��ع�����ش��وي��ة  �ل���د�ئ���م���ة 
مناق�شات  �ج����رو�  �ل����دويل  �لم���ن 

غري ر�شمية حول �شوريا.
دبلوما�شية  ناق�شو� حتركات  وقال 
مم���ك���ن���ة لن�����ه�����اء �لزم���������ة وق�����دم 
�لتطور�ت  )ب��ان( لهم تقرير� عن 
�لتحقيق  ببعثة  �ملتعلقة  �لخ��رية 

يف �ل�شلحة �لكيميائية .
ناق�شو�  �مل��ج��ت��م��ع��ني  �ن  و�����ش���اف 
�لن�شاين  �ل��و���ش��ع  ت��ده��ور  �ي�����ش��ا 

د�خل �شوريا .
و�ك�������د �ل�������ش���ف���ري �ل����ربي����ط����اين يف 
لي����ل  م����������ارك  �مل�����ت�����ح�����دة  �لمم 
�لجتماع  �ن  لل�شحافيني  غر�نت 
�ملوفد  ����ش��ت��ق��ال��ة  م�����ش��األ��ة  ت���ن���اول 
�ل������دويل، ل��ك��ن��ه �ك����د �ن����ه مل يكن 
ح�����ول �لب���ر�ه���ي���م���ي ف���ق���ط وذك����ر 
�لبر�هيمي  �ن  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون 
ميكن �ن يحتفظ بدوره كم�شت�شار 
لالمني �لعام لالمم �ملتحدة ب�شاأن 

�شوريا �و �ل�شرق �لو�شط.
�ملتحدة  دبلوما�شي يف �لمم  وقال 
م�شت�شار�  و���ش��ي��ب��ق��ى  ���ش��ي��ت�����ش��ق��ي��ل 

خا�شا حول �ل�شرق �لو�شط .

�آخ����ر يف �لمم  و�ك����د دب��ل��وم��ا���ش��ي 
م������ون لن  ك����ي  ب������ان  �ن  �مل����ت����ح����دة 
ي�����ش��ت��ع��ج��ل ت��ع��ي��ني م���وف���د ث���ال���ث . 
و��شاف كان لدينا �نان وكان لدينا 
�لب��ر�ه��ي��م��ي وه���ل ه��ن��اك �شخ�س 
منهما؟  �ف�����ش��ل  ي��ع��م��ل  �ن  مي��ك��ن��ه 
خارجية  وزي�������ر  و�لب����ر�ه����ي����م����ي 
جز�ئري �شابق وكان موفد� لالمم 
و�لعر�ق.  �فغان�شتان  يف  �مل��ت��ح��دة 
بالده  يف  �هلية  حربا  عاي�س  وق��د 
ويف �لعر�ق وهي جتارب ��شتند �ىل 
خربته بها يف تعامله مع �لنز�ع يف 

�شوريا.
�شوريا  يف  �ل���د�ئ���رة  �حل���رب  و�دت 
قتيل  �ل�������ف   70 �����ش����ق����وط  �ىل 
بد�ية  منذ  �ملتحدة  �لمم  بح�شب 
�لرئي�س  �����ش����د  �لح����ت����ج����اج����ات 
�ذ�ر-مار�س   15 يف  �ل���ش��د  ب�����ش��ار 

.2011

ق����ر�ر  �ن  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون  وق�������ال 
�جل���ام���ع���ة �ل���ع���رب���ي���ة �لع�������رت�ف 
بالئتالف �لوطني �ل�شوري �ملمثل 
�لتي  �لق�شة  كان  ل�شوريا  �ل�شرعي 
بالن�شبة  �ل��ب��ع��ري  ظ��ه��ر  ق�����ش��م��ت 

لالبر�هيمي.
و�ك�����د م�����ش��اع��د �لب���ر�ه���ي���م���ي �نه 
�ن��ه يفكر يف  ق��ال  مل ي�شتقل لكنه 
�ل�شتقالة كل يوم، مل ي�شتقل وما 
ز�ل يقوم مبهامه كموفد للجامعة 

�لعربية و�لمم �ملتحدة .

مو��شلة  �ىل  �لب��ر�ه��ي��م��ي  دع����و� 
�ملهمة �لتي بد�أها يف �آب-�غ�شط�س 
�ملا�شي بعد ��شتقالة �ملوفد �ل�شابق 

كويف �نان.
�ل�شتقالة  �لب��ر�ه��ي��م��ي  وي���ري���د 
ت��ز�د م�شاعر �لح��ب��اط من  و�شط 
�ل���دول���ي���ة لنهاء  �ل�����ش����رة  ج���ه���ود 
�لنز�ع �مل�شتمر منذ �شنتني وتقول 
بحياة  �ودى  �ن���ه  �مل��ت��ح��دة  �لمم 

�كر من �شبعني �لف �شخ�س.
وقال دبلوما�شي من كبار م�شاعدي 

�لبر�هيمي يف �لقاهرة طالبا عدم 
ح�شا�شية  ب�����ش��ب��ب  ه��وي��ت��ه  ك�����ش��ف 
يف  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �مل�شاألة، 
نريد  يقولون  �لنا�س  �ن  �لقاهرة 
يقوم  �ح���د  ل  ل��ك��ن  �شيا�شيا  ح��ال 

بخطو�ت جادة يف هذ� �لجتاه .
من  �نتقاد�ت  �لبر�هيمي  وو�ج��ه 
�كدت  بينما  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
�ل�شلطات �ل�شورية �نها لن تتعامل 
م���وف���د� لالمم  ب�����ش��ف��ت��ه  �ل  م��ع��ه 

�ملتحدة فقط.

اأوباما يدعم خطة اأمنية مك�شيكية خلف�ض العنف 
•• مك�شيكو �شيتي-رويرتز:

�أمنية جديدة  �أوباما خطة  �يد �لرئي�س �لمريكي بار�ك 
فيها  جت��ع��ل  نييتو  بينا  �ن��ري��ك  �ملك�شيكي  �ل��رئ��ي�����س  م��ع 
مالحقة  على  مقدمة  �أول��ول��ة  �لعنف  خف�س  �ملك�شيك 
زعماء ع�شابات تهريب �ملخدر�ت يف �حلرب على �جلرمية 
�مل��ن��ظ��م��ة. وق����ال �ل��رئ��ي�����ش��ان �ن��ه��م��ا ي���ري���د�ن �ي�����ش��ا زيادة 
باحلرب  تاأثرت  �لتي  �لعمال  ورو�ب��ط  �لتجاري  �لتبادل 

على تهريب �ملخدر�ت.
وق���ال �وب��ام��ا خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي م�����ش��رتك م��ع بينا 
�ملك�شيكي  لل�شعب  م��رتوك  �لم��ر  �ن  �لو��شح  من  نييتو  

ل��ي��ح��دد خ��ط��ط��ه �لم��ن��ي��ة وك��ي��ف ي�����ش��ارك ب��ل��د�ن��ا �خرى 
ت�شتمر  �لتي  زيارته  م�شتهل  ويف  �ملتحدة.  �لوليات  منها 
يومني للمك�شيك �شعى �وباما �ىل لفت �لنتباه �ىل �لقوة 
�ملتنامية لثاين �كرب �قت�شاد يف �مريكا �لالتينية رغم �ن 
�ملرتبط  و�لعنف  �ملخدر�ت  تهريب  �حتو�ء  ب�شاأن  خماوف 
بها ظلت م�شاألة ل مفر منها. وتعهد �لزعيمان ببدء عقد 
تعزيز  على  تن�شب  �حلكومي  �مل�شتوى  على  �جتماعات 
�لتعليمية  �ل�شالحات  وتو�شيع  �لبلدين  بني  �مل�شروعات 
ومن �ملقرر عقد �لجتماع �لول �خلريف �لقادم. وتعهد 
ق�شر  يف  نييتو  لبينا  �جل��دي��دة  �ل�شيا�شة  ب��دع��م  �أوب��ام��ا 
�ملخدر�ت  جت��ارة  ب�شاأن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  �لت�شالت 

و�لعنف �ملرتبط بها على جهة و�حدة وهي وز�رة �لد�خلية 
و�عرتف �وباما بان �لوليات �ملتحدة ميكن �ن تقوم بدور 
من خالل �شيا�شاتها �لد�خلية. وقال  نتطلع �ىل مو��شلة 
�لتعاون �جلديد بيننا باي طريقة..�أكدت �ي�شا ��شر�رنا 
خف�س  يف  مب�شوؤولياتنا  �لوفاء  على  �ملتحدة  �لوليات  يف 
جنوبا  �ملتجه  �لتدفق  ومكافحة  �مل��خ��در�ت  على  �لطلب 
حكومة  وق��ال��ت  للقانون.  �ملخالفة  و�لم����و�ل  لال�شلحة 
�ملنظمة  باجلرمية  �ملرتبطة  �لقتل  ج��ر�ئ��م  �ن  �ملك�شيك 
�نخف�شت بن�شبة 14 باملئة خالل �ل�شهر �لربعة �لوىل 
لفرتة حكم �لرئي�س بينا نييتو لكن عدد من قتلو� يف هذه 

�لفرتة بلغ 4249 �شخ�شا.

•• مو�شكو-ا ف ب:

ذكرى  يف  جتمعا  �لثنني  �لرو�شية  �ملعار�شة  تنظم 
وتلتها  �ل�����ش��رط��ة  م��ع  ���ش��د�م��ات  تخللتها  ت��ظ��اه��رة 
�تهامات و�عتقالت كثرية ��شعفت حركة �لحتجاج 
على نظام فالدميري بوتني. و�شيكون �طلقو� �شالح 
�ملتظاهرين  ���ش��ع��ارت  �ح���د  �ل�����ش��ي��ا���ش��ني!  �ملعتقلني 
بو�شط  بولوتنايا  �شاحة  يف  �لتجمع  �ىل  �ملدعوين 
�يار- �ل�شاد�س من  تظاهرة  �نحرفت  مو�شكو حيث 

مايو 2012 غد�ة عودة فالدميري بوتني �ىل �حلكم 
وع�شر�ت  �شرطيا  ثالثون  و��شيب  ثالثة  ولي��ة  يف 
ز�ل  ما  �لتي  �ملو�جهات  خ��الل  بجروح  �ملتظاهرين 
�ملعار�شة  ب��ني  تهم  ت��ب��ادل  مو�شع  �ن��دلع��ه��ا  �شبب 
قمع  لتربير  با�شتفز�زها  �لم��ن  ق��و�ت  تتهم  �لتي 
�شتكون  م�شرية  �شتنظم  كما  �حتجاج.  حماولة  كل 
مو�شكو  يف  �لح���د  �ي�شا  متو��شعة،  ي��ب��دو  م��ا  على 
تلك  �ثناء  �عتقلو�  �لذين  عن  ب��الف��ر�ج  للمطالبة 
منذ  �شخ�شا  ثالثني  نحو  لوحق  وق��د  �لتظاهرة. 

•• كاليفورنيا-رويرتز: 

بني  يجمع  �شرب  �أول  �خلمي�س  �لمريكية  �لبحرية  د�شنت 
مميز�ت طائر�ت �لهليكوبرت �لقتالية وو�شائل �لنقل �جلوي 
بال طيار وذلك يف قاعدة جوية قرب �شان دييجو وو�شفت 
هذ� �لتوجه بانه ميثل ركيزة �حلروب �جلوية يف �مل�شتقبل. 
و�شيخدم هذ� �ل�شرب �لذي ي�شم نحو 140 بحار� �لقطع 
و�لتي  �ل�شاحلية  �ملناطق  قبالة  �لعاملة  �لقتالية  �لبحرية 
قورنت  م��ا  �ذ�  �شرعتها  ج��ان��ب  �ىل  حجمها  ب�شغر  تتميز 

باملدمر�ت وحامالت �لطائر�ت. وقال �لمري�ل ديفيد بو�س  
ن�شتخدم مدمر�ت ثمنها عدة ماليني من �لدولر�ت لتعقب 
للبيئة  خم�ش�س  �ل�شلوب  ه��ذ�  �ل�شوماليني.  �لقر��شنة 
زيادة  �حلالية  خرب�تنا  توؤكد  حيث  �ل�شو�حل  من  �لقريبة 
�جلديد  �ل�شلوب  وي�شمل  للمخاطر.  تعر�شنا  �حتمالت 
�لتي  روميو   -60 �ت�س  �م  �لهليكوبرت  �جلمع بني طائر�ت 
ت�شتخدمها �لبحرية �لمريكية يف �لوقت �لر�هن �ىل جانب 
طائرة بال طيار من طر�ز �م كيو8- فاير �شكاوت �لتي ت�شبه 

طائر�ت �لهليكوبرت �ىل حد كبري.

�شنة بتهمة تنظيم �و �مل�شاركة يف ��شطر�بات كبرية 
عليها  يعاقب  خمالفة  وه��ي  �ل��ع��ام  بالنظام  �خ��ل��ت 
بينهم  وم��ن  �شاقة  ����ش��غ��ال  ���ش��ن��و�ت  بع�شر  �ل��ق��ان��ون 
�مل��ودع قيد  �ودلت�شوف  �لي�شار �شريغي  زعيم جبهة 
و��شتعمال  منزله  مغادرة  وينوي  �جلربية  �لقامة 
�ل��ه��ات��ف و�لن����رتن����ت. وق���د �دي����ن م��ع��ار���س نهاية 
ون�شف  �شنتني  �ل�شاقة  ب��ال���ش��غ��ال  ن��ي�����ش��ان-�ب��ري��ل 
�ودع  بينما  كبرية  ��شطر�بات  تنظيم  بتهمة  �ل�شنة 

نحو 15 �شخ�شا قيد �لحتجاز �ملوقت.

البحرية الأمريكية تد�شن اأ�شاليب قتالية جديدةمعار�شو بوتني ينظمون جتمعًا كبريًا يف ذكرى تظاهرة قمعتها ال�شلطات 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

تفكر  �نها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �علنت 
ت�شليح  �م���ك���ان���ي���ة  يف  ج����دي����د  م����ن 
حيث  ���ش��وري��ا  يف  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلي 
و����ش��ع��ا على  �ل��ن��ظ��ام ه��ج��وم��ا  ي�شن 
�مل��ع��ار���ش��ة يف م��دي��ن��ة حم�س  ق���وى 
وب��ع��د رف�����س ه���ذه �ل��ف��ك��رة، يدر�س 
م�شاعدو �لرئي�س بار�ك �وباما خيار 
مد مقاتلي �ملعار�شة بال�شلحة، كما 
ت�شاك  �لمريكي  �لدفاع  وزي��ر  ق��ال 
ه��ي��غ��ل خ���الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف مع 
نظريه �لربيطاين فيليب هاموند.

كانت  �ذ�  ع���م���ا  �����ش����وؤ�ل  ع���ل���ى  ورد� 
رف�شها  يف  �ل��ن��ظ��ر  تعيد  و����ش��ن��ط��ن 
ت�����ش��ل��ي��ح �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة، قال 

هيغل نعم .
�نه  �ك���د  �لم���ريك���ي  �ل���وزي���ر  �ن  �ل 
�ل�شدد.  ه��ذ�  ق��ر�ر يف  �ي  مل يتخذ 
�ن��ه يوؤيد در���س كل �خليار�ت  وق��ال 
و�لبحث عن �ف�شل خيار بالتن�شيق 

مع �شركائنا �لدوليني .
ت�شريحات  ع���ن  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
ه��ي��غ��ل، ق���ال �وب���ام���ا ب��ع��د ذل���ك �نه 
عرب عن �ملوقف �ل��ذي �ب��د�ه �وباما 

ل�شهر .
وق��ال �وب��ام��ا يف م��وؤمت��ر �شحايف يف 
مك�شيكو نرى �دلة على تز�يد حمام 
��شلحة  ت��ك��ون  �ن  و�ح���ت���م���ال  �ل����دم 
�شوريا  د�خ��ل  ��شتخدمت  كيميائية 
�ن��ن��ا ���ش��ن��در���س ك��ل �خليار�ت  وق��ل��ت 
وك����ان وزي����ر �ل���دف���اع �ل�����ش��اب��ق ليون 
بانيتا �لذي غادر من�شبه يف �شباط-
�لكونغر�س  يف  قال  �ملا�شي،  فرب�ير 
�ركان  هيئة  رئي�س  م��ع  �و���ش��ى  �ن��ه 

�لقنابل  تاتي  �ن  ميكن  �ملقابل  ويف 
�حلارقة بالنتيجة �ملطلوبة يف حال 
ت��خ��زي��ن �ل���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 

�خلارج.
وت����اب����ع ك�����اي م��ت�����ش��ائ��ال ك���ي���ف يتم 
�لتثبت من �ن �ل�شلحة دمرت ومل 

يح�شل ت�شرب بعد �متام �لق�شف.
ويطرح بهذ� �ل�شدد حال يقوم على 
منع �لو�شول �ىل �ملوقع من خالل 
عنقودية  ب��ق��ن��اب��ل  حم��ي��ط��ه  ق�����ش��ف 
حم��ظ��ورة مب��وج��ب م��ع��اه��دة دولية 
وقال  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  توقعها  مل 
مايكل �يزن�شتاد بحثنا هذه �مل�شكلة 
�شل�شلة  و�بتكرنا  �لت�شعينيات  منذ 
��شتخد�مها  مي��ك��ن  �ل��ذخ��ائ��ر  م���ن 

�شد �ل�شلحة �لكيميائية.
و�و����ش���ح ب���ه���ذ� �ل�����ش��دد �ن����ه ميكن 
��شتخد�م �لقنبلة بي �ل يو-126-
�شعيفة  نا�شفة  ب�شحنة  �مل���زودة  ب��ي 
و�لتي توؤدي �ىل �نهيار �ملن�شاآت حيث 
ب���دون تدمريها.  �ل���ش��ل��ح��ة  ت��خ��زن 
كما ميكن ��شتخد�م �لقنبلة �شي بي 
يو107- �لتي ل تنفجر بل تطلق 
مئات �ل�شهم من �لتنغ�شتني، خلرق 
عو�مل  بت�شرب  و�لت�شبب  �لذخائر 
�ىل  �لو�شول  �شيمنع  م��ا  كيميائية 

�ملوقع.
و�مل�شكلة بر�أي ديفيد كاي �نه لي�س 
��شار  فيما   ، خ��ي��ار جيد  م��ن  ه��ن��اك 
��شلحة  �ن  �ىل  �ي��زن�����ش��ت��اد  م��اي��ك��ل 
�لدمار �ل�شامل �حلقيقية يف �شوريا 
هي �ل�شلحة �لتقليدية وقد �وقعت 
�كر من �شبعني �لف قتيل بح�شب 
�لمم �مل��ت��ح��دة م��ن��ذ ب���دء �ل��ن��ز�ع يف 

�ذ�ر-مار�س 2011.

�جل����ي����و�����س �لم����ريك����ي����ة �جل������رن�ل 
�ملعار�شني  بت�شليح  دميب�شي  مارتن 

لكن ر�أيهما مل يوؤخذ يف �لعتبار.
وك����ان �حل���دي���ث ع���ن ت��ب��دل موقف 
لت�شليح  �لر�ف�س  �ملتحدة  �لوليات 
�شرح  بعدما  ب��د�أ  �ملعار�شة  مقاتلي 
�ل�شبوع  �م���ريك���ي���ون  م�������ش���وؤول���ون 
�ل�شتخبار�ت  وك����الت  �ن  �مل��ا���ش��ي 
�لنظام  �ن  ت���ع���ت���ق���د  �لم����ريك����ي����ة 
��شلحة  ��شتخدم  يكون  قد  �ل�شوري 

كيميائية على نطاق �شيق.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال وزي�������ر �ل����دف����اع 
�ل�شحايف  �مل���وؤمت���ر  يف  �ل��ربي��ط��اين 
ت�شتبعد  ل  بريطانيا  �ن  هيغل  م��ع 
ت�شليح �ملعار�شني �ل�شوريني �و غري 
لكن  �لع�شكرية  �خليار�ت  من  ذلك 
باحلظر  ت��ل��ت��زم  �ن  ح��ك��وم��ت��ه  ع��ل��ى 
�ل����ذي ي��ف��ر���ش��ه �لحت�����اد �لوروب�����ي 
�ملعار�شة  �ىل  ��شلحة  �ر���ش��ال  ع��ل��ى 

�ل�شورية.

موثوقة  ����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
ومتكاملة.

ك��اي �خلبري يف معهد  وق��ال ديفيد 
بوتوماك �ن �ول ما ينبغي �لقيام به 
�ل�شلحة  تخزين  مكان  معرفة  هو 
�لكيميائية وحتديد مو�قع �لنتاج. 
ي��ب��دو ذل���ك ب��دي��ه��ي��ا غ��ري �ن���ه لي�س 

بالمر �ل�شهل .
ت��ر�أ���س يف  �ل��ذي  ور�أى ه��ذ� �خلبري 
�ملا�شي بعثة مفت�شي �لمم �ملتحدة 
�لبلد يف  �ن��ه كلما غ��رق  �ل��ع��ر�ق  يف 

�لفو�شى بات �لمر �كر تعقيد� .
�ق��ر به رئي�س هيئة �ركان  وه��ذ� ما 
�جليو�س �لمريكية �جلرن�ل مارتن 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  �م������ام  دمي��ب�����ش��ي 
�ل�شلحة  �م��ن  �شمان  �ن  ق��ال  حني 
�مر�  �شيكون  �ل�شورية  �لكيميائية 
ولكرة  نقلها  يتم  �ن��ه  ملجرد  �شاقا 

مو�قع �لتخزين .
معهد  م��ن  �وب��اغ��ي  �ليز�بيث  ور�أت 

علينا  نحن  بالتاكيد  هاموند  وقال 
فر�شه  �ل�����ذي  ب��احل��ظ��ر  �لل����ت����ز�م 
تزويد  ع���ل���ى  �لوروب����������ي  �لحت��������اد 

�مل�شلحني بال�شلحة .
عند  �لو�شع  �شندر�س  ����ش��اف  لكنه 
قليلة  ��شابيع  خالل  �حلظر  �نتهاء 
و����ش���ن���و�����ش���ل م���ر�ج���ع���ت���ه ، م���وؤك���د� 
ما  �شنفعل  ل��ك��ن  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  يف 
ن�شتطيع عمله يف �حلدود �لقانونية، 

ونحن نعترب ذلك مهما للغاية .
و�ك������د وزي�������ر� �ل�����دف�����اع �لم���ريك���ي 
حل  يف  ي��اأم��الن  �نهما  و�لربيطاين 
�مل�شتمر  ���ش��وري��ا  يف  ل��ل��ن��ز�ع  �شيا�شي 
م���ن���ذ ���ش��ن��ت��ني. ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د �خر 
�ل�شلحة  على  �ل�شيطرة  تفرت�س 
قوة  �ر����ش���ال  �ل�����ش��وري��ة  �لكيميائية 
�و  �لر�����س  ع��ل��ى  �شخمة  ع�شكرية 
�شن حملة ق�شف جوي غري موؤكدة 
�لنتائج، غري �نها ت�شتوجب قبل �ي 
�شيء بر�أي جميع �خلرب�ء �متالك 

�لدنى  �ل�����ش��رق  ل�شيا�شة  و��شنطن 
�ن ه����ذه �ل���ق���و�ت ق���د ت�����ش��ط��ر �ىل 
ثم  �ملوقع  �ىل  بالقوة  طريقها  �شق 
حمايته من �ي هجوم حمتمل فيما 

يقوم �خلرب�ء بعملهم .
وب��ع��د ذل���ك ي��رتت��ب ع��ل��ى �خل���رب�ء 
�ملجهزين مبالب�س و�قية و�ملزودين 
مبحطات لز�لة �لت�شمم �لعثور على 
�لعنا�شر  م��ف��ع��ول  لب��ط��ال  و�شيلة 
مو�د  ��شافة  خالل  من  �لكيميائية 
�حتو�ئها  �و  �ليها  �خ��رى  كيميائية 
�ما  �ل����ش���م���ن���ت.  م����ن  خ�����ز�ن�����ات  يف 
حرقها فيفرت�س نقلها �ىل من�شاآت 

م�شممة خ�شي�شا لهذ� �لهدف.
�ب��ط��ال مفعول  وت��خ��ت��ل��ف ع��م��ل��ي��ات 
�ذ�  ما  بح�شب  �لكيميائية  �ل�شلحة 
�و  �مل���و�د مثبتة على ���ش��اروخ  ك��ان��ت 

قذيفة �م ل، وما �ذ� كانت خمزنة.
�بطال  عملية  �ن  �ي��زن�����ش��ت��اد  وق���ال 
�لكيميائية  �ل����ش���ل���ح���ة  م���ف���ع���ول 

�شت�شتغرق يف جميع �لحو�ل ��شابيع 
�ن مل يكن ��شهر� .

�لدولية  �لر�دة  ف���ان  ي��ك��ن  وم��ه��م��ا 
يف �ر���ش��ال ق��و�ت على �لر����س تبدو 
بالن�شبة لمكانية  �ما  �شعيفة جد� 
للقيام  �شوريني  معار�شني  تدريب 
بذلك ف�شيعني ذلك توظيف �لكثري 
م��ن �ل��وق��ت و�مل����ال وي��ب��دو بالتايل 
ممكنا  ق�شف  عمليات  �ىل  �للجوء 
بع�س  هناك  �يزن�شتاد  مايكل  وقال 
�مل���و�ق���ع �ل��ت��ي مي��ك��ن ���ش��م��ان �منها 
ب��و����ش��ط��ة ق����و�ت ع��ل��ى �لر�����س لكن 
�لو�شول  مي��ك��ن  ل  �لخ���ر  �لبع�س 

�ليه و�شيرتتب ق�شفه .
�نت�شار  مب��خ��اط��ر  �لخ����ذ  وي��ن��ب��غ��ي 
�مل���و�د يف �جل��و و�و���ش��ح ديفيد كاي 
�نه �ذ� كانت �ل�شلحة �لكيميائية يف 
يف  فهي  �ل�شلحة،  لتخزين  مو�قع 
تكون  لن  وعندها  حم�شنة  خمابئ 

�ل�شلحة �حلارقة جمدية .

�ل���در�����ش���ات ح����ول �حل����رب �ن����ه من 
�ملو�قع  ج��م��ي��ع  �ح�����ش��اء  �مل�����ش��ت��ح��ي��ل 

وبع�شها خمباأة �و حتت �لر�س.
وتتفادى �ل�شرة �لدولية يف �لوقت 
عملية  ع���ل���ى  �ل���ت���ح���دث  �حل���ا����ش���ر 
ع�شكرية وتركز جهودها على �لتثبت 
من ��شتخد�م ��شلحة كيميائية على 

نطاق �شيق يف �شوريا.
�ت��خ��اذ ق��ر�ر بالتدخل  لكن يف ح��ال 
نظام  ت���ر����ش���ان���ة  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
�ل�شلحة  من  �ل�شد  ب�شار  �لرئي�س 
ت���ق���در مبئات  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة و�ل���ت���ي 
�لطنان من غاز �خلردل و�ل�شارين 
�شتكون  �ملهمة  فان  �لع�شاب،  وغاز 
ه��ائ��ل��ة. وح���ذر ديفيد ك��اي م��ن �نه 
ذلك  فان  �لظروف،  �ف�شل  حتى يف 
ملجرد  ج���د�  ع��دي��دة  ق����و�ت  يتطلب 
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�شاعة يف �ليوم ومنع �ي ت�شلل.
وق���ال م��اي��ك��ل �ي��زن�����ش��ت��اد م��ن معهد 

وا�شنطن تراجع قرارها رف�س ت�شليح مقاتلي املعار�شة 

اخلرباء يرون مع�شلة يف ال�شيطرة على الأ�شلحة الكيميائية ب�شوريا 

حتطم طائرة تابعة لقاعدة 
اأمريكية يف قرغيز�شتان 

•• ب�شكيك-ا ف ب:

�ن  بر�س �جلمعة  فر�ن�س  لوكالة  �لطارئة  �حل��الت  وز�رة  با�شم  �لناطق  �علن 
بعد  حتطمت  مانا�س  يف  �لمريكية  �لع�شكرية  للقاعدة  تابعة  متوين  طائرة 
�لطائرة  �ن�شطرت  معلوماتي  ح�شب  بيكيلوف  �شريف  عبدي  وق��ال  �قالعها. 
�ىل ثالثة �ج��ز�ء ومل يعرف عدد �لقتلى و�جلرحى بعد ، موؤكد� �ن كل فرق 
�شالديبار  �لطائرة قرب قرية  . وحتطمت  �حل��ادث  �لنقاذ موجودة يف مكان 
�لناطقة  �ل��وز�رة. وقالت  با�شم  �لناطق  وقرب �حلدود مع كاز�خ�شتان، ح�شب 
با�شم �لقاعدة �لمريكية �كجيبيك بي�شيبيكوفا لفر�ن�س بر�س �ن فريقا من 

�خلرب�ء يف �لقاعدة توجهو� �ىل مكان �حلادث جلمع معلومات.

رو�شيا وال�شني تعار�شان زيارة الأمم 
املتحدة ملخيمات الالجئني ال�شوريني 

•• مو�شكو-ا ف ب:

قال دبلوما�شيون �ن غالبية �ع�شاء جمل�س �لمن �لدويل يوؤيدون �جر�ء 
زيارة تفقدية ملخيمات �لالجئني �ل�شوريني يف �لردن غري �ن رو�شيا و�ل�شني 
�ل�شبوع من  �شابق هذ�  �لزيارة وح��ذر �لردن يف وقت  تعار�شان مثل هذه 
�ل�شوريني �لذين ع��ربو� �حل��دود هربا من �حل��رب يف  �ن تدفق �لالجئني 

بالدهم، ويتجاوز عددهم حاليا 500 �لف، ي�شكل عبئا على �ململكة.
و�لتقى �ل�شفري �لردين يف �لمم �ملتحدة �لمري زيد بن �حل�شني �لثالثاء 
�ملا�شي �ع�شاء جمل�س �لمن وقال يف وقت لحق �ن �زمة �لالجئني متثل 
�حتمال  �ل15  �لم��ن  جمل�س  �ع�شاء  وناق�س  �ململكة  ل�شتقر�ر  تهديد� 
�يفاد بعثة لتفقد خميمات �لالجئني يف �لردن لكنهم مل يتو�شلو� لتفاق، 

بح�شب ما ذكره �شفري توغو كودجو مينان �خلمي�س.
وقال مينان بعد �لنقا�س �ليوم ل ��شتطيع �لقول �نه مت �لتو�شل لجماع ، 

موؤكد� �ن هناك دولتان تعار�شان .
�ن ل نتمكن من  �ملوؤ�شف  �شيكون من  �شندر�س جميع �خليار�ت لنه  و�ك��د 
�عطاء رد �يجابي وبح�شب دبلوما�شي يف جمل�س �لمن فان رو�شيا و�ل�شني 
�قرتحت  �خلمي�س،  مناق�شات  وخالل  بزيارة  �لقيام  فكرة  على  �شتق�شيان 

رو�شيا �ر�شال وفد دويل �ي�شا لزيارة 
فكرة  وه���ي  �لفل�شطينية،  �لر�����ش���ي 

رف�شتها �لوليات �ملتحدة.
�ر�شال  م�شاألة  �ي�شا  �ملجل�س  وناق�س 
ولبنان  ت��رك��ي��ا  ل����زي����ارة  م�������ش���وؤول���ني 
من  كبري�  ع��دد�  ي�شت�شيفان  �للذين 

�لالجئني �ل�شوريني.
ل�شوؤون  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ف��و���ش��ي��ة  وق���ال���ت 
�ن  �ملتحدة  لالمم  �لتابعة  �لالجئني 
�ل��الج��ئ��ني يف �لردن مي��ك��ن �ن  ع���دد 
�لعام،  بنهاية  مليون   1،2 �ىل  ي�شل 

�ي ما يو�زي خم�س عدد �لردنيني.
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اجلي�ض الأ�شرتايل يعزز �شالحه اجلوي ويركز على املحيطني الهندي والهاديحمادثات بني اآ�شتون وجليلي يف ا�شطنبول يف 15 اجلاري 
•• كانبريا-رويرتز:

�ىل  ي�شل  ما  �شر�ء  تعتزم  �نها  وقالت  �شالحها �جلوي  لتقوية  �م�س �جلمعة عن خطط  ��شرت�ليا  �أعلنت 
�لتي تنتجها �شركة لوكهيد مارتن مع حتويل �هتمامها مرة �خرى  100 طائرة مقاتلة طر�ز �ف35- 

�ىل �ملحيطني �لهندي و�لهادي يف �لوقت �لذي حتر�س فيه �ل�شني و�لهند على تعزيز قو�تهما �مل�شلحة.
�أفغان�شتان ت�شعى ��شرت�ليا للرتكيز على  �أول ثم  وبعد �كر من ع�شر �شنو�ت على �ر�شالها قو�ت للعر�ق 
حتديات ع�شكرية قريبة منها مت�شيا مع �شيا�شة �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما جلعل منطقة ��شيا و�ملحيط 
�لهادي  مرتكز�  ل�شيا�شاته. ويف �طار ��شرت�تيجية دفاعية جديدة توؤكد كانبري� �ن �لوليات �ملتحدة ل تز�ل 
�أقرب حليف لها لكنها تتبنى يف �لوقت نف�شه نغمة ت�شاحلية �ز�ء �ل�شني �أكرب �شريك جتاري لها م�شرية 
�ملتنامية هي نتاج طبيعي لنموها �لقت�شادي. وجاء يف �ل�شرت�تيجية  �ىل �ن قدر�ت ��شرت�ليا �لدفاعية 
�شعود  ت�شجيع  ت�شتهدف  �شيا�شتها  �ن  بل  كخ�شم  �ل�شني  مع  تتعامل  ل  �ل�شرت�لية  �حلكومة  �لدفاعية  

�ل�شني �ل�شلمي و�شمان �ل يوؤدي �لتناف�س �ل�شرت�تيجي يف �ملنطقة �ىل �شر�ع.

•• بروك�شل-ا ف ب:

جت��ري وزي���رة خ��ارج��ي��ة �لحت���اد �لوروب���ي 
ك���اث���ري���ن �آ�����ش����ت����ون حم�����ادث�����ات م����ع كبري 
م��ف��او���ش��ي �مل��ل��ف �ل��ن��ووي �لي����ر�ين �شعيد 
�أيار-مايو،   15 يف  ����ش��ط��ن��ب��ول  يف  جليلي 

بح�شب ما �علن متحدث با�شمها.
ول�������م توؤك�������د �ير�ن ر�ش������ميا هذ� �ملوع����������د، 
�ملفاو�ش���������ات  من  قريب����������ا  م�ش������در�  لكن 
�لر�شمية  �لي���ر�ن���ي���ة  �ل���ع���امل  ل��ق��ن��اة  ق����ال 
�لناطقة بالعربية �ن �آ�شتون وجليلي �جريا 

�لطرفني ل يز�لن متباعدين كثري� .
�ع��و�م، ل تز�ل  ��شتمر ع�شرة  وبعد حتقيق 
�لطابع  �ل��ذري��ة غ��ري متاكدة م��ن  �ل��وك��ال��ة 
كما  �لي����ر�ين  �ل��ن��ووي  للربنامج  �ل�شلمي 
ت��وؤك��د ط��ه��ر�ن. وت��ع��زو �ل��وك��ال��ة ه��ذ� �لمر 
�ىل تعاون غري كاف من جانب �جلمهورية 

�ل�شالمية.
وت���وؤك���د �ل���وك���ال���ة �ل���ذري���ة �ن����ه ب��ع��د ت�شعة 
م���ن���ذ بد�ية  �مل���و����ش���وع  �ج���ت���م���اع���ات ح�����ول 
حني  يف  تقدم  �ي  �ح��ر�ز  يتم  مل   2012

تتحدث �ير�ن عن تقدم يف بع�س �لنقاط.

يتقرر  مل  �للقاء  موعد  ولك������ن  �ت�شالت 
بعد .

وتاأتي هذه �ملحادثات عقب لقاء بني �لثنني 
يف مدينة �ملاتي يف 5 و6 ني�شان-�بريل مل 
تثمر عن �تفاق. ومتثل ��شتون يف �ملحادثات 
جمموعة خم�شة 5+1 �لتي ت�شم بريطانيا 
و�ل�شني وفرن�شا ورو�شيا و�لوليات �ملتحدة 
حول  �ت��ف��اق  �ىل  �لتو�شل  ب��ه��دف  و�مل��ان��ي��ا، 

برنامج �ير�ن �لنووي �ملثري للجدل.
وع��ق��ب ي��وم��ني م��ن �مل��ح��ادث��ات يف عا�شمة 
موقفي  �ن  �����ش���ت���ون  ق���ال���ت  ك���از�خ�������ش���ت���ان، 

�ملتو�رثة من �حلقبة �ل�شيوعية.
و�أك����د �إح�����ش��ان �أوغ��ل��ى ب���اأن تعديل 
�لتعليمية يف كو�شوفو يعد  �ملناهج 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا م��ن ح��ق��وق �ل�شعب  ح��ق��ا 
�ل�����ذي ت�شل  �مل�����ش��ل��م،  �ل���ك���و����ش���ويف 
�ملجموع  م��ن   98% �إىل  ن�شبته 

�لكلي ل�شكن �لبلد. 

جمل�ض الأمن يقرر بالإجماع 
اإن�شاء بعثة دولية يف ال�شومال 

•• نيويورك-يو بي اأي:

�لأمم  بعثة  باإن�شاء  يق�شي  ق��ر�ر�ً  بالإجماع  �ل��دويل  �لأم��ن  جمل�س  �أ�شدر 
لفرتة  حزير�ن-يونيو   3 بحلول  �أن�شوم  �ل�شومال  يف  للم�شاعدة  �ملتحدة 
�لأمن  جمل�س  �تخاذ  عن  �ملتحدة  �لأمم  و�أعلنت  �شهر�ً.   12 مدتها  �أولية 
�لقيام  مهامها  �أب���رز  م��ن  �ل�شومال  دول��ي��ة يف  بعثة  �إن�شاء  ق��ر�ر  ب��الإج��م��اع 
�لتي  و�مل�شاحلة  �ل�شالم  لعملية  �ملتحدة  �لأمم  توفرها  حميدة  مب�شاع 
بتقدمي  و�حلكومة  �لأفريقي  �لحت��اد  بعثة  ودع��م  �حلكومة،  بها  ت�شطلع 
�مل�شورة ب�شاأن �ل�شيا�شات �لعامة يف جمايل بناء �ل�شالم و�لدولة. و�أ�شافت �ن 
�لبعثة �شتعمل �لبعثة على مر�قبة �أية �نتهاكات حلقوق �لإن�شان و�لقانون 
�لإن�شاين �لدويل، مبا يف ذلك �ملرتكبة �شد �ملر�أة و�لأطفال، وتقدمي تقارير 
�لبعثة �جلديدة من �لعا�شمة  �ل��دويل. و�شتتخذ  �إىل جمل�س �لأم��ن  عنها 
مقدي�شو مقر�ً لها، و�شيجري ن�شرها يف �أجز�ء �أخرى من �لبالد بناء على 
طلب �حلكومة وح�شبما ت�شمح به �لظروف. و�أكد قر�ر جمل�س �لأمن على 
�أهمية �مللكية �ل�شومالية يف �شياق دعم �لأمم �ملتحدة. وكان �لأمني �لعام بان 
كي مون قد عنّي �لربيطاين نيكول�س كاي ممثاًل خا�شاً له يف �ل�شومال 
3 حزير�ن-يونيو  يف  تنتهي فرتة وليته  �ل��ذي  ماهيغا  لأوغ�شطني  خلفاً 
2013. ورحب �ل�شفري �ل�شومايل لدى �لأمم �ملتحدة علمي �أحمد دو�يل 
�ل�شومال.  يف  �لدولية  �لبعثة  �إن�شاء  ب�شاأن  �ل��دويل  �لأم��ن  جمل�س  بقر�ر 
وقال دو�يل �أمام �ملجل�س �إن �لقر�ر يدعم �حلكومة �جلديدة يف �ل�شومال 
و�أمنه  �ل�شومال  حوكمة  بتطوير  �ملتعلقة  �ل�شيا�شيات  حتقيق  لها  ويي�شر 
وغري ذلك من �ملجالت. و�أعرب عن �عتقاده باأن هذ� �لقر�ر ي�شمن على 
�لأقل �خلطو�ت �لأوىل لدعم �لأمم �ملتحدة وجمل�س �لأمن و�أن هذ� �لدعم 
�ن  �شت�شمن  �لتي  �لأن�شوم  بعثة  ت�شكيل  مع  وخا�شة  فعالية  �أك��ر  �شيكون 

لدى �ل�شومال وحكومته باباً و�حد�ً لإجر�ء �حلو�ر وتقدمي �لدعم .

•• بر�شتينا -الفجر:

�أوغلى،  �إح�شان  �لدين  �أكمل  تعهد 
�لتعاون  مل��ن��ظ��م��ة  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
�لإ�شالمي، �أمام �لربملان �لكو�شويف 
باأن يو��شل م�شاعيه لدعم ح�شول 
�لدويل.  �لع��رت�ف  على  كو�شوفو 
�لربملان،  �أم�����ام  خ��ط��اب��ه  يف  وق����ال 
�لإ�شالمي  �ل���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  �إن 
�شعب  مع  ت�شامنها  تو��شل  �شوف 
ل��ن��ي��ل حقه  ���ش��ع��ي��ه  ك���و����ش���وف���و يف 
�مل�شروع بالعرت�ف �لدويل، ونيله 

مقعد �لع�شوية بالأمم �ملتحدة. 
و�أ�شار �إح�شان �أوغلى يف خطابه �إىل 
و�لذي  للمنظمة،  �لثابت  �مل��وق��ف 
�لإ�شالمية  �لقمة  يف  عنه  ع���رّبت 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة، و�ل��ت��ي ع��ق��دت يف 
وقبل  �ملا�شي،  فرب�ير  يف  �لقاهرة 
ذلك يف �جتماعي وزر�ء �خلارجية 
�أ����ش���ت���ان���ة وج���ي���ب���وت���ي، و�ل���ت���ي  يف 
�ملنظمة،  دع��م  �لجتماعات  �أك���دت 

�لعرت�ف بكو�شوفو.
)�لتعاون  ل����  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  وك����ان 
رئي�س  �ل���ت���ق���ى  ق����د  �لإ�����ش����الم����ي( 
كر��شنيكي،  ج����اك����وب  �ل�����ربمل�����ان، 
و�لتي  بر�شتينا  �إىل  زي��ارت��ه  خ��الل 
مايو   3 �جل���م���ع���ة،  �م�������س  �ن��ت��ه��ت 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص 

�أكد ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي حلزب 
�ل��ت��ك��ت��ل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي م���ن �أجل 
�أ�شالع  ثالث  و�حل��ري��ات)  �لعمل 
تون�س(  يف  �حل���اك���م���ة  �ل���رتوي���ك���ا 
و�ل�����ن�����ائ�����ب ب���امل���ج���ل�������س �ل���وط���ن���ي 
�لتاأ�شي�شي، جالل بوزيد �أن حزبه 
بعقد  �لرتويكا  يف  حليفيه  طالب 
ليقوم  للتن�شيقية،  ط��ارئ  �جتماع 
ب���ع���ر����س ����ش���روط���ه على  خ���الل���ه 
�ل��ن��ه�����ش��ة و�مل����وؤمت����ر، م�����ش��ري� �إىل 
�حلكومة  رئي�س  �إمهال  �شيتم  �أن��ه 
لتلقي  حم�����دد  م���وع���د  وحت����دي����د 

�إجابة حول �شروطه.
�شيهدد  �أن حزبه   ، بوزيد  و�أ�شاف 
حليفيه بالن�شحاب من �حلكومة 
تتم  مل  ح��������ال  يف  و�ل������رتوي������ك������ا 
�ل�شتجابة ل�شروطه خا�شة و�أنها 
ل تعترب �شروطا تعجيزّية وفقا ملا 
�ل�شيا�شي  �ملكتب  ع�شو  ب��ه  �شرح 

للتكتل. 
على  �شن�شع  ن��ح��ن  ب��وزي��د  وق����ال 
ط���اول���ة �ل��ن��ق��ا���س ���ش��روط��ن��ا �لتي 
ن��ع��ت��ربه��ا ���ش��م��ان��ات ل��ن��ج��اح هذه 
�حل����ك����وم����ة وت����خ���������س م���ر�ج���ع���ة 
�لف�شاد  م��ل��ف  وف���ت���ح  �ل��ت�����ش��م��ي��ات 
للوقوف  حقيقية  �آل��ي��ات  وف��ر���س 
�لعنف  ظاهرة  تنامي  مزيد  �أم��ام 
مب��ا يف ذل��ك ح��ّل ر�ب��ط��ات حماية 

�لثورة.
كّل  توفر  ���ش��رورة  على  ���ش��ّدد  كما 
�لإج����ر�ء�ت  بخ�شو�س  �ملعطيات 
حّل  �أج���ل  م��ن  �مل��ت��خ��ذة  �لقانونية 

ر�بطات حماية �لثورة .
حت�شني  ق�����ان�����ون  وب���خ�������ش���و����س 
حليفهم  ي��دع��م��ه  �ل�����ذي  �ل����ث����ورة 
بالتكّتل  �ل��ق��ي��ادي  ق���ال  �مل���وؤمت���ر، 
عند  �ل��ث��وري��ة  �ل�شيا�شة  ك��ان��ت  �إن 
حزب �ملوؤمتر من �أجل �جلمهورية 

2013، وبحث مع �لأخري �جلهود 
�لطرفان  يبذلها  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة 
باملنظمة  �لأع�����ش��اء  �ل����دول  حل���ّث 
ع��ل��ى دع���م ح�����ش��ول ك��و���ش��وف��و على 
ظل  يف  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  ع�����ش��وي��ة 
32 دولة ع�شو باملنظمة  �عرت�ف 
�أوغلى  �إح�����ش��ان  وق���ال  �لبلد،  ب��ه��ذ� 
�ل�����دول  �ع��������رت�ف  �����ش���ت���ك���م���ال  �إن 
�شاأنه  ب��ك��و���ش��وف��و م��ن  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�ل��ف��ي�����ش��ل يف  �ل���ع���ام���ل  ي�����ش��ك��ل  �أن 
�ن�شمامها �إىل �حلظرية �لدولية. 
وت��ع��ه��د �لأم����ني �ل��ع��ام ب��اأن��ه �شوف 
ي������درج ه�����ذه �ل��ق�����ش��ي��ة يف ج����دول 
�ل��ق��ادم، كما ���ش��وف يثريه  �أع��م��ال��ه 
خالل زيار�ته يف برناجمه �لقادم، 
و�ل�����ذي ي�����ش��م��ل ع����دد� م���ن �ل����دول 
�لأع�شاء من بينها تون�س و�ملغرب 

وبنغالدي�س.
ويف موؤمتر �شحفي عقب �جتماعه 
ها�شم  �لكو�شويف  �ل���وزر�ء  برئي�س 
�أوغلى  �إح�������ش���ان  ت��ع��ه��د  ت��ه��ات�����ش��ي، 
�أخ��رى، مبو��شلة م�شاعيه يف  مرة 
�أن حر�س  و�شدد على  �ل�شاأن،  هذ� 
)�ل��ت��ع��اون �لإ����ش���الم���ي( ع��ل��ى �شم 
ميثل  ل  �مل��ن��ظ��م��ة  �إىل  ك��و���ش��وف��و 
�قت�شادية  م�شالح  لتحقيق  �شعيا 
متبادلة بني �لدول �لأع�شاء فقط، 

تتمّثل يف م�شاندة قانون حت�شني 
�لثورة فنحن ل�شنا ثوريني.. هذ� 
قانون فيه �شبغة �لإق�شاء ومي�س 
كحزب  ونحن  �ملو�طنة  �شفة  من 

�لتكّتل �شّده.

التفاق حول �شالحيات 
رئي�س اجلمهورية

وياأتي موقف �لتكتل هذ� يف وقت 
تو�شلت فيه �لأطر�ف �مل�شاركة يف 
�حلو�ر �لوطني �إىل �لتفاق حول 
يف  �جلمهورية  رئي�س  �شالحيات 
�لنظام �ل�شيا�شي �ملنتظر ت�شمينه 
و�شّرحت  �جل��دي��د.  �ل��د���ش��ت��ور  يف 
با�شم  �ل��ن��اط��ق��ة  �جل���ري���ب���ي  م��ي��ة 
�لتو�فق  مت  �أن��ه  �لوطني،  �حل���و�ر 
بني  خمتلط  �شيا�شي  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
�جلمهورية  رئ��ي�����ش��ي  ���ش��الح��ي��ات 

و�حلكومة.
�ق������رت�ح متكني  ل��ق��د مت  وق���ال���ت 
رئي�س �جلمهورية من �شالحيات 
ت�������ش���م���ل �ل������دف������اع و�خل����ارج����ي����ة 
�لدولة  م�شوؤويل  كبار  وتعيينات 
م�شرية  �ل���وزر�ء،  جمل�س  ورئا�شة 
من  �حل���و�ر  يف  �مل�شاركني  �أّن  �إىل 
و�لتكتل  �لنه�شة  �أح���ز�ب  ممثلي 
و�لتحالف  و�جلمهوري  و�مل��وؤمت��ر 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �أع��رب��و� ع��ن �لأمل 
تو�فق  �أك�������رب  �إدر�ك  م����زي����د  يف 
��شتقطاب  ي�����ش��ت��دع��ي  مب��ا  مم��ك��ن 
عن  تخلفت  �لتي  �لأط���ر�ف  بقية 

�حل�شور.
كما �أفادت �لأمينة �لعامة للحزب 
�جل��م��ه��وري م��ي��ة �جل��ري��ب��ي ، �أنه 
�مل�شاركة  �لأح��ز�ب  �لتفاق مع  مت 
�لنقاط  ب��ع�����س  ع��ل��ى  �حل������و�ر،  يف 
بالقانون  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  و�مل�������ش���ائ���ل 

�لنتخابي.
و�أو�شحت، �أنه مت �لتفاق على �أن 
�لقانون �لنتخابي نظام  يت�شمن 

للتنمية،  �لإ���ش��الم��ي  �ل��ب��ن��ك  دع���م 
وزي�����ادة ت��ع��اون��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي مع 

�لدول �لأع�شاء باملنظمة .
و�أو�شح وزير �خلارجية �لكو�شويف، 
جانبه  م�����ن  ه����وك���������ش����اج،  �إن�����ف�����ري 
�نتعا�س  ح��ال��ة  تعي�س  ب����الده  ب����اأن 
م���ع جت�����اوز معدلت  �ق���ت�������ش���ادي، 

بل يعد كذلك �ن�شجاما مع �ملنطق 
�لقائل بعودة كو�شوفو �إىل �إطارها 
ول  ك��ان��ت،  باعتبارها  �لإ���ش��الم��ي، 
ي��ت��ج��ز�أ منها �لأمة  ت���ز�ل ج���زء� ل 
�لإ�شالمية، مو�شحا باأنه مع ذلك، 
نيلها  بعد  لكو�شوفو  يت�شنى  �شوى 
على  حت�شل  �أن  �ملنظمة  ع�شوية 

%5. وبحث  �ل����  ل��دي��ه��ا  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�إح�����ش��ان �أوغ���ل���ى وه��وك�����ش��اج �شبل 
تعديل �ملناهج �لكو�ش����وفية لت�شلط 
تعاليم  تدري�س  على  �أك��ر  �ل�شوء 
به  و�لتعريف  �لإ���ش��الم��ي،  �ل��دي��ن 
عديدة  مغالطات  وج���ود  ظ��ل  يف   ،
�لكو�شوفية  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ن��اه��ج  يف 

بعد  �ملجل�س  مكتب  �إىل  �ل��ق��ان��ون 
ل��ي��ح��ّدد م��وع��د� لعر�شه  ت��ع��دي��ل��ه 
ع��ل��ى �جل��ل�����ش��ة �ل��ع��ام��ة وذل�����ك يف 

غ�شون 15 يوما.
 ومت تعديل بع�س �لنقاط يف هذ� 
مّدة  يف  �لتقلي�س  م��ث��ل  �مل�����ش��روع 
�إبعاد �لأ�شخا�س �ملعنيني من 10 
�شنو�ت �إىل 7 �شنو�ت، و�إلغاء بع�س 
�عتماد�  �أخ��رى  و�إ�شافة  �لأ�شماء 
�ملر�شوم  م���ن   15 �ل��ف�����ش��ل  ع��ل��ى 
عدد 87 �ملتعلق بتنظيم �لأحز�ب، 
وحذف �لفاعلني �لأمنيني وح�شر 
�لعاملني بالديو�ن �لرئا�شي ممن 
لهم �شفة وزير، وكذلك �لتمديد 

يف �آجال �لطعون.
�لعزل  ق���ان���ون  م�������ش���روع  وي���ث���ري   
كبري�  ج��دل  تون�س  يف  �ل�شيا�شي 
تعتربه  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  �أط�������ر�ف  ب���ني 
�شمام �لأمان لبناء �لدميقر�طية 
�أخ���رى ت��رى فيه عقابا  و�أط����ر�ف 
�ملدنية  للحقوق  و�نتهاكا  جماعيا 
طائلة  حتت  ويدخل  و�ل�شيا�شية، 
�أّن  ب���دع���وى  �ل��ع��ق��اب �جل���م���اع���ي، 
من  �لآلف  ���ش��ي�����ش��م��ل  �ل���ق���ان���ون 

�أن�شار �حلزب �حلاكم �ل�شابق.
 وت��رى �أو���ش��اط �أخ��رى �إّن �لهدف 
�لثورة  حت�شني  ق��ان��ون  ور�ء  م��ن 
�ل�شيا�شيني  �خل�شوم  �إق�شاء  ه��و 
م����ع ق�����رب م���وع���د �لن���ت���خ���اب���ات، 
نهاية  جت����رى  �أن  ي��ن��ت��ظ��ر  �ل���ت���ي 
هذ�  �أّن  �إىل  لفتني   ،2013 ع��ام 
م�شروع  م���ع  ي��ت��ع��ار���س  �ل���ق���ان���ون 
�شينظر  �ل��ذي  �لنتقالية  �لعد�لة 
�لأيام  يف  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  فيه 

�ملقبلة.
�إىل  �لقانون  كما ي�شري خ��رب�ء يف 
�أن �مل�شروع خمالف للقيم و�ملبادئ 
�ل��د���ش��ت��وري��ة �مل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا يف 
�ملكر�شة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ن��ظ��م 
لدولة �لقانون ومن ناحية �أخرى 

�لن�شبية و�عتماد نظام �لقائمات يف 
دورة و�حدة. و�أكدت مية �جلريبي 
�أن �لأح��ز�ب تو�فقت على �شرورة 
تقنني �حل�شور �ل�شبابي و�لإبقاء 

على مبد�أ �ملنا�شفة.
بنور  ق������ال حم���م���د  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
�لتكتل  �ل��ر���ش��م��ي حل���زب  �ل��ن��اط��ق 
م�����ن �أج��������ل �حل�������ري�������ات، �إن��������ه مت 
�ل�شيا�شية  �لأح���ز�ب  ب��ني  �لت��ف��اق 
ع��ل��ى ���ش��الح��ي��ات ك���ل م���ن رئي�س 
�جل��م��ه��وري��ة و�حل���ك���وم���ة يف ظل 
�نتظار  يف  خمتلط  �شيا�شي  نظام 
ع���ر����س �لت����ف����اق ع��ل��ى خ�����رب�ء يف 
�للغة  ويف  �ل��د���ش��ت��وري  �ل���ق���ان���ون 

ل�شياغته. 
�لأمر ذ�ته �أكده �أم�س رئي�س حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي حني 
�تفاق بني  �إىل  �لتو�شل  �أعلن عن 
م�شاألة  ح���ول  �لأط�����ر�ف  خمتلف 
رئي�س  ب��ني  �ل�����ش��الح��ي��ات  تقا�شم 

�حلكومة ورئي�س �جلمهورية .
�إذ�عي  ت�شريح  �لغنو�شي يف  وق��ال 
ع��ل��ى ه��ام�����س ن���دوة ف��ك��ري��ة �شوف 
�مل��زدوج ثم  �لنظام  ن�شعى لتجربة 
نقرر �إن كان هو �لأف�شل بالن�شبة 

لتون�س �أم ل على حد تعبريه.
وقد كان �جلد�ل قائما بني حركة 
بنظام  ت���ط���ال���ب  �ل���ت���ي  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�ل�شالحيات  ف��ي��ه  ت��ك��ون  ب��رمل��اين 
وبقية  �حلكومة  لرئي�س  �لكربى 
�لأط��������ر�ف �مل�������ش���ارك���ة يف �حل����و�ر 
و�لتي دعت لنظام خمتلط يقت�شم 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  ر�أ�شي  خالله 

�ل�شالحيات.

مناق�شة م�شروع 
العزل ال�شيا�شي

يتعلق  م��ا  ويف  �آخ����ر،  �شعيد  ع��ل��ى 
تقدمت  �ل�شيا�شي،  �لعزل  بقانون 
�ل���ع���ام مب�شروع  �ل��ت�����ش��ري��ع  جل��ن��ة 

الد�شتور اجلديد
 يف عيون اخلرباء

يتو��شل �جل��دل حول  �لأث��ن��اء  يف 
ويف  �لد�شتور  من  �لثالثة  �مل�شودة 
�لقانون  �أ���ش��ت��اذ  ق��ال  �ل�شياق  ه��ذ� 
�أّن  عا�شور  بن  عيا�س  �لد�شتوري 
�ل���ت���ن���ازلت �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا �حلزب 
م�شروع  يف  �حل���اك���م  �لإ����ش���الم���ي 
ل  لفظية  ت��ن��ازلت  ه��ي  �لد�شتور 
�ل�شريعة  �أّن  على  م�����ش��دد�  �أك���ر، 
كم�شدر �أ�شا�شي للت�شريع �خرجت 
و  �ل�شباك،  م��ن  لتعود  �ل��ب��اب  م��ن 
�لتي  �ل�شحفية  �ل��ن��دوة  يف  ذل���ك 
�لقانون  �أ�شاتذة  من  ع��دد  عقدها 
�لعا�شمة  ن��زل  ب��اأح��د  �ل��د���ش��ت��وري 

تون�س ملناق�شة م�شودة �لد�شتور. 
�ل�شعب  �إن  ع��ا���ش��ور  ب���ن  و�أو����ش���ح 
�لتون�شي ككل م�شلم بطبيعته  و�ن 
�لد�شتور  �لدولة يف  فتح باب دين 
با�شم  �ل����ش���ت���ب���د�د  م����ن  ن�����وع  ه����و 
�لبع�س  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  �ل���دي���ن 
م���ن ف�����ش��ول �ل��د���ش��ت��ور مي��ك��ن �أن 
دينية  دول��ة  تعترب مطية لإر���ش��اء 
دك��ت��ات��وري��ة يف �ل��غ��د �ل��ق��ري��ب �أو 
�لبعيد و �لتي من �شانها �ن تفتح 

�لدولة  بان  �لذي يقر  و  �لد�شتور 
ر�عية للدين.

�أ�شتاذ  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  يف  و�أ�����ش����ار 
�ل�����ق�����ان�����ون �ل�����د������ش�����ت�����وري �أم������ني 
�مل��وج��ود بني  �إىل �خللل  حمفوظ 
�جلمهورية  لرئي�س  �ملوكلة  �ملهام 
و لرئي�س �حلكومة بالإ�شافة �إىل 
�نه �نتقد �شروط �لرت�شح ملن�شب 
رئي�س �جلمهورية و ملن�شب رئي�س 

�حلكومة .
و�أو�شح حمفوظ �لرت�شح لرئا�شة 
�أو  تون�شي  ل��ك��ل  ح��ق  �جل��م��ه��وري��ة 
تون�شية تتوفر فيه �شفة �لناخب و 
لي�س لكل تون�شي �أو تون�شية حامل 
بالولدة مثل  �لتون�شية  للجن�شية 
معترب�  �لد�شتور  مب�شودة  ورد  ما 
�أّن ذل��ك ن��وع من �حل��د من حرية 

�لرت�شح لها �ملن�شب.
�أّن  �إىل  ت�����ش��ري  �مل��ل��ف��ات  ه����ذه  ك���ل 
ل��ي�����س على  ت���ون�������س  �ل���ت���و�ف���ق يف 
مرمى حجر، و�ن خما�س �ملرحلة 
�إليها  �أ���ش��ف��ن��ا  م��ا  �إذ�  �لن��ت��ق��ال��ي��ة، 
ملف �لإره���اب �ل��ذي �ط��ل بوجهه 
ب��ع��د مرحلة  ي��ت��ج��اوز  �ل��ب�����ش��ع، مل 

�لأمل و�خلطر..!

�مل�شروع يف �شكل  فان تقدمي ذلك 
م�����ش��روع ق��ان��ون �أ���ش��ا���ش��ي ي���دل يف 
حد ذ�ته على �لفقر �لذي يعانيه 
�ملجال  يف  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �مل��ج��ل�����س 
�لتفطن  يقع  مل  حيث  �ل��ق��ان��وين 
�أو  �ل��ث��ورة  حت�شني  م���ادة  �أن  �إىل 
يف  ت��ك��ون  �أن  ميكن  ل  �شابهها  م��ا 
�شكل قانون �أ�شا�شي لأن �ملو�د �لتي 
قانون  �شكل  يف  ت�����ش��در  �أن  مي��ك��ن 
�أ�شا�شي م�شبوطة حتديد� بالن�س 
�لد�شتور  ن�������س  ه����و  و�مل���ق�������ش���ود 
هذ�  �إىل  وب���ال���رج���وع   ، �جل���دي���د 
�لن�س فانه ل ميكن �أن تكون حتى 

يف �شكل قانون عادي. 
�لإبقاء  �أنه يف �شورة  �إىل  و�أ�شارو� 
على م�شروع �لقانون �ملخ�ش�س ملا 
�شمي بتح�شني �لثورة فانه �شيتم 
�إب���ط���ال م��ف��ع��ول��ه مب��ج��رد �إح���د�ث 

حمكمة د�شتورية. 
ويجمع �ملر�قبون على �أّن مناق�شة 
حامية  ���ش��ت��ك��ون  �ل���ق���ان���ون  ه�����ذ� 
�شيربز  منه  �ملوقف  و�ن  �لوطي�س 
يف  �لفرقاء  بني  جديدة  حتالفات 
�مل�شهد �ل�شيا�شي �لتون�شي يتجاوز 

�لتق�شيم �لر�هن.

�لبع�س من  لدى  �لتجاوز�ت  باب 
�لأحز�ب �ملت�شددة با�شم �لدين.

م�شودة  �أّن  ع��ا���ش��ور  ب���ن  و�ع���ت���رب 
حرية  �إىل  ت���ف���ت���ق���ر  �ل����د�����ش����ت����ور 
للدولة  ت��اأ���ش�����س  �ل���ت���ي  �ل�����ش��م��ري 
�لتي  و  �مل���دن���ي���ة  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
ت��ع��ت��رب �ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة حلرية 
�ل��ت��ي ت�شمن  و  �مل��ع��ت��ق��د  و  �ل��ف��ك��ر 
و  �لديانة  �ختيار  بالأ�شا�س حرية 

�لعقيدة بح�شب تعبريه .
وقال يف �شياق �آخر �أ�شتاذ �لقانون 
�ل��د���ش��ت��وري ���ش��ل��ي��م �ل��ل��غ��م��اين �إن 
م�������ش���ودة �ل���د����ش���ت���ور ف����اق����دة لكل 
�لف�شول  �إن كل  و  قانونية  �شحنة 
�لو�ردة بامل�شودة ل ميكن �عتبارها 
بالف�شول �لقانونية �شكال بح�شب 

تعبريه. 
حق   �إدر�ج  �ل���ل���غ���م���اين  و�ن���ت���ق���د 
�مل�شاو�ة و �حلرية �لدينية يف باب 
م�شري�  بالد�شتور  �لعامة  �مل��ب��ادئ 
ترتيب  يف  �مل����وج����ود  �خل���ل���ل  �إىل 

�لف�شول �خلا�شة بهذ� �لباب .
�حلقل  غلبة  �إىل  �للغماين  و�أ�شار 
�لدليل �لديني بتوطئة �لد�شتور 
حم����ذر� م��ن �ل��ف�����ش��ل �ل���ر�ب���ع من 

اإح�شان اأوغلى يتعهد مبوا�شلة العمل حلث دول التعاون الإ�شالمي العرتاف بكو�شوفو

رغم التقدم احلا�شل يف احلوار الوطني 

تون�ض:حزب التكتل يهدد باخلروج من احلكومة !!

يف اأجواء �شيا�شية م�شحونة 

املعار�شة الفنزويلية ترف�ض اخل�شوع لالأمر الواقع 
•• كراكا�ص-ا ف ب:

�لق�شاء  حمكمة  �م��ام  �خلمي�س  �لفنزويلية  �ملعار�شة  طعنت 
 14 يف  ج���رت  �ل��ت��ي  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  �لعليا يف 
بالتوتر  م�شحونة  ز�ل��ت  ما  �شيا�شية  �ج��و�ء  يف  ني�شان-�بريل 
ب��ني نو�ب  �ل��ربمل��ان  بعد يومني م��ن ع��ر�ك ح�شل د�خ��ل مقر 
�ملتحدث  ميدينا  خو�شيه  ر�م��ون  و�علن  و�ملعار�شة.  �لغلبية 
با�شم طاولة �لوحدة �لدميقر�طية ، �كرب �ئتالف يف �ملعار�شة 
�لفنزويلية رفع طعن بتهمة ف�شاد و�عمال عنف وتزوير ر�فقت 
نيكول�س  �نتخاب  �ملعار�شة يف  وتطعن  �لرئا�شية.  �لنتخابات 
�علن  �ل��ذي  ت�شافيز  هوغو  �ل��ر�ح��ل  �لرئي�س  وري��ث  م����ادورو، 
بفارق  متقدما  بالرئا�شة  ف��وزه  �لنتخابي  �لوطني  �ملجل�س 
�شئيل على �ملعار�س �نريكي كربيلي�س. وكرر كربيلي�س، حاكم 
بان خمالفات عديدة  �ملقتنع  فنزويال،  �شمال  ولية مري�ند�، 
تخللت �لقرت�ع، �لربعاء �ن �ملعار�شة تريد ��شتنفاد كل و�شائل 
�لطعن �لقانونية �ملمكنة يف فنزويال. و��شاف ل ي�شاورنا �شك 

يف �ن هذ� �مللف �شيطرح على �ملجتمع �لدويل و على كل �لبلد�ن 
�لتي فيها نظام دميقر�طي . ورفع �ملعار�شون طعنهم �خلمي�س 
دون �نتظار نتيجة �لتحقيق �جلزئي �لذي با�شرت به �لثنني 
�للجنة �لنتخابية �لوطنية �لتي ترف�س �ملعار�شة حترياتها. 
و�عترب كربيلي�س �ن ذلك �لتحقيق �شيظل مهزلة ما مل تتم 
مر�جعة �للو�ئح �لنتخابية. ويقع ذلك بعد يومني على �شجار 
ن�شب يف �لربملان بني نو�ب �لغلبية و�ملعار�شة ويعك�س درجة 
�لرئا�شية  �لنتخابات  �لبالد منذ  �ل�شائد يف  �ل�شيا�شي  �لتوتر 
ت�شافيز يف  �ثر وفاة هوغو  �لتي نظمت  ني�شان-�بريل   14 يف 
 .1999 منذ  �لبالد  �ن حكم  بعد  �ذ�ر-م��ار���س  �خلام�س من 
ن�س  على  �لغلبية  م�شادقة  بعد  �ل��ث��الث��اء  �ل��ن��و�ب  وت��ع��ارك 
رد� على  �ل��ربمل��ان  ر�ي��ه��ا يف  ع��ن  �لتعبري  �مل��ع��ار���ش��ة م��ن  مينع 
�ملع�شكر�ن م�شوؤولية  م��ادورو. وتبادل  رف�شها �لعرت�ف بفوز 
�خلا�شة  �لتلفزيونية  غلوبوفي�شيون  قناة  و���ش��ورت  �ل�شجار 
�لنائب �ليميني خوليو بورخ�س و�لدم ي�شيل على وجهه وعلى 
�نه ل  �حدى عينيه كدمة و�علن �نريكي كربيلي�س �خلمي�س 

وقال  �لت�شافيني.  �لنو�ب  لق�شاء  با�شتفتاء  �ملطالبة  ي�شتبعد 
كلمة  ب��ث  ب��د�  عندما  �ملتلفز  بثه  �نقطع  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف 
�لو��شح �ن هذه �جلمعية �لوطنية  من �لرئي�س م��ادورو، من 
�لد�شتور على  وين�س  �لبلد  �ل�شيا�شي يف هذ�  �لو�قع  ل متثل 
هذ� �لنوع من �ل�شتفتاء �ملقيل �شرط �ن يكون �لنو�ب جتاوزو� 
تاييد ما ل يقل  �لق��ل و�ن يح�شل على  ن�شف وليتهم على 
بان  �ق��ر  �ملعار�شة  زع��ي��م  �ن  غ��ري  �لناخبني.  م��ن   20% ع��ن 
فتح �ج��ر�ء�ت هذ� �ل�شتفتاء يجب �ن ت�شادق عليها �لغلبية 
يف طاولة �لحتاد �لدميقر�طي. وقد تلت �عالن نتائج �قرت�ع 
%1،49 من  بفارق  به مادورو  فاز  �لذي  ني�شان-�بريل   14
قالت �حلكومة  �ملع�شكرين  �ن�شار  �عمال عنف بني  �ل�شو�ت، 
تبادل  حينها  وم���ن  ج��ري��ح��ا.  و78  قتلى  ت�شعة  �وق��ع��ت  �ن��ه��ا 
ممثلو �ل�شلطة و�ملعار�شة �ل�شتائم ونددت �ملعار�شة خ�شو�شا 
�نطونيو  �ملتقاعد  �جل���رن�ل  �عتقال  بعد  �شيا�شي  با�شطهاد 
ريفريو �لع�شو يف حزب �لر�دة �ل�شعبية �ملعار�س �ل�شبت و�لذي 

�تهمته �ل�شلطات بالتورط يف �عمال عنف تلت �لقرت�ع.

�حلو�ر �لوطني .. تقدم ولكن
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    يف الدعوى رقم 2012/405 مدين كلي

عبد�لهادي  �شعيد  خ��ال��د  و�ل�����ش��ي��د/  �لقبي�شي  ه���الل  عنية  �ل�����ش��ي��دة/ 
يدعوكم �خلبري �لهند�شي/ معن باقي زد�ه حل�شور �جتماع �خلربة يف 
�لدعوىر قم 2012/405 مدين كلي �بوظبي و�ملقامة �شدكم من جهة 
�ل�شام�شي وذلك يوم �خلمي�س  �ملدعي/حممد خمي�س عبيد بو هارون 
�ملو�فق 2013/5/9 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� لدى �د�رة �خلرب�ء 
ب�����ش��ارع �مل����رور- مقابل ���ش��وق �لم����ار�ت �ل��ع��ام- ي��رج��ى �حل�����ش��ور وعدم 
�لتخلف عن �ملوعد ويف حالة عدم �حل�شور �شوف ت�شطر �خلربة لل�شري 

يف �لجر�ء�ت .
  اخلبري/ معن باقي زاده

اعالن اجتماع خربة

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1194   
 �ملنذر/ حممد ر�شيد يو�شف حممد ر�شيد 

�ملنذر �ليه: بوب دي ويرد 
�لفرتة من  �لي��ج��ار عن  ب�شرورة جتديد عقد  �ليه  �ملنذر  ينذر  �مل��ن��ذرة  ف��ان   
2012/11/25 �ىل  2013/12/24 و�شد�د بدل �ليجار �ملرت�شد بذمت )35000 
درهم( كبدل �يجار عن �ل�شقه رقم )G02( حتى تاريخه وذلك  خالل 30 يوما 
من تاريخه- مع �لحتفاظ بكافة �حلقوق �لقانونية �لخرى. ويف حالة عدم 
�لتز�مكم بال�شد�د و�لتجديد خالل 30 يوما فاننا ننذركم ب�شرورة �خالء �لعني 
�ملوؤجرة مع �لز�مكم ب�شد�د �ليجار �مل�شتحق عليكم حتى �جر�ء �ل�شيانه وتاريخ 

�لخالء وت�شليم �لعقار وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2013/503 الدائرة الكلية املدنية والعمالية الثانية

ها�شم  حممد  �ملدعي:  �ن  حيث  �بر�هيم  �ل�شعيد  �حمد  عليه:  �ملدعى  �ىل 
عبد�لظاهر  قد �قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله 
يطالبك فيها باأد�ء مبلغ ) 110.000 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�مام  ح�شورك  يقت�شي  لذ�  �لطلبات.    وباقي  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة 
هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �لكلية �ملدنية و�لعمالية �لثانية( �لقاعة رقم )137( يف 
متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/5/7 للرد على �لدعوى وتقدمي 
فان  �ملحدد  �لوقت  يف  �حل�شور  على  تخلفك  حالة  ويف  بينات،  من  مالديك 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: �شركة الذاكرة للكمبيوتر والتوريدات الفنية   )�س.ذ.م.م(.
�ل�شكل  دب��ي- �حلمرية  بر  بن م�شلم-  �شامل  بن  �ل�شيخ م�شلم  �لعنو�ن: حمل ملك 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    536788 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   60217 �لتجاري: 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2009/11/04 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2009/11/24
�لعنو�ن: مكتب رقم 405  �شوريندرا مان�شنكر جو�شي )حما�شبون قانونيون( 
ملك د�نة �خلليج- حممد ر��شد �ملطوعي- ديرة- �ملرر �لقدمي -  هاتف: 2715826 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����س/2715096   04

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��شم �مل�شفي:�شوريندرا مان�شنكر جو�شي )حما�شبون قانونيون(
�ملرر  دي��رة-  �ملطوعي-  ر��شد  د�ن��ة �خلليج- حممد  �لعنو�ن: مكتب رقم 405 ملك   
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  ف��اك�����س/2715096 04 موجب   04 ه��ات��ف: 2715826    - �ل��ق��دمي 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
�شركة الذاكرة للكمبيوتر والتوريدات الفنية  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2009/11/04 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2009/11/24  
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       

يف الدعوى رقم 2013/1310 جتاري جزئي  
�جلن�شية     حيث  �مار�تي  �ل�شام�شي-  �شيف  �ملدعى عليه:�حمد حممد عبد�هلل  �ىل 
هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  �ملتكاملة)�س  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  �ملدعية:  �ن 
�ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله، تطالبك فيها مببلغ وقدره )8.811.49( ثمانية �آلف 
وثمامنائة و�حد ع�شر درهما وت�شعة و�ربعون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وعليه 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من يوم 2013/5/12   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/4/25
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية
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 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       

يف الدعوى رقم 2013/751 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:�حمد عبد�لرحمن �ل�شيد �حمد �لها�شمي- �مار�تي �جلن�شية     حيث 
هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  �ملتكاملة)�س  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  �ملدعية:  �ن 
�ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله، تطالبك فيها مببلغ وقدره )16777.83( �شتة ع�شر 
�لقانونية  و�لفائدة   ) فل�شا  وثمانون  وثالثة  درهما  و�شبعون  و�شبعة  و�شبعمائة  �لفا 
12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام 
�ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/5/12   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديك من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/4/25
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية
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 اعالن مدعى عليه بالطلبات املعدلة بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/168 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:عبد�ملجيد بن ق�شعان بن حممد �لقحطاين- �شعودي �جلن�شية      حيث �ن 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  لدى هذه  عليك  �قامت  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �مالك  موؤ�ش�شة  �ملدعية: 
و�ملخالفات  بذمتك  �ملرت�شد  �ليجار  قيمة  على  لتقت�شر  طلباتها  �ملدعية  عدلت  وقد  �عاله، 
مو�شوع  �ل�شيارة  ��شتلمت  �نها  �ملدعية  و�فادت  �ل�شتئجار  فرتة  خالل  �ل�شيارة  على  �ملرتتبة 
�لدعوى، و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام، بال�شافة للر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.وقد مت تعديل �لطلبات ليت�شمن �نهاء عقد �ليجار وت�شليم �ل�شيارة 
للمدعي. وعليه يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة 
من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك     2013/5/14 يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة 
بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/4/11
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية
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 اعالن مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/1297 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليها:موؤ�ش�شة �ل�شامل ملقاولت �لبناء وميثلها مالكها/ حممد علي ح�شن 
�آل علي. حيث �ن �ملدعية: موؤ�ش�شة �جلو�رح ملقاولت �لبناء وميثلها/  �حمد �ل�شلمان 
و�ئل جمال �لدين  حامد- �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله ، 
تطالبك فيها مببلغ وقدره )74.746 ( �ربعة و�شبعون �لفا و�شبعمائة و�شتة و�ربعون 
ح�شورك  يقت�شى  وعليه   . �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  درهما، 
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه  �مام 
يوم 2013/5/14 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات. ويف حالة 
تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/4/25
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4    
 اعالن مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/912 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:�شامل �شعيد �حمد �لع�شريي- �مار�تي �جلن�شية-   حيث �ن �ملدعية: 
�ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت    ) ع  م  )�س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ، تطالبك فيها مببلغ وقدره )3101.04 ( ثالثة �لف ومائة 
وو�حد درهم و�ربعة فلو�س، بال�شافة للفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
ح�شورك  يقت�شى  وعليه  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  حتى 
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه  �مام 
يوم 2013/5/8 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات. ويف حالة 
تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف :  
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/956 جتاري جزئي  
�ن  �مار�تي �جلن�شية-  حيث  �لزعابي-  �شامل  دروي�س مبارك  �ملدعى عليه:�حمد  �ىل 
�ملدعية: �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع(  �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ، تطالبك فيها مببلغ وقدره )83642.07( ثالثة وثمانون �لفا 
و�شتمائة و�ثنان و�ربعون درهما و�شبعة فلو�س، بال�شافة للفائدة �لقانونية 12% من 
وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  �لدعوى حتى  رفع  تاريخ 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/5/7 يوم  من  و�لن�شف 
بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/4/25
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/911 جتاري جزئي  
�جلن�شية  �مار�تي  �ل�شام�شي-  �شلطان  خليفة  حمد  عليه:عي�شى  �ملدعى  �ىل 
�قامت  ع(   م  )�س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  �ملدعية:  �ن  حيث 
عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله ، تطالبك فيها مببلغ وقدره 
فلو�س  وع�شرة  درهما،  وت�شعون  و�ربعة  و�شبعمائة  �لف  ثالثة   )3794.10(
بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك �مام 
هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من 
يوم 2013/5/8 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات. ويف 
فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حالة 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/4/23
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

    اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/324 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

�لمار�ت     �جلن�شية:  ع  م  ���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�شركة 
�ملدعى عليه: حممد �شالح �شعيد �شامل م�شلم �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 11705 درهم  �ملطلوب �عالنه :حممد �شالح 
�شعيد �شامل م�شلم �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��ددت �ملحكمة ي��وم �خلمي�س �مل��و�ف��ق 2013/5/9 
موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �لق��ل. �شدر  �ي��ام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   قبل �جلل�شة 

2013/4/29:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت 4 مايو 2013 �لعدد 10783      

    اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/322 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

�لمار�ت     �جلن�شية:  ع  م  ���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�شركة 
�ملدعى عليه: حم�شن بخيت حممد بخيت �لبهق �ملري �جلن�شية: �لمار�ت     
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 11955 درهم  �ملطلوب �عالنه :حم�شن 
بخيت حممد بخيت �لبهق �ملري �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 
�ل�شاعة 8.30  2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �ي��د�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/4/28
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت 4 مايو 2013 �لعدد 10783      

    اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/321 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

�لمار�ت     �جلن�شية:  ع  م  ���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�شركة 
�لم��ار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  �ملزروعي  مبارك  �شعيد  عليه: عبد�هلل  �ملدعى 
�لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 11706 درهم + 12% فائدة قانونية  �ملطلوب 
�عالنه : عبد�هلل �شعيد مبارك �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�مل��ذك��ورة �ع��اله وح��ددت �ملحكمة ي��وم �لثنني  حيث �ن �ملدعي �ق��ام �لدعوى 
�ملو�فق 2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �شباحا   8.30
مذكرة  �ي��د�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/4/28
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت 4 مايو 2013 �لعدد 10783      

اعادة    اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/334 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

�لمار�ت     �جلن�شية:  ع  م  ���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�شركة 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لربيكي  ع��ب��د�هلل  نا�شر  حممد  حم�شن  عليه:  �مل��دع��ى 
  : �ع��الن��ه  �ملطلوب  دره��م    11804 بقيمة  مالية  مطالبة  �ل��دع��وى:  مو�شوع 
حم�شن حممد نا�شر عبد�هلل �لربيكي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
�ع��اله وح��ددت �ملحكمة يوم �لثالثاء  �ق��ام �لدعوى �ملذكورة  حيث �ن �ملدعي 
�ملو�فق 2013/5/21 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة     - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �شباحا   8.30
و�شور�  بدفاعك  م��ذك��رة  �ي���د�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ :2013/4/30
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت 4 مايو 2013 �لعدد 10783      

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2013/78م

بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  �مار�ت  حممد-  عبد�هلل  �شقر  �شد: 
2013/4/30م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�شالح/ �حمد �شيف عبد�لرحمن �لنا�شري- �مار�ت حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري يف مادة جتارية بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
مائتان و�شتون �لف درهم )260.000 درهم( قيمة �ل�شيكني �شند �لدعوى ومبلغ 
ع�شرة �لف درهم )10.000 درهم( تعوي�شا عن �ل�شر�ر �لتي حلقت باملدعى 
علي �لنحو �ملبني بال�شباب كما �لزمته مب�شروفات �لدعوى ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقا بل �تعاب �ملحاماة.   حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/4/30   

القا�صي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/80 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
 : �شده  �ملنفذ  �لهند  �جلن�شية:  �شينغ  تاجات  �شينغ  �مريك  �لتنفيذ/  طالب 
 / �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�حلد�دة  للخر�طة  �ملتحدة  �لور�شة 
�لور�شة �ملتحدة للخر�طة و�حلد�دة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  لنظره جل�شة  ع ن وحدد  م ع- ب-  2012/788 عم جز- 
2013/5/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 303 /2013 مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة �لطالل لتاجري �ل�شيار�ت  وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل 
�لعربي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: نا�شر ح�شن �خل�شار �جلن�شية:�شوريا   
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 7990 درهم  �ملطلوب �عالنه/: نا�شر ح�شن 
�خل�شار �جلن�شية:�شوريا عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/19 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�يد�ع  �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �لكائنة  �شخ�شيا  �لعني �لبتد�ئية - 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 437 /2013 مد جز- م ر- ب- ع ن

عبد�هلل  ح�شن  /ه�شام  عنه  وكيال  �ل�شيار�ت  لتاجري  لندن  مكتب  مدعي/ 
�ل�شندى  �شعبان  بن  �شليمان  بن  عمر  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
درهم     9365 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  عمان  �شلطنة  �جلن�شية: 
�شلطنة  �جلن�شية:  �ل�شندى  �شعبان  بن  �شليمان  بن  �عالنه/عمر  �ملطلوب 
عمان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/19 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني  �مام �لد�ئرة  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 378 /2013 جت جز- م ر- ب- ع ن

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/ فرحانه عبد�لتو�ب علي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة ز�هد �ل�شالم 
لعمال �لبالط و�لبال�شرت ميثلها ز�هد �ل�شالم �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
ز�هد  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم      10000 مبلغ  ��شرتد�د  �و  �لعمال  ��شتكمال 
�ل�شالم لعمال �لبالط و�لبال�شرت ميثلها ز�هد �ل�شالم �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/5/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/282 بالن�صر

�ملدعى : �شري علي خان �ملطلوب �عالنه: موؤ�ش�شة �للو�ن �لذهبية 
للبال�شرت و�ل�شباغ وميثلها فا�شل �شامل حممد �لعربي �لعنو�ن: 
بالن�شر مب��ان �ن �ملدعي رف��ع  �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة  �ع��اله وح��دد يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/6 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة 

�لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد،  
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/280 بالن�صر

هاو�س  جولدن  موؤ�ش�شة  �عالنه:  �ملطلوب  خ��ان  علي  �شري   : �ملدعى 
�لدولية للمقاولت �لعامة وميثلها حممد خلف �شيف ربيع باحلامية 
�ملذكورة   �لدعوى  رفع   �ملدعي  �ن  بالن�شر مبان  �لعنو�ن:  �لظاهري 
�مل��و�ف��ق 2013/5/6 م��وع��د� لنظرها لذ�  �ع��اله وح��دد ي��وم �لث��ن��ني 
�ملنازعات  �مام جلنة ف�س  12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 

�ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد،  
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

اعادة    اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/340 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

�لمار�ت     �جلن�شية:  ع  م  ���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�شركة 
�ملدعى عليه: حممد �شامل حميد علي �ل�شويدي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 12.106.01 درهم و�لفائدة �لقانونية 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شويدي  علي  حميد  �شامل  حممد    : �عالنه  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  ل��ذ�  �ل��دع��وى  لنظر  م��وع��د�   2013/5/21 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم 
�بوظبي  حمكمة  ب���  �لثانية  �ل��د�ئ��رة  �م���ام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/4/30
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت 4 مايو 2013 �لعدد 10783      
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•• اثينا-ا ف ب:

مع حتطيمها جميع �لرقام �لقيا�شية على �شعيد �لبطالة و�لفقر وعدد 
�لجتماعية  �لفو�رق  يف  م�شبوق  غري  تز�يد�  �ليونان  تو�جه  �مل�شردين، 
بعد  �ل��ر�ع��ي��ة  و�ل��دول��ة  �لو�شطى  �لطبقة  ��شعفت  �ل��ت��ي  �لزم���ة  ج���ر�ء 
حو�ىل �ربعة ��شهر من �لتق�شف �ملايل، على ما ر�أى خرب�ء قابلتهم وكالة 
فر�ن�س بر�س. وقال �خلبري �لقت�شادي ديونيزي�س بالوردو�س �ن �ملجتمع 
�ليوناين يعي�س �شرذمة غري م�شبوقة وهو يعاين من �لنكما�س لل�شنة 
�ل�شاد�شة على �لتو�يل مع تر�جع �جمايل �لناجت �لد�خلي باكر من 20 
باملئة. و�و�شح بالوردو�س لوكالة فر�ن�س بر�س �ن تر�جع �لعائد�ت نتيجة 
�لتقاعد  �لرو�تب ومعا�شات  بالقتطاع من  �لتي ق�شت  �لتق�شف  �شيا�شة 

2010 قل�شت �لطبقة  وزي��ادة �ل�شر�ئب منذ �ندلع �زمة �لديون عام 
�لو�شطى �لتي تقرتب من عتبة �لفقر فيما �زد�د �لفقر�ء فقر�، ما يزيد 

من حدة �لفو�رق �لجتماعية .
و�رتفع �لفقر يف �ليونان �ىل %21،4 عام 2011 لي�شمل 2،3 مليون 
�شخ�س يك�شبون �قل من %60 من متو�شط �لعائد�ت، مقابل 20،1% 
عام 2010، يف حني يبلغ �ملتو�شط �مل�شجل عام 2011 يف دول �لحتاد 

�لوروبي �ل27 ن�شبة %16،9 بح�شب معهد يورو�شتات.
ومع ت�شجيل هذه �لرقام باتت �ليونان تت�شدر معدلت �لفقر يف �لحتاد 
ورومانيا   )2011 ع���ام   22،3%( ب��ل��غ��اري��ا  خ��ل��ف  م��ب��ا���ش��رة  �لوروب�����ي 
)%22،2( و��شبانيا )%21،8(. كما �شجلت �ليونان �على ن�شبة بطالة 

يف �لحتاد �لوروبي وبلغت %27،2 يف كانون �لثاين-يناير.

وندد �خلبري يف �لمم �ملتحدة �شيفا�س لومينا �ل�شبوع �ملا�شي يف �ثينا ب 
�رتفاع �لفقر يف هذ� �لبلد �لذي بات ي�شجل �على ن�شبة يف منطقة �ليورو 
على حد قوله وقال �ذ� ما �خذنا بالعتبار �لت�شخم و�رقام �لبطالة عام 
%38 منهم باتو� دون  عن ثلث �ليونانيني �ي  يزيد  ما  فان   ،2009
هذه �لعتبة عام 2012 و%43،8 من �لطفال )ما بني 0 و17 عاما( 

كما �زد�د عدد �مل�شردين منذ 2009 بن�شبة %25 على حد قوله.
وبح�شب در��شة للمركز �ليوناين لالبحاث �لجتماعية �شدرت عام 2012 
 2014 �لعام  بحلول  �كر  �شتتدهور  �لرق��ام  هذه  فان  بالوردو�س  بقيادة 
ب�شعفها  تقليدية  �ملعروفة  �ليونان  يف  �لجتماعية  �لبنى  �ن  �ىل  وي�شار   .
تاثر� بالقتطاعات من  �ل��دول �لوروب��ي��ة كانت �لك��ر  باقي  باملقارنة مع 

�لنفقات �لعامة �لتي فر�شتها �شيا�شة �لتق�شف �ملايل.

�مل�شرفة يف ظل  �لتق�شف  �شيا�شات  �نه يتم تبني  �ل�شدد  وقال لومينا بهذ� 
نظام رعاية �جتماعية �شعيف ل ميكنه يف �لوقت �حلا�شر �مت�شا�س �شدمة 
�لبطالة وتخفي�س �لجور ومعا�شات �لتقاعد . ويرى �خلبري �نه عو�شا عن 
�عطاء �لولوية للم�شاعدة �لجتماعية، يبدو �ن �لولوية تذهب لت�شحيح 
�ملالية �لعامة على ح�شاب �ل�شعب �ليوناين م�شري� �ىل �ن �لتق�شف يقو�س 
و�ل�شكن  �لجتماعي  و�ل�شمان  �لعمل  يف  �حلق  وخ�شو�شا  �لن�شان  حقوق 
و�خلدمات �ل�شحية . كما �ن �ليونان مل تفر�س دخال ت�شامنيا كما ح�شل 
يف فرن�شا �لتي �قرت دخل �لت�شامن �لفاعل فتجد نف�شها حمرومة من �د�ة 
�جتماعية ل بد منها ملكافحة �لفقر �ل�شديد بنظر كاتريينا بوتو �مل�شوؤولة 
دخ��ل �حلد  �ليونان ح��ول فر�س  وب��د�أ ج��دل يف  �لفقر  �شبكة مكافحة  عن 

�لدنى هذ� لكن بوتو �عتربت �نه جدل ز�ئف .

تزايد الفوارق الجتماعية يف اليونان وتقل�ض الدولة الراعية 
املال والأعمال

مايو جامعة الإمارات تنظم املوؤمتر الدويل )الطاقة بني القانون والقت�شاد( 20 

د.جا�شم ال�شام�شي : �شيناق�ض القانون الدويل يف الطاقة املتجددة وقانون الطاقة الدولية والعقود واملفاو�شات 
•• العني -الفجر:

�شامل  علي  �شامل  جا�شم  �لدكتور  �ل�شتاذ  ك�شف 
�ل�شام�شي عميد كلية �لقانون بجامعة �لمار�ت 
ر�بطة  �د�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ن  �لكلية  �عتماد  عن  �لعامل  يف  �لقانون  كليات 
يكون �ملوؤمتر �لعلمي �لدويل �حلادي و�لع�شرين 
لها �لقادم �شيكون بعنو�ن  �لطاقة بني �لقانون 
�لع�شرين وحتى  �لفرتة من  و�لقت�شاد  خالل 
بالقاعة  �جل��اري  مايو  من  و�لع�شرين  �حل��ادي 
منطقة  يف  للجامعة  �ل��ه��اليل  باملبنى  �ل��ك��ربى 

�ملقام مبدينة �لعني بامارة �بوظبي .
��شا�شي  �م���ر  �ل��ط��اق��ة  لأن   : �ل��ع��م��ي��د  و�أ����ش���اف 
للتنمية �لب�شرية و�لقت�شادية كما �ن �لزيادة يف 
منو و��شتهالك �لطاقة يف �لعامل ت�شببت لكر 
�ل���دول يف �لقلق وه��ن��اك ع��دد م��ن �مل�شادر  م��ن 
�لنفط  يت�شمن  و�ل��ذي  �لطاقة  على  للح�شول 
و�لغاز �لطبيعي و�لطاقة �لنووية و�لهريوجني 
و�ملد  �لر���ش��ي��ة  �حل���ر�ري���ة  �ل�شم�شية  و�ل��ط��اق��ة 
و�جل����زر �مل��وج��ه وط��اق��ة �ل���ري���اح ول��ك��ن بع�شها 
�ل��ب��ع�����س �مل���ت���ج���ددة وغ����ري �مل���ت���ج���ددة و�حلطب 

و�لروث و�لفحم.
و���ش��ي��ن��اق�����س �مل���وؤمت���ر دور �ل���ق���ان���ون �ل�����دويل يف 
جمال �لطاقة �ملتجددة وقانون �لطاقة �لدولية 
و�ل��ع��ق��ود و�مل��ف��او���ش��ات ك��م��ا ���ش��ي��ن��اق�����س قو�نني 
و�لقانون  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �مل���ت���ج���ددة  �ل��ط��اق��ة 

وغريها من �لق�شايا �ملتعلقة به .
�لعلمية  �للجنة  �ن  �ل�شام�شي  �لدكتور  و�و�شح 
من  �ملتخ�ش�شني  كبار  دع��وة  يف  ب��اأدت  للموؤمتر 
كافة دول �لعامل للم�شاركة يف �ملوؤمتر كما �علنت 
عن فتح باب �لقبول لالبحاث �لقانونية �ملحكمة 

�ملتخ�ش�شة يف ق�شايا �لطاقة و�لقت�شاد.

ت�شتعد  �ن��ه  �ل�شام�شي  جا�شم  �لدكتور  و�و���ش��ح 
�ملر�أة  ح��ول  �خ���رى  خا�شة  ن���دوة  لعقدة  �لكلية 
و�لقانون خالل �لفرتة �لقادمة يجري �لتح�شر 

لها هذ� �لف�شل.
�ل���ع���م���ادة �لد�ئم  �ل��ك��ل��ي��ة ح���ر����س  و�ك�����د ع��م��ي��د 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �حل�����ش��ور �ل���د�ئ���م لأ���ش��ات��ذت��ه��ا يف 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لدولية �لقانونية لتحقيق 
و�ملعرفية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م����ن  �مل����زي����د 
و�ملعارف  �ملعلومات  ت��ب��ادل  وحتقيق  �لقانونية 
�لكربى  �لك��ادمي��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �لك��ادمي��ي��ة 
من  جمموعة  تلقت  ق��د  �لكلية  �ن  �ىل  م�شري� 
�لقادمة  �مل�شاركات  م��ن  ع��دد  و�عتمد  �ل��دع��و�ت 
ك��ل م��ن : موؤمتر  �ل��ت��دري�����س يف  لع�����ش��اء هيئة 
يف  و�شيعقد  �ل��ق��ان��ون  لكليات  �ل����دويل  �لحت����اد 
يف  �لقانون  وكليات  �لن�شان  حقوق  حول  �لهند 
�لعاملية  �مل�شاركة  م��وؤمت��ر   يف  و�مل�شاركة  �ل��ع��امل 
و�لكادميية �لقانونية  لالحتاد �لدويل لكليات 
�لقانون بلويزيانا بالوليات �ملتحدة �لمريكية 
�لعربية  �جلامعات  لحتاد  �لقليمي  – �ملوؤمتر 
�لعامل  �ل��ق��ان��وين يف  �لتعليم  ����ش��الح  ب����الردن  
�لفقه  جممع  ملوؤمتر  �لع�شرين  �ل��دورة  �لعربي 
�جلز�ئرية  وه���ر�ن  مبدينة  �ل���دويل  �ل�شالمي 
- �مل��ل��ت��ق��ى �ل�������دويل �ل����ث����اين ح�����ول �جل�������ودة يف 
�لعلوم  �لتعليم كا�شا�س لتطوير مناهج تدري�س 
�ل�شريعة  ك��ل��ي��ات  جمعية  وتنظمه  �ل���ش��الم��ي��ة 
�لدويل  – �ملوؤمتر  �لعربية  �حت��اد �جلامعات  يف 
لكلية �لقر�ن �لكرمي بجامعة �لزهر – موؤمتر 
وور�شة عمل �لطاقة �لعاملية وم�شادرها و�منها 
با�شرت�ليا– �شيدين  بجامعة  �ل��ق��ان��ون  بكلية 

و�لقانون  ل��ل�����ش��ري��ع��ة  �ل���ث���اين  �ل��ع��امل��ي  �مل���وؤمت���ر 
– �ملوؤمتر  �ل�شالمية مباليزيا  �لعلوم  بجامعة 
�ل����دويل �ل��ث��اين ح���ول �ل��ق��ان��ون و�ل��ل��غ��ة ومهنة 

بايطاليا  �شانت ماريا   نابويل  �ملحاماة بجامعة 
بجامعة  �حلقوق  لكلية  ع�شر  �لر�بع  – �ملوؤمتر 
�لد�شتوري  �لنظام  م�شتقبل  مب�شر   �ملن�شورة 
ل��ل��ب��الد - م��وؤمت��ر �ل�����ش��ن��ة �ل��ن��ب��وي��ة ب��ني �لو�قع 
– �ملوؤمتر �لدويل �لثالث يف  و�ملاأمول بالقاهرة 
بال�شافة   ، باليونان  �ثينا  يف  �خلا�س  �لقانون 

�ىل غريها من �لدعو�ت.
وم�����ن م��ن��ط��ل��ق �حل����ر�����س ع���ل���ى ت���وف���ري فر�س 
، و�همية  �ل��ط��الب  �ل��ق��ان��وين جلميع  �ل��ت��دري��ب 
يف  �ل�شرورية  �ملهنية  باملهار�ت  �لطالب  �شقل 
�مل��ج��ال �ل��ق��ان��وين ، ح��ر���ش��ت ك��ل��ي��ة �ل��ق��ان��ون يف 
جامعة �لإم��ار�ت على �إطالق عدد من مبادر�ت 
�ل��ت��ع��اون م��ع ك��ب��ار مكاتب �مل��ح��ام��اة �ل��دول��ي��ة يف 
توقيع  منها  ع��دد كبري  ع��ن  نتج  ق��د  و  �ل��دول��ة 
�ت��ف��اق��ي��ات ت���ع���اون ت��وؤ���ش�����س ل��ق��اع��دة ث��اب��ت��ة من 
�لتعاون �ملتبادل يف �ملجالت �ملهنية و �لعلمية و 
�إن �لأ�شا�س �لتي  �لبحثية. وقال عميد �لكلية : 
�شبل  كل  توفري  هو  �لقانون  كلية  منه  �نطلقت 
�ل��ت��ط��ور و �ل��ن��ج��اح ل��ط��الب �ل��دول��ة ع��ن طريق 
جيل  لتخريج  �ملتاحة  �لإمكانيات  كافة  توفري 
قانوين �مر�أتي على م�شتوى عايل من �ملهنية و 
�لتخ�ش�شية و �لكفاءة. حر�شت كلية �لقانون يف 
م�شريتها على توفري كل �لدعم لطالبها ب�شتى 
منابعهم مع �لرتكيز على دعم م�شاعي �لدولة 
�لقانوين  �ل�شوق  رف��د  ط��ري��ق  ع��ن  �لتوطني  يف 

�لإمار�تي بكفاء�ت قانونية �إمار�تية مميزة. 
وم���ع �ن��ت��ق��ال ك��ل��ي��ة �ل��ق��ان��ون ل��ل��ط��الب وعمادة 
�لمار�ت  جلامعة  �حلديثة  �مل��ب��اين  �ىل  �لكلية 
�ملبنى �جلديد للطالب و�لطالبات  ��شتمل  فقد 
ع��ل��ى م��ق��ر خ���ا����س مل��ح��ك��م��ت��ني ط��الب��ي��ت��ني وفق 
�لكادميية  �لتعليمية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ن��ظ��م  �رق����ى 
للمحاكم �ل�شورية �لقانونية �لتي تتيح للطلبة 

�ن��و�ع��ه حتت  بكافة  �ل��ق��ان��وين  �لعمل  مم��ار���ش��ة 
�لو�قعية  �ملحاكم  �روقة حماكم �شورية حتاكي 
برنامج  �لكلية  �عتمدت  وق��د  و�ل��ع��امل  بالدولة 
وفقا  �لطالبية  �ملحاكم  لج��ر�ء  �لول  �لف�شل 

و�مل�شاقات �لكادميية �لقانونية �ملتعلقة بها.
�لن�شطة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  �ل��ك��ل��ي��ة  ح���ر����س  و�ك�����د 
�لال�شفية لبر�ز قدر�ت طالب �لكلية وطالباتها 
يف  �لكلية  جهد  نتائج  و�ب��ر�ز  و�ظهار  باجلامعة 
تعليم وتاأهيل طلبتها للعمل �لقانوين �لقادم من 
خالل كوكبة �ع�شاء هيئة �لتدري�س �لتي حتر�س 
بدقة  �ختيارهم  على  وجمل�شها  �لكلية  ع��م��ادة 
متناهية وبكل فخر و�عتز�ز بقدر�تهم وعطائهم 
ل�شرت�تيجية  وم��و�ك��ب��ة  �لك���ادمي���ي  �ل��ق��ان��وين 
�جل��ام��ع��ة �ل��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى �مل��ن��اه��ج �حل��دي��ث��ة يف 
�لتعليم وما حتر�س عليه �د�رة �جلامعة بعد هذه 
�لنقلة �لنوعية للجامعة وكلياتها يف هذه �ملدينة 
�جلامعية �حلديثة باملباين �لر�قية �ملجهزة على 
�لتعليم  وب��ر�م��ج  نظم  متطلبات  و�ح���دث  �رق���ى 
�لعايل �لدويل لتحقيق �لنمو �ليجابي و�ل�شليم 

و�مل�شتمر لرب�مج �جلامعة و�لكلية.
��شتثمار  ع��ل��ى  ����ش��ار �ىل ح��ر���س �جل��ام��ع��ة  ك��م��ا 
م�شاركاتهم  لتفعيل  وطالبها  ��شاتذتها  ق��در�ت 
�مل�شوؤولية  لرب�مج  حتقيق  �لتطوعية  �ملجتمعية 

�لجتماعية للموؤ�ش�شات .
خريجيها  ��شتقطاب  على  �لكلية  حر�س  موؤكد� 
�لتدري�س  هيئة  �ع�شاء  �شمن  للعمل  �ملتميزين 
�بتعاثهم للخارج لكمال در��شتهم  معيدين يتم 
�لعليا �و د�خل �لكلية حيث بالكلية �لن خم�شة 
�لوليات  يف  �لعليا  در��شتهم  يو��شلون  معيدين 

�ملتحدة �لمريكية وبريطانيا و�لردن .
و��شار �لعميد �ىل حر�س �لكلية على ��شتقطاب 
�لكفاء�ت و�خلرب�ت �لقانونية �ملتميزة من �ع�شاء 

بامل�شتوى  وم�شيد�  باجلامعات  �لتدري�س  هيئة 
به  �شهد  ب��اأن��ه  ق��ال  �ل���ذي  �لكلية  لطلبة  �ملتميز 
�لأكادميي  �لربنامج  �إىل  ، مرجعا ذلك  �جلميع 
�لدر��شتني  ب��ني  يجمع  ب��اأن��ه  ق��ال  و�ل���ذي  �ملميز 
ت�شجيع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��ع��م��ل��ي��ة،  �ل��ن��ظ��ري��ة 
لتنمية  لطلبتها  �لال�شفية  للن�شاطات  �لكلية 
على  وحتفيزهم  و�لعملية  �لعلمية  �شخ�شياتهم 

�لإبد�ع و�لتميز .
وك�����ش��ف �ن �ل��ك��ل��ي��ة ت�����ش��ارك ه���ذ� �ل���ع���ام يف عدة 
منها  �لعام  هذ�  خالل  قانونية  دولية  م�شابقات 
�لدولية  �لتعليمية  للمحكمة  جي�شب  م�شابقة 
�لقانون  لطلبة  �ل��دويل  �لحت��اد  ينظمها  و�لتي 
يف و��شنطن بالوليات �ملتحدة �لمريكية خالل 
لل�شنة  �ل��ك��ل��ي��ة  ف��ي��ه��ا  وت�����ش��ارك   2013 �ب���ري���ل 
�خل��ام�����ش��ة ع��ل��ى �ل��ت��و�يل و�مل�����ش��ارك��ة يف م�شابقة 
فيينا  يف  �لتعليمية  للمحكمة  ف��ي��ز  ���ش��ي  وي��ل��ي��م 

يف  و�مل�����ش��ارك��ة   2013 م��ار���س  خ���الل  بالنم�شا 
جامعة  يف  �لدولية  �لتعليمية  �ك�شفورد  م�شابقة 
�ك�شفورد بربيطانيا يف �بريل 2013 و�مل�شاركة 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  م�شابقة  يف 
�ل مكتوم �لطالبية للبحوث �لعلمية �لقانونية 

بالتعاون مع د�ئرة حماكم دبي .
و�كد �لدكتور جا�شم �ل�شام�شي حر�س ��شرة كلية 
�لقانونية  �ملجلة  و�نت�شار  تفعيل  على  �لقانون 
�ملحكمة لها جملة  �ل�شريعة و�لقانون  �لف�شلية 
�كادمييا  م��و���ش��وع��ا  ف�شل  ك��ل  يف  حت���دد  و�ل��ت��ي 
قانونيا هاما تتناوله من خالل �بحاث حمكمة 
�ل��ف�����ش��ل ع��ل��ى حتقيق  ف��ان��ه��ا ت�شعى خ���الل ه���ذ� 
�بحاث  بن�شر  خ��الل  م��ن  تقوم  �لكرتونية  نقلة 
�للكرتوين  �ملوقع  من  بالكامل  وعددها  �ملجلة 
وعنو�نها  �لكلية  �شفحة  خ��الل  م��ن  للجامعة 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�جلامعة   ، و�لتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  معهد  �أعلن 
على  تركز  �لتي  �لعليا  للدر��شات  �مل�شتقلة  �لبحثية 
و�حدة  �أن  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  و�لتقنيات  �ملتقدمة  �ل��ط��اق��ة 
�شاركت  قد  �أ�شتادي  �إبر�هيم  �إميان  �أبرز طالباته  من 
يف   2013 و�ل��غ��از  للنفط  �لذكية  �لإد�رة  م��وؤمت��ر  يف 
�أبوظبي حيث �شلطت �ل�شوء على �أبحاثها وخرب�تها 

�لأكادميية يف جمال �ل�شتد�مة و�لطاقة �ملتجددة.
و��شتعر�شت �إميان، وهي طالبة ماج�شتري يف برنامج 
خرب�تها  م�����ش��در،  مب��ع��ه��د  �ل��ن��ظ��م  و�إد�رة  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
�أم����ام ح�����ش��د م��ن �مل�����ش��ارك��ني يف ف��ع��ال��ي��ة ي���وم �ملو�هب 
�لدورة  خ��الل  �أبريل   22 يف  �أقيمت  �لتي  �مل�شتقبلية 
للنفط  �لذكية  �لإد�رة  موؤمتر  من  �لثانية  �ل�شنوية 
�جلامعات  لطلبة  �أت���اح���ت  ح��ي��ث   ،  2013 و�ل���غ���از 
�لنفط  ب��ال��ع��م��ل يف جم�����الت  �مل��ه��ت��م��ني  �لإم����ار�ت����ي����ة 
عدد  مع  �لتو��شل  فر�شة  و�لبرتوكيماويات،  و�لغاز 
�شمن  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  �إد�رة  يف  �ملتخ�ش�شني  م��ن 
�لفعالية  ك��ان��ت ه���ذه  �مل��ق��اب��ل،  �ل��ق��ط��اع��ات. ويف  ت��ل��ك 
روؤية  لتكوين  �لب�شرية  �مل��و�رد  فر�شة مثالية خلرب�ء 
و��شحة حول �ملو�هب و�لكفاء�ت �جلديدة �لر�غبة يف 
�ملهنية  �أهد�فهم  و�لتعرف على  �لقطاع،  �إىل  �لدخول 
�ملوؤمتر كان قد  �أن هذ�  �مل�شتقبلية. يذكر  وتوقعاتهم 

�أقيم يف �لفرتة 22-25 �أبريل.
بع�شوية برنامج �لقادة  �أي�شاً  �أ�شتادي  �إميان  وحتظى 
معهد  من  �لتوعية  مبادرة  �مل�شتقبل،  لطاقة  �ل�شباب 
تو�شيحياً  م�����ش��در، وق��دم��ت خ���الل �حل����دث ع��ر���ش��اً 
�لكربون  �ح��ت��ج��از  �أب��ح��اث��ه��ا يف جم���ال  ف��ي��ه  ت��ن��اول��ت 
�لو�عدة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  وه���و   ،)CCS( وت��خ��زي��ن��ه 
كما  �لطبيعية.  �مل��و�رد  على  و�حلفاظ  �لبيئة  حلماية 
�شلطت �ل�شوء على �مليز�ت �مل�شتد�مة للحرم �جلامعي 
�ملعهد  يبذلها  �لتي  �مل�شتمرة  و�جلهود  م�شدر،  ملعهد 
�لطاقة  جم���ال  يف  متمكن  ب�����ش��ري  ر�أ���ش��م��ال  لتنمية 

�لنظيفة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
وتخزينه  �لكربون  �حتجاز  تقنية  ��شتخد�م  وميكن 
لتطوير عمليات ��شتخر�ج �لنفط يف �أبوظبي، وكذلك 
�ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �ن��ب��ع��اث��ات غ�����از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة يف دولة 

�لإم��ار�ت. وتركز �أبحاث �إميان كذلك على ��شتك�شاف 
�شوق �لغاز �لطبيعي يف دولة �لإم��ار�ت ومقارنتها مع 
ن�شر  ت��اأث��ري�ت  وتقييم  �لدولية،  �لأ���ش��و�ق  غريها من 
�شوق  �آل��ي��ات  على  وتخزينه  �ل��ك��رب��ون  �حتجاز  تقنية 

�لغاز �لطبيعي ومتطلباتها.
وعلقت �إميان قائلة: ت�شكل مبادر�ت �لتوعية يف معهد 
م�شدر، مثل برنامج �لقادة �ل�شباب لطاقة �مل�شتقبل، 
�ل�شباب يف دولة  بو�بة مثالية تتيح للطلبة و�ملهنيني 
�لإم������ار�ت �إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل م��ع �أب����رز �خل����رب�ء يف 
نف�شه،  �لوقت  ويف  �لهام،  �ملوؤمتر  كهذ�  عاملية  حمافل 
�لأكادميية.  و�لأو���ش��اط  �لقطاع  ب��ني  �لتعاون  تعزيز 
فر�شة  �مل�شتقبلية  �مل��و�ه��ب  ي��وم  فعالية  �شكلت  وق��د 
بناءة  نقا�شات  يف  �مل�شاركة  �أج��ل  من  لل�شباب  �شانحة 
�لكفيلة  �حللول  و��شتك�شاف  �لطاقة،  م�شتقبل  حول 
بالت�شدي لتحديات تغري �ملناخ يف �إطار م�شاعيهم لأن 
بارزين يف م�شتقبل  ق��ادة متمكنني وخ��رب�ء  ي�شبحو� 

قطاع �لطاقة .
و�أ�شافت: تهدف �أبحاثي يف معهد م�شدر �إىل �مل�شاعدة 
يف حتديد �لتحديات �ملرتبطة با�شتخد�م ون�شر تقنية 
�ل��ت��ق��اط �ل��ك��رب��ون وت��خ��زي��ن��ه، م��ع ت��ق��دمي حتليالت 
�ملالئمة.  �حل��ل��ول  و�ق���رت�ح  �شاملة  كّمية  وتقييمات 
وتت�شمن �لأبحاث كذلك و�شع تقييم فني- �قت�شادي 

�لغاز  حم��ط��ات  يف  �ل��ك��رب��ون  �ل��ت��ق��اط  تقنية  لتطبيق 
�لعاملة بتقنية �لدورة �ملركبة للغاز. ونتوجه بجزيل 
�لإمار�ت  دولة  يف  �حلكيمة  للقيادة  و�لمتنان  �ل�شكر 
ت�شاعدنا  من�شة  �لطلبة  ولزمالئي  يل  توفريها  يف 
على متكني وتطوير �ملو�هب �لكامنة فينا. و�إنني على 
للم�شاركني  وف��ر  ق��د  قدمته  �ل��ذي  �لعر�س  ب��اأن  ثقة 
مل��ح��ة �شاملة ع��ن �ل��ب��ح��وث �مل��ت��ق��دم��ة �ل��ت��ي جت���رى يف 
معهد م�شدر وم�شاهمتها يف �لنهو�س بقطاع �لطاقة 

�لنظيفة �إقليمياً وعاملياً .
وتتطلع �إميان �أ�شتادي �إىل تعزيز �لتعاون بني �لقطاع 
�أك���رب يف  �لأك��ادمي��ي��ة مب��ا ي�شمن �شهولة  و�لأو����ش���اط 
�أبدى  وق��د  و�مل����و�رد.  �لبيانات  على  �ل��ط��الب  ح�شول 
�هتماماً  �ملوؤمتر  �مل�شاركني يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  خرب�ء 
هامة  ن�شائح  وق��دم��و�  �ق��رت�ح��ات��ه��ا،  مبجمل  ك��ب��ري�ً 

حول �شبل �لتعاطي بفعالية مع �ملعنيني يف �لقطاع.
�ل�شرق  �آر  �آي  �آي  �شام مكمانو�س، مدير موؤمتر  وقال 
�لأو�شط : مت تنظيم يوم �ملو�هب �مل�شتقبلية لأول مرة 
�لذكية  �لإد�رة  موؤمتر  مع  متز�مناً  ليكون  �لعام  هذ� 
�لفعالية  وف��رت هذه  وقد  �أبوظبي.  و�لغاز يف  للنفط 
فر�شة مثالية لتعريف �ملتخ�ش�شني يف قطاع �لنفط 
من  ب��ن��اءة  �شر�كات  وخلق  �جل��دي��دة  باملو�هب  و�ل��غ��از 
�مل�شتقبل. ونحن �شعد�ء مب�شاركة معهد م�شدر  �أجل 

�أ�شتادي  يف �حلدث من خالل �لطالبة �ملتميزة �إميان 
للغاية  مفيد�ً  ك��ان  قدمته  �ل��ذي  �لعر�س  �أن  ونعتقد 
�لتوقعات  على  ب��الط��الع  �ملهتمة  لل�شركات  بالن�شبة 

�مل�شتقبلية لل�شباب .
و�إعد�د  لالبتكار  �لأ�شا�شية  �لركائز  �أح��د  وباعتباره 
�لكو�در �لب�شرية، يو��شل معهد م�شدر �لقيام بدوره 
�أهد�فها  �جل��وه��ري يف دع���م روؤي����ة م�����ش��در وحت��ق��ي��ق 
�لقت�شاد  �إىل  �لتحول  على  �أبوظبي  م�شاعدة  ب�شاأن 
�لقائم على �ملعرفة، وكذلك �لتو�شل �إىل حلول فعالة 
�شيما  ول  �لب�شرية،  تو�جه  �لتي  �لتحديات  لأ�شعب 

منها تغري �ملناخ.
معهد  مع  بالتعاون  تاأ�شي�شه  مت  �ل��ذي  �ملعهد،  ويوفر 
مميزة  فر�شاً  لطالبه  للتكنولوجيا،  ما�شات�شو�شت�س 
بالبحوث  ب���دء�ً  �لعلمية،  �ل��ب��ح��وث  م��ي��ادي��ن  �شتى  يف 
�لت�شويق  مبرحلة  و�ن��ت��ه��اًء  �لتطبيقية  ث��م  �لنظرية 
يوفره من مر�فق  ما  �ملعهد، عرب  ويهدف  �لتجاري. 
�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  للبحث  ح��دي��ث��ة 
يف  �لقت�شادي  �لتنوع  دعم  يف  �لإ�شهام  �إىل  �لنظيفة، 
و�إعد�د  �لتقنية  �لبتكار�ت  �لدولة من خالل تطوير 
�ملو�رد �لب�شرية �لالزمة. كما يلتزم �ملعهد عرب كادره 
باإيجاد  �ملتميزين،  وط��الب��ه  �ملتخ�ش�س  �لتدري�شي 

حلول لتحديات �لطاقة �لنظيفة و�لتغري �ملناخي.

�شعر �شلة خامات الأوبك ي�شل 
اإىل 98.97 دولرًا للربميل

•• فيينا-وام:

�ن �شعر �شلة خاماتها  �مل�شدرة للنفط �لوبك �م�س  �أعلنت منظمة �لدول 
�ل12 و�شل يوم �م�س �لول �ىل98.97 دولر للربميل مقارنة ب�شعر يوم 
�لربعاء �ملا�شي �لذي بلغ 99.97 دولر للربميل. وت�شم �شلة خاماتاوبك 
12 نوعا وهي خام  �جلديدة �لتي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة �لنتاج 
مزيج �شحارى �جلز�ئري و �لير�ين �لثقيل �لير�ين و �لب�شرة �خلفيف 
�لعر�قي وخام �لت�شدير �لكويتي وخام �ل�شدر �لليبي وخام بوين �خلفيف 
�ل�شعودي  �خلفيف  �لعربي  و�خل��ام  �لقطري  �لبحري  و�خل��ام  �لنيجريي 
وخام مربان �لمار�تي و�خلام �لفنزويلي مري�ي و جري��شول �لنغويل و 

�ورينت �لكو�دوري. 

بوينج تعتزم ت�شنيع طائرة 
الركاب الأطول مدى يف العامل

•• باري�ص-رويرتز: 

ت�شميما  �ل��ط��ري�ن  �شركات  على  عر�شت  بوينج  �ن  مطلعة  م�شادر  قالت 
�ملزيد  لتثري  �لعامل  م�شافة يف  �أط��ول  على قطع  �ل��ق��ادرة  �ل��رك��اب  لطائرة 
من �لهتمام ب�شاأن �لن�شخة �ملعدلة �لتي طال �نتظارها من �لطائرة 777 

عري�شة �لبدن.
وبد�أت بوينج �لربعاء �شباقا مع مناف�شتها �لوروبية �يربا�س لبيع �أحدث 
طائر�ت �مل�شافات �لطويلة باعالنها �لبدء يف بيع �شل�شلة طائر�ت متطورة 

تعرف با�شم 777�ك�س.
وهيمنت  �لع�شرين  �لقرن  ت�شعينات  يف  مرة  لول   777 �لطائرة  وظهرت 
على �شوق �لطائر�ت �لكبرية ذ�ت �ملحركني �لقادرة على �لطري�ن مل�شافات 
حمركات  �لربعة  ذ�ت  �لطائر�ت  �شوى  قبل  من  قطعها  ي�شتطيع  يكن  مل 

وهو ما جعلها تكت�شب ��شم ميني جامبو.
ت�شم  م�شتقبلية  ن�شخة  على  �لن  �لطري�ن  قطاع  �هتمام  معظم  وين�شب 
وتعرف با�شم 777-9�ك�س �لتي تخو�س بها بوينج �ملناف�شة  مقعد   400

مع �لطائرة �يه350-1000 �أكرب ن�شخة من �أحدث طائر�ت �يربا�س.
وقالت م�شادر مطلعة �ن �ملحادثات بني بوينج و�مل�شرتين �ملحتملني �أثارت 
�لطائرة  تخلف  �أن  �مل��ق��رر  777-8�ك�س  �ل��ط��ائ��رة  ب�شاأن  �أي�شا  �هتماما 
�أكر  �ذ ت�شتطيع قطع  �ل�شوق  حاليا يف  مدى  �لطول  777-200�ل.�ر 

من 17200 كيلومرت.
 17600 �ىل  قطعها  777-8�ك�س  للطائرة  ميكن  �لتي  �مل�شافة  وت�شل 
يف  م�شافة  �لط���ول  �ل��رح��الت  ببع�س  للقيام  م�شممة  و�شتكون  كيلومرت 

�لعامل مثل �لرحالت بني �ل�شرق �لو�شط و�أمريكا �جلنوبية.

طالبة من معهد م�شدر ت�شتعر�ض بحوثها ب�شاأن ال�شتدامة خالل موؤمتر 
الإدارة الذكية للنفط والغاز 2013
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العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1228 جتاري كلي                                        
�ىل �ملدعى عليه/1  - �شركة ��شيكو للمقاولت   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: 
�شركة �خلطوط �لد�خلية للت�شميم �لد�خلي )ذ.م.م( وميثلها مديرها �ل�شيد/ �شينمار 
�لدعوى  �ق��ام عليك  ق��د  �ه��ل��ي    باقر  �ل�شيد وميثله: هبه علي غلوم حممد  ع��ب��د�هلل 
و�لر�شوم  درهم(   442449.10( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
9.30 �س  �ل�شاعة   2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.    �ل�شد�د 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1B.8 بالقاعة 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون ميثابة ح�شوري.
ق�صم الق�صايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/258 جتاري كلي                                        
�ىل �ملدعى عليه/1  - �شيد�رثا جوفيند� كانان جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي: �ملا�شة �ي تي للتوزيع )���س.م.ح( وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )8300 درهم(  وحددت لها جل�شة 
 ch1C.15 يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 
ق�صم الق�صايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1800 جتاري كلي                                        

�ىل �ملدعى عليه/1  - �شامر حممد دياب حممد  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي: كيفني ديكين�شون وميثله: بطي �شلطان بطي علي �ملهريي  
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باإ�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعى 
عليه ب�شد�د مبلغ )127.000 درهم( وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1C.15 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/5/12
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 
ق�صم الق�صايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/271 عقاري كلي                                        
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1  - علي علي �ك��رب خ��وئ��ي  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
عبيد  �شيف  حممد  ومي��ث��ل��ه:  )������س.ذ.م.م(  ون����دورز  �وف  �شتى  فالكن  �مل��دع��ي: 
�لبيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �حلفيتي  علي 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  و�ل���ز�م  عليه  و�مل��دع��ي  �ملدعيه  بني  �ملحرر  و�ل�شر�ء 
�ل��دع��وى وحتى  ت��اري��خ رف��ع  ب��و�ق��ع 9% م��ن  )1.815.723.20 دره���م( و�ل��ف��ائ��دة 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.     و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د 
لذ� فانت   ch1B.8 خلمي�س �ملو�فق 2013/5/23 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة�
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة .
ق�صم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/230 جتاري كلي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1  - ر�فت �شكري ق�شطندي- ب�شفته مدير و�شريك ب�شركة 
�ملجموعة �ل�شبعة ملعد�ت �لمن ) ذ.م. م(   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: 
�لكبان     حممود  عبد�ملجيد  ريا�س  وميثله:  جينينا�شكا  ج��ري�رد  بيري�  با�شكال 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري حما�شبي متخ�ش�س 
مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة 
فانت  لذ�   ch1C.15 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/5/26  �لحد  يوم 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الق�صايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/296 عقاري كلي                                            

�ىل �ملدعى عليه /1  - �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم 
�لعطار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: �شركة �مالك للتمويل )�س.م.ع( قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باحلكم بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س بالوحدة 
�ل�شكنية رقم ) جي �ل تي - كي 1 - 2 بي- 502( �لكائنة بربج في�شتا ديل لجو و�لز�م 
�ملدعى عليه مببلغ  396.742 درهم بال�شافة �ىل مبلغ 570.733.95 درهم تعوي�س عن 
�لثنني  يوم  لها جل�شة  و�لت��ع��اب. وح��ددت  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   - �لربح  ف��و�ت مقد�ر 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1A.1 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/5/27 �ملو�فق 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الدعاوي العقارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/370 عقاري كلي                                            

�ىل �ملدعى عليه /1  - �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم 
�لعطار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: �شركة �مالك للتمويل )�س.م.ع( قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باحلكم بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س بالوحدة 
�ل�شكنية رقم ) جي �ل تي - كي 1 - 1 بي- 1207( �لكائنة بربج في�شتا ديل لجو و�لز�م 
�ملدعى عليه مببلغ  418.633 درهم بال�شافة �ىل مبلغ 122.443.71 درهم تعوي�س عن 
�لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�لتعاب.  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   - �لربح  ف��و�ت مقد�ر 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/5/8 �مل��و�ف��ق 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الدعاوي العقارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/438 جتاري كلي                                            

�ىل �ملدعى عليه /1  - خليل م�شطفى خليل �لك�شو�ين   جمهول حمل �لقامة 
��شماعيل  �لقا�شمي وميثله:  �ل�شيخ/ ماجد في�شل خالد خالد  مبا �ن �ملدعي: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �جل��ع��ب��ي    حممد  علي  ح�شن 
باخر�ج �ملدعى عليه  من �ل�شركة وحمو ��شمه من �ل�شجل �لتجاري و�لرخ�شة 
�لتجارية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  ل��ذ�   ch1C.15 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/5/14 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�صم الق�صايا التجارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 904و905و906 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيني/ 1-نظر �ل�شالم ليت �دري�س ديو�ن 2-حممد �شنايت �هلل مفي حممد د�ئم 
�ر�شو�د ميا  �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �جلزيرة �حلديثة  3-نور نبي لتي 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت 
�جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  �حلديثة  �عالنه/�جلزيرة  �ملطلوب  عمالية 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 743 /2013 جت  كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ �شما �بوظبي لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة 
 123.500 تعوي�س  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  للتاأمني  �لحتاد 
�جلن�شية:  �ملازمي  علي  عبد�هلل  �شليمان  �عالنه/جميد  �ملطلوب  درهم    
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 262 /2012 مد  كل- م ر- ب- اأظ

م�شطفى  عليه:  مدعي  كوريا   �جلن�شية:  و�خرون  هوجني  �شوجن  مدعي/ 
��شامة جميل يو�شف و�خرون  �جل�شنية: �لردن  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
حممد  عبد�لكرمي  �عالنه/عادل  �ملطلوب  �لبيع   نفاذ  +عدم  بالتعوي�س 
�بر�هيم �شابر �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)تعجيل من �لوقف( حيث 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2013/5/13 موعد� لنظر 
د�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء   
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 819 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  م�شر  �جلن�شية:  �حمد  �شيد  مر�شى  �ل�شيد  علي  �ل�شيد  مدعي/ 
عليه: �شنري جي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/�شنري جي للمقاولت و�ل�شيانة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 473 /2012 عم كل -م ع- ب- اأظ

مدعي/  �مني رفيق خالد ح�شن ح�شن �جلن�شية: �لردن  مدعي عليه: فلك�س 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبيئية  للحلول  كلني 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لبيئية  للحلول  كلني  فلك�س  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/14
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1192 و2013/1146 عم جز -م ع- ب- اأظ

مدعيان/  1- عقل باد �شاه ��شل �شاه �جلن�شية: باك�شتان 2-حاجي �شرد�ر مري 
�لعامة  للمقاولت  �مليثاق  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شرد�ر 
�جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  
موؤ�ش�شة �مليثاق للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/6
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   663و660 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

علي  قطب  �مني  رهول  2-حممود   عبد�لقادر  �حمد  خالد  مدعيان/1- 
و�حلد�دة  للنجارة  �ل�شريعه  �ل�شغال  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
�ملطلوب  �لدعوى: م�شتحقات عمالية  �لمار�ت  مو�شوع  �مل�شلحة �جلن�شية: 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�حلد�دة  للنجارة  �ل�شريعه  �ل�شغال  �عالنه/ 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   477 /2013 ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعي /وفاء �بر�هيم يو�شف �بو زور �جلن�شية: �لردن    مدعي عليه: حممد 
عمر �بو عا�شي �جلن�شية: �لردن   مو�شوع �لدعوى: �ثبات طالق �ملطلوب 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لردن   �جلن�شية:  عا�شي  �بو  عمر  حممد  �عالنه/ 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/5/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�ملقر  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/2
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 499 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ طوين فار�س و�خرون �جلن�شية: ��شرت�ليا مدعي عليه: �شركة د�ماك 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون   ذ.م.م  للعقار�ت  �بوظبي 
درهم   500.000 مببلغ  تعوي�س   + درهم   2.147.000 مببلغ  مالية  مطالبة 
�لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  للعقار�ت  �لرت�ث  د�ماك  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية -  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 178 /2013 مد جز-  م ر- ب- اأظ

مدعي/ حممود عدنان عبد�لرحيم بطاينة �جلن�شية: �لردن مدعي عليه: 
�شعيد خليفة علي �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع �لدعوى: و�شل 
�ملن�شوري  علي  خليفة  �عالنه/�شعيد  �ملطلوب  درهم   8000 وقدره   �مانة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/15 �ملو�فق  �لربعاء  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 691 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  بارمانيك  علي  �شاند  �ل�شالم  ربيع  مدعي/ 
عليه: �شركة جمال �لعامري للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �شركة جمال �لعامري 
�ن  بالن�شر حيث  �لمار�ت   عنو�نه:  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت و�ل�شيانة 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة �لحد �ملو�فق 2013/5/5 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
    اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 352 /2013 جت  جز- م ت- ب- اأظ

�شريد�ن- بوكالة  �مل�شتعارة ل�شاحبها �شرمد قدري  للقو�طع  مدعي/ في�شتا 
�لمار�ت مدعي عليه: عبد�لرحمن  �شريد�ن �جلن�شية:  تهافا حممد  �حمد 
يحيى �ل�شو� �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة مببلغ 17.000 درهم    
�ملطلوب �عالنه/ عبد�لرحمن يحيى �ل�شو� �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة �لربعاء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/8
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
  اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 835 /2013 جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  �لري�س  عبد�لكرمي  حممد  عبد�هلل  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لهند�شية  و�ل�شت�شار�ت  للعمارة  �لبياتي  مكتب  عليه: 
�لدعوى: ندب خبري  �ملطلوب �عالنه/مكتب �لبياتي للعمارة و�ل�شت�شار�ت �لهند�شية 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 390 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ مرو�ن �شالح �لدين بخيت �جلن�شية: �ل�شود�ن مدعي عليه: �حمد 
عادل �لمني جيالين �جلن�شية: �ل�شود�ن  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
وقدرها 11000 درهم �ملطلوب �عالنه/ �حمد عادل �لمني جيالين �جلن�شية: 
�ل�شود�ن  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/14 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/143 جتاري كلي    

�ىل �ملحكوم عليه/ �حلادي و�لع�شرين �ل�شرق �لو�شط  للتجارة �لعامة ذ.م.م    �لعنو�ن 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/2/18م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر 
بالتايل:      �لعامة  للمقاولت  �مل�شار  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 
مبلبغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
وقدره 137.120 درهم و�لفائدة بو�قع 4% من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2013/1/21 
�ت��ع��اب حم��ام��اة ورف�شت م��اع��د� ذل��ك م��ن طلبات. �شدر  و�مل�����ش��روف��ات ومائتي دره��م 
 30 قابال لال�شتئناف خالل  �ملو�فق 2013/5/1 حكما  بتاريخ  �ملحكمة  بتوقيعي وختم 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�صي/احم�س انور ال�ص�صتاوي
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10783 بتاريخ   2013/5/4     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2012/2595 جتاري كلي    

�ىل �ملحكوم عليه/ يومل بالنت- ل�شالح �لآلت و�ملكائن ميثلها/ خليفة حممد مو�شى 
حكمت  قد  2013/2/26م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �لقبي�شي  �شاهني 
عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �شركة �ل�شيب �لتجارية 
ذ.م.م ميثلها/ �ميت جاكوب بالتايل: حكمت �ملحكمة: بالز�م �ل�شركة �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )438.050.25 درهم( �ربعمائة وثمانية وثالثون �لف وخم�شون 
درهما وخم�شة وع�شرون فل�شا وفائدة تاخريية لهذ� �ملبلغ قدرها 5% �شنويا منذ تاريخ 
�ملطالبة �حلا�شلة بتاريخ 2012/12/16 وحتى متام �ل�شد�د مبا ل يجاوز ��شل �لدين  
�شدر  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف  عليها  �ملدعى  و�لزمت 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/4/29 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�صي/�صلطان را�صد النيادي    
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        
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•• رو�شيا-يو بي اأي:

يف  �حل��ق  على  �جلمعة،  �م�س  )غ��ازب��روم(  �لرو�شي  �لغاز  عمالق  ح�شل 
��شتغالل 4 حقول للغاز يف �لقطب �ل�شمايل وذكرت وكالة )نوفو�شتي( 
�لرو�شية جتاوزت مناق�شة عامة لتمنح  �أن �حلكومة  �لرو�شية لالأنباء، 

)غازبروم( �حلق يف ��شتغالل 4 حقول للغاز يف بحر بارنت�س �ل�شمايل.
و�أ�شدر رئي�س �لوزر�ء دميرتي ميدفيديف مر�شوماً بهذ� �ل�شاأن ي�شري 
�لغاز  م��ن  مكعب  م��رت  ت��ري��ل��ي��ون   1.8 ت�شم  �لأرب���ع���ة  �حل��ق��ول  �أن  �إىل 

�لطبيعي.
�لدولة  عليها  ت�شيطر  �ل��ت��ي  )غ���ازب���روم(  ���ش��رك��ة  �أن  �مل��ر���ش��وم  و�أ����ش���اف 

��شتغالل  يف  �حلق  مقابل  دولر  مليون   290 ح��و�يل  �شتدفع  �لرو�شية 
�حلقول �لأربعة حتى 2018 وتنتج رو�شيا 655 مليار مرت مكعب من 

�لغاز �لطبيعي عام 2012.
ي�شار �إىل �أن )غازبروم( ورو�شنفط هما �ل�شركتان �لوحيدتان �ملخّولتان 
�أياً منهما مل تبد�أ  �لعمل يف �جلرف �لقاري يف �لقطب �ل�شمايل، ولكن 
ذلك  لفعل  تخططان  ولكنهما  �ل�شمايل  �لقطب  يف  �لغاز  عن  �لتنقيب 

عرب م�شاريع م�شرتكة مع �شركات �أجنبية.
وكانت )غازبروم( تقّدمت بطلبات ل�شتغالل 20 حقل غاز يف �لقطب 
تعار�س  )غرينبي�س(  بينها  بيئية  جمموعات  �أن  �إىل  وي�شار  �ل�شمايل 

�لتنقيب عن �لغاز يف �لقطب �ل�شمايل لأنه م�شر باحلياة �لبحرية.

غازبروم حت�شل على حق ا�شتغالل 4 حقول غاز يف القطب ال�شمايل 
•• برلني-رويرتز: 

متثل مز�رع �لرياح �جلديدة �ملقامة قبالة �ل�شو�حل �ل�شمالية لملانيا 
هليجولند  �ىل  �لبحر  ���ش��رط��ان  جتمعات  يعيد  ق��د  مثاليا  م��وئ��ال 
�لق�شف  �لن��دث��ار عقب  �لبحري على  ه��ذ� �حل��ي��و�ن  �و���ش��ك  �ن  بعد 

�لربيطاين للمنطقة �أبان �حلرب �لعاملية �لثانية وبعدها.
�لقطبية  لالبحاث  �لفريد-فجرن  مبعهد  �لح��ي��اء  علماء  ويعكف 
ليتم  �لبحر  �شرطان  حيو�ن  من  �لف  ثالثة  تربية  على  و�لبحرية 
ن�شرها و�كثارها يف �لعام �ملقبل حول جزيرة بوركوم ريفجات قبالة 
مز�رع �لرياح قرب �جلزيرة وعلى بعد 70 كيلومرت� من �ل�شو�حل 

�لملانية �لهولندية.
كيلومرت مربع  5ر1  �ىل  م�شاحتها  ت�شل  �لتي  �جلزيرة  كانت هذه 
حتظى بروة �شمكية و�فرة قبل �ن ت�شري ح�شنا لقو�ت �لنازي �ثناء 
ث��م �ىل  م��ن  بالقنابل وحت��ول��ت  ق��و�ت �حللفاء  ث��م ق�شفتها  �حل��رب 

ميد�ن للتدريب على �لرماية �ما �لن فهي منتجع �شياحي.
و�عتمدت �ملانيا ��شتثمار�ت مبليار�ت �ليورو على مدى عامني لن�شاء 
مز�رع للرياح على �جلزيرة يف �طار خطة �لبالد �لطموح للتحول �ىل 
�لطاقة �ملتجددة. وحتتاج ��شر�ب �شرطان �لبحر �ىل منطقة بحرية 
م�شتقرة كي تنمو وتزدهر ويقل حجمها حاليا بن�شبة 90 يف �ملئة عما 

كانت عليه قبل �شبعني عاما.

مزارع الرياح تعيد �شرطان البحر لأملانيا بعد اختفائه عقب احلرب العاملية الثانية

املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

و�لتطوير  ل��الإ���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  �أن���ه���ت 
�شوق  للم�شاركة يف معر�س  ��شتعد�دتها  )�شروق( 
�إقامته  �مل��ق��رر   ،2013 �مللتقى  �ل��ع��رب��ي  �ل�شفر 
و�ملعار�س من  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  يف مركز 

�ل�شاد�س وحتى �لتا�شع من مايو �جلاري. 
حتت  �مللتقى  يف  م�شاركتها  خ��الل  �شروق  وت�شعى 
م��ظ��ل��ة ه��ي��ئ��ة �لإمن������اء �ل���ت���ج���اري و�ل�����ش��ي��اح��ي يف 
�لإ�شتثمار  مب��ق��وم��ات  �لتعريف  �إىل   - �ل�����ش��ارق��ة 
ملختلف  و�ل��رتوي��ج  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  �ل�شياحي 
�لوجهات �ل�شياحية �لتي قامت �لهيئة بتطويرها، 
من قبيل �لق�شباء وو�جهة �ملجاز �ملائية، وم�شروع 
�ل���رت�ث���ي، وح���اف���الت �لرحالت  �ل�����ش��ارق��ة  ق��ل��ب 
�ل�شياحية جولة �شياحية يف �ل�شارقة ، ف�شاًل عن 
حالياً  تعمل  �لتي  �لأخ���رى  �مل�شاريع  من  �لعديد 

على تطويرها. 
�ملدير  �ل�شركال،  بن جا�شم  م��رو�ن  �شعادة  و�أعلن 
و�لتطوير  لالإ�شتثمار  �ل�شارقة  لهيئة  �لتنفيذي 
�ل�شفر  �شوق  خالل  �شتقوم  �لهيئة  �أن  عن  �شروق 
�مل�شاريع  �أح������دث  ع���ن  �ل���ن���ق���اب  ب��ك�����ش��ف  �ل���ع���رب���ي 
�أحد  �لتي �شتقوم �شروق بتطويرها يف  �ل�شياحية 

�جل����زر �ل��ت��اب��ع��ة لإم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة، وذل����ك خالل 
�شوق  هام�س  على  ع��ق��ده  �شيتم  �شحفي  م��وؤمت��ر 
�ل�����ش��ف��ر �ل��ع��رب��ي ي���وم �لإث���ن���ني 7 م��اي��و 2013 
�مل�شروع  �أن  �لعا�شرة �شباحاً، موؤكد�ً  �ل�شاعة  عند 
�مل�شاركني و�لعاملني  باإهتمام كبري من  �شيحظى 

يف �لقطاع �ل�شياحي حملياً وعاملياً.

من  �شل�شلة  م�شاركتها  خ���الل  ���ش��روق  و�شتعقد 
�مل�شاركة  و�ل��وف��ود  �لهيئات  خمتلف  مع  �للقاء�ت 
و�ل���ف���ن���ادق، وم�شغلي  �ل�����ش��ف��ر،  وك�����الت  ومم��ث��ل��ي 
�ل��وج��ه��ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة، و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م��ن دولة 
�لعامل  �أن��ح��اء  وك��اف��ة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ل��ب��ح��ث ���ش��ب��ل �ل��ع��م��ل �مل�������ش���رتك ب���ه���دف حتفيز 

يف  �ل�شياحة  قطاع  يف  و�لنمو  �لتطور  من  �ملزيد 
�ل�شارقة. 

�ل�������ش���رك���ال نتطلع  ب����ن ج���ا����ش���م  م��������رو�ن  وق�������ال 
لالإ�شتفادة من �ملكانة �لعاملية ملعر�س �شوق �ل�شفر 
�ل�شفر  �لتظاهر�ت يف �شناعة  �أبرز  كاأحد  �لعربي 
ي�شتقطب  حيث  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  يف  و�ل�شياحة 

�أع��د�د كبرية من �لعار�شني و�ل��زو�ر، مبا يجعله 
من�شة هامة لت�شهيل �لتو��شل و�لإلتقاء، وت�شريع 

بناء عالقات عمل تخدم �مل�شالح �مل�شرتكة. 
�مللتقى  �أن يحظى جناح �شروق يف  و�أ�شاف نتوقع 
�مل�شاركني  خمتلف  م��ن  كبري  باإقبال  �ل��ع��ام  لهذ� 
للجناح  �جلديد  �لت�شميم  مع  خ�شو�شاً  و�ل��زو�ر 

لعر�س  �مل�شتخدمة  و�لتقنيات  �لكبرية  مب�شاحته 
و�ملقومات  للهيئة  �ل�شياحية  �مل�����ش��اري��ع  خمتلف 
�خلا�شة  و�لإح�����ش��ائ��ي��ات  و�لأرق�����ام  �لإ�شتثمارية 

بقطاع �ل�شياحة لزو�ر �جلناح. 
�لأب��رز يف  �لتظاهرة  �لعربي  �ل�شفر  �شوق  وُيعترب 
�شوق �ل�شياحة و�ل�شفر يف �ل�شرق �لأو�شط، ويقدم 
من�شة دولية تتيح للعار�شني �لو�شول �إىل عمالء 
و�لإ�شتفادة  �لتجارية،  عالمتهم  وبناء  نوعيني، 

من فر�س �لتو��شل وبناء �لعالقات.
بهدف   2009 عام  تاأ�ش�شت  �شروق  �أن  �إىل  ي�شار 
�ج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وبيئية  �إجن�������از�ت  حت��ق��ي��ق 
�لعربية  �لهوية  �أ���ش��ا���س  على  �قت�شادية  وتنمية 
�إىل  �لهيئة  �ل�شارقة. وت�شعى  و�ل�شالمية لإمارة 
ت�شجيع �لإ�شتثمار عن طريق تبني �أف�شل �ملعايري 
�لدولية يف تقدمي �خلدمات �لنوعية �لتي ت�شاعد 
يف جذب �مل�شثمرين �شو�ء من �ملنطقة �أو من كافة 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل. وت��رتك��ز م��ه��ام ���ش��روق يف توفري 
�لت�شهيالت �ل�شرورية و�حلو�فز وتذليل �لعقبات 
�لتي تو�جه �أن�شطة �لإ�شتثمار يف �لإمارة، وكذلك 
�ل�شلة  ذ�ت  �لتحتية  �لبنية  م�����ش��روع��ات  تقييم 
لإ�شتكمال  �ل��الزم��ة  �خل��ط��ط  وو���ش��ع  بال�شياحة 

تلك �مل�شروعات.

�شروق ت�شتعد للك�شف عن اأحدث م�شاريعها ال�شياحية يف ال�شارقة خالل �شوق ال�شفر العربي 2013

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��م��و�ن��ئ، �ملطور 
ومدينة  �أبوظبي  ملو�نئ  �لرئي�شي  و�ملُ�شغل 
باأبوظبي، عن م�شاركتها  �ل�شناعية  خليفة 
و�لإم����د�د  ل��ل��ت��ج��ارة  �شريالنكا  م��ع��ر���س  يف 
كولومبو  م���دي���ن���ة  يف  و�مل�����ق�����ام   2013

ب�شريالنكا. 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل  �مل���وؤمت���ر  ي��ه��دف 
يف  �شريالنكا  بها  تقوم  �لتي  �ل�شتثمار�ت 
مو�نئها و�ملز�يا و�لت�شهيالت �لبحرية �لتي 
توفرها، و�جلهود �لتي تبذلها ك�شوق نا�شئ 

ي�شعى لتعزيز مكانته على �خلارطة �لدولية 
يف جمال �لنقل �لبحري. 

وي�شارك يف �ملوؤمتر �لذي ي�شتمر ملدة ثالثة 
و�ملديرين  �ل����وف����ود  م���ن  جم��م��وع��ة  �أي�������ام، 
وخطوط  و�مل���ر�ف���ئ،  ل��ل��م��و�ن��ئ  �لتنفيذيني 
�ل�شحن، و�لوكالء، و�لعديد من �لعاملني يف 
�أنحاء  �لبحرية من خمتلف  �لتجارة  جمال 
�ملوؤمتر دعوة خا�شة للكابنت  �لعامل. ووجه 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  حم��م��د 
بالإنابة ل�شركة �أبوظبي للمو�نئ، للم�شاركة 
بعنو�ن  خا�شة  نقا�س  جل�شة  يف  كمتحدث 
�مل��م��ار���ش��ات �ل��ن��اج��ح��ة ل��ب��ن��اء م��ي��ن��اء متطور 

و�شتعقد  متميزة  بحرية  ت�شهيالت  وخ��ل��ق 
�جل��ل�����ش��ة يف �ل��ي��وم �ل��ث��اين م��ن �مل���وؤمت���ر )2 
ه��ي��ل��ت��ون مب��دي��ن��ة كولومبو  ب��ف��ن��دق  م��اي��و( 
ب�شفته  �ل�شام�شي،  �شيقوم  �ل�شريالنكية.  
حلقة  يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ني  �مل���ت���ح���دث���ني  �أح�������د 
�لنقا�س، بت�شليط �ل�شوء على جمموعة من 
بناء مر�فئ  �لهامة، مثل ) كيفية  �ملو��شيع 
�أعمال  من��اذج  خلق  �شبل  وحديثه،  متطورة 
�لقيمة  �لإقليمية،  �ملناف�شة  ظل  يف  ناجحة 
�مل�شافة �لناجتة عن بناء مناطق جتارية �أو 
�إىل  بالإ�شافة  �ملو�نئ،  بالقرب من  �شناعية 
�لو�شع  مع  �لتعامل  على  عامة  نظرة  �إلقاء 

�ملمار�شات  و�أف�شل  �مل�شتقبل،  يف  �لقت�شادي 
معلقا  �ل�شام�شي  وق��ال  �لأزم����ات(.  �إد�رة  يف 
نهجا  �شريالنكا  تتبع  �مل�شاركة:  تلك  على 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �تبعته  مل��ا  مم��اث��ال 
�ل�شتفادة  ع��ل��ى  �حل���ر����س  ح��ي��ث  �مل���ت���ح���دة، 
�لق�شوى من حتول حركة �لتجارة �لبحرية 
�أبوظبي  �شركة  �إن  �ل�شرق.  �إىل  �لغرب  من 
للمو�نئ تثمن �جلهود �لتي تبذلها �حلكومة 
و�مل�شرتك  �ملماثل  و�لطموح  �ل�شريالنكية 
�لبناء  �أب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث  �إم�������ارة  روؤي������ة  م���ع 

و�للوجي�شت�شة  �لبحرية  �لإم��ك��ان��ي��ات  على 
�جلغر�فية  �ملز�يا  من  و�ل�شتفادة  �ل�شخمة 
�لوقت  يف  �ل�شام�شي:  و�أ���ش��اف   . �لطبيعية 
�لذي يركز فيه �ملوؤمتر على �إبر�ز �لإمكانيات 
�لبحرية ل�شريالنكا وتعزيز مكانتها ك�شوق 
ت�شليط  على  ب��دورن��ا  �شنعمل  نا�شئ،  بحري 
بحرية  كبو�بة  �أبوظبي  �إم���ارة  على  �ل�شوء 
ر�ئدة عامليا ولعب �أ�شا�شي يف جمال تطوير 
�ملناطق  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  �ملتكاملة  �مل��و�ن��ئ 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة، وذل����ك مت��ا���ش��ي��ا م��ع توجيهات 

�شركة اأبوظبي للموانئ ت�شارك يف معر�ض �شريالنكا للتجارة والإمداد

•• دبي-الفجر:

�لدولية  �ل��ب��ي��ان��ات  �شركة  �أج��رت��ه��ا  در����ش��ة  توقعت 
�أمن  برجميات  �شوق  �آف��اق  بعنو�ن  �شي(،  دي  )�آي 
�شوق  مبيعات  �رت��ف��اع   ، �خلليج  دول  يف  �ملعلومات 
ب��رجم��ي��ات �أم�����ن �مل��ع��ل��وم��ات مب���ع���دل من���و �شنوي 
مركب ي�شل �إىل 14.3 باملائة حتى �لعام 2016. 
د�ئرة  �ت�شاع  مع  �أهميتها  �لدر��شة  ه��ذه  وتكت�شب 
وموؤمتر  معر�س  فعاليات  يف  �مل�شاركة  �ل�شركات 
3 و5  ب��ني  �ل��ت��ي تنعقد  �مل��ع��ل��وم��ات،  �خلليج لأم���ن 
يونيو 2013 يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بدعم 
�أ�شبوع جيتك�س للتقنية، وتنامي وعي  من معر�س 
�ل�شركات باأهمية �لأمن �لإلكرتوين ك�شرورة ُملّحة 
�حلدث  يف  وت�شارك  �لقائمة.  �لتحديات  تفر�شها 
�ملرتقب كوكبة من �أبرز �ل�شخ�شيات يف قطاع �أمن 
عدد  جانب  �إىل  �لإلكرتونية،  و�ل�شبكات  �ملعلومات 

من �أهّم �أقطاب �ل�شناعة و�شّناع �لقر�ر.
وي�شت�شيف �ملوؤمتر �مل�شاحب للحدث، و�لذي يقام 
�مل�شتوى عن  4 و5 يونيو، مندوبني رفيعي  يومي 
ومن  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  مرموقة  و�شركات  حكومات 
بريي،  وب��الك  ي��رو�ت�����س،  �مل�شاركة  �ل�شركات  �أب���رز 
جي،  �إي���ه  هليب  �شيكيوريتي،  ���ش��اي��رب  ك��ا���ش��ي��دي��ان 
�شونيك  كو�لي�س،  لن��ك��وب،  نيتوورك�س،  جونيرب 
من  وغ��ريه��ا  زي���رود�ي  �شوليو�شينز،  �شباير  وول، 

�ل�شركات.
وُتلقي �لهجمات �لإلكرتونية بظاللها على �مل�شهد 
لقت�شاد�ت  و�ل�شيا�شي  و�لجتماعي  �لقت�شادي 

دول �خلليج، �إذ من �ملتوقع �أن ت�شل قيمة مبيعات 
�لتجارة �لإلكرتونية خليجياً �إىل �شقف 15 مليار 
وفقاً  وذل��ك   ،2015 �لعام  بحلول  �أمريكي  دولر 
�ل�شرق  فيز�  �شركة  ع��ن  �ل�شادر  �مل�شرتك  للبحث 
�لتي  �مل���خ���اوف  �أن  �إل  وم�����ش��ة.  و���ش��رك��ة  �لأو����ش���ط 
و�شالمتها  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لتعامالت  �أم���ن  ت��ع��رتي 
ول دون حتقيق هذه �لتوقعات �ملن�شودة. لذ�  قد حَتُ
ياأمل �لقائمون عليها �أن تكون مبثابة من�شة تدفع 
وك�شب  �مل��ب��ادرة  زم��ام  ��شتعادة  نحو  ق��دم��اً  �ملنطقة 
�مل��ع��رك��ة ���ش��د �جل��ر�ئ��م �لإل��ك��رتون��ي��ة، ل �شيما يف 
�أعقاب �لخرت�قات �لتي طالت قطاع �لنفط و�لغاز 

ك��ان��ت ه���ذه �لهجمات  يف م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج، ح��ي��ث 
ع�شب  �أن  مفادها  حقيقية،  حتذير  ر�شائل  مبثابة 
�حل��ي��اة و���ش��ري��ان �لق��ت�����ش��اد ملنطقة �خل��ل��ي��ج لي�س 

مبناأى عن نري�ن �لهجمات �لإلكرتونية.
ويف �شياق تعليقها على �ملوؤمتر، �عتربت تريك�شي لو، 
�لنائب �لأول للرئي�س يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، 
من�شة  للمعلومات  �خلليج  �أم��ن  وم��وؤمت��ر  معر�س 
�ل�شالمة  لق�شايا  �لفاعلة  �حللول  لإيجاد  مثالية 
يف  �ملبدعة  �لعقول  �جتماع  خ��الل  من  �ملعلوماتية 
لو�شع  و�لتعاون  و�لعامل،  �ملنطقة  من  �ملجال  هذ� 
تاأثري  �أن  �إىل  م�شرية  �لإلكرتونية،  للجر�ئم  حد 

�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��الل  تفاقم  قد  �جلر�ئم  ه��ذه 
م��ا دع���ا �إىل ع��ق��د �حل���دث ب��و���ش��ف��ه حم��ط��ة مهمة 
و�لعاملني  �ل�شركات و�خل��رب�ء  على �شعيد متكني 
يف حقل �ملعلومات يف �ملنطقة و�عتماد ��شرت�تيجية 
وتكر   . �ملد�فع  موقف  يف  �لوقوف  ب��دل  هجومية 
�مل��ع��ل��وم��ات، ل  �أم���ن  �ل��ت��ح��دي��ات �لقائمة يف جم��ال 
�حلديثة  �لتقنية  �لب��ت��ك��ار�ت  ت��ع��دد  ظ��ل  يف  �شيما 
هي  �لتحديات  ه��ذه  و�أب���رز  �مل��ر�ف��ق��ة،  و�لتطبيقات 
معر�س  ويف  �مل��ع��ل��وم��ات.  و�أم����ن  �لتطبيقات  �إد�رة 
تعليقه على خدمة م�شاريع بالك بريي 10، �لتي 
نادر  قال  �لذكية،  بالأجهزة  و�لتحكم  �لإد�رة  توفر 
لدى  �ملوؤ�ش�شات  معلومات  �أم���ن  �إد�رة  م��ن  ح��ن��ني، 
ب��الك ب��ريي، �إن خدمة ب��الك ب��ريي 10 �خلا�شة 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  حماية  م��ن  متّكنها  باملوؤ�ش�شات 
باأنظمة  �لعاملة  بها،  �خلا�شة  �للوحية  و�لأج��ه��زة 

بالك بريي و�آي �أو �إ�س و�آندرويد.
�لأنظمة  �إد�رة  حم���رك  ُي�����ش��ّه��ل  ح��ن��ني:  و�أ����ش���اف 
�مل�شتخدمني  و����ش���ول  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ل����دى  �مل��ت��ن��ق��ل��ة 
بها،  يعملون  �لتي  �ل�شركات  معلومات  �إىل  �لآم��ن 
�ل��ربي��د �لإل����ك����رتوين، فيما  �إىل  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ن 
ُت�شهم  فاعلة  �أدو�ت  �ل�شبكة  عن  للم�شوؤولني  ُيوّفر 
بيئتني  �إن�شاء  لهم  يتيح  كما  �أعمالهم.  حتريك  يف 
�شخ�شية  و�أخ�������رى  ل��ل��ع��م��ل  و�ح������دة  م��ن��ف�����ش��ل��ت��ني 
على �أج��ه��زة ب��الك ب��ريي 10، �لأم���ر �ل���ذي يتيح 
ل��ل��م��وظ��ف��ني ����ش��ت��خ��د�م �جل���ه���از �ل���و�ح���د جلميع 
تنازلت كان  �إىل تقدمي  �حتياجاتهم دون �حلاجة 
ورغبات  �ل�شركة  �حتياجات  بني  �لنتقال  يتطلبها 

ملنطقة  �لإد�رة  مدير  �أك��د  جانبه  من    . �مل�شتخدم 
�ل�شرق �لأو�شط يف كو�ليز ، هادي جعفر�وي، تطلع 
�خلليج  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف  �مل�شاركة  �إىل  �شركته 
لأمن �ملعلومات 2013، نظر�ً لكونه حدثاً رئي�شياً 
ب����دول �خل��ل��ي��ج، ي�شاعد  �أم����ن �مل��ع��ل��وم��ات  يف ���ش��وق 
�ل�����ش��رك��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة، كما ق���ال، على 
مناق�شة ق�شايا �أمن �ملعلومات يف �ملنطقة وت�شاُرك 
�لتقنيات �ملتقدمة يف هذ� �ملجال و�حللول �ملقرتحة 
مل��و�ج��ه��ة �ل��ه��ج��م��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة وت��اأم��ني قو�عد 
لدى  �لإد�رة  مدير  برينر،  �شتيفن  �أم��ا   . �لبيانات 
هيلب �إيه جي ، �ملخت�شة يف �أمن �ملعلومات، فقال: 
�ملعلومات  لأم���ن  �خلليج  وم��وؤمت��ر  معر�س  ي�شكل 
وعر�س  ب�شركتنا  للتعريف  مثالية  جتارية  من�شة 
�حل��ل��ول �مل��الئ��م��ة يف ح��ق��ل �أم����ن �مل��ع��ل��وم��ات، �أم���ام 
�ل�شركات �لتي تتطلب عملياتها �لت�شغيلية معطيات 
يف  نقطة  �ملعلومات  �أم��ن  من  جتعل  معّقدة  تقنية 
غاية �حليوية . وي�شتقطب معر�س وموؤمتر �خلليج 

�ملرموقني  �ملتحدثني  م��ن  نخبة  �ملعلومات  لأم��ن 
�لرئي�س  نائب  �أوبلي،  ودولياً، منهم كريت  �إقليمياً 
لالبتكار و�لتقنيات �لفرت��شية من �جليل �لتايل 
ل���دى ع��م��الق��ة �أم����ن �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ع��امل��ي��ة لوكهيد 
ن��ور، مدير عمليات  و�أحمد ح�شن حممد   ، مارتن 
�ملخاطر و�لإذعان �ملتعلقة بالأمن �ملعلوماتي لدى 
دو، وروبرتو دينيز، رئي�س �إد�رة �ملخاطر �لت�شغيلية 
يف م�شرف قطر �لدويل �لإ�شالمي، و�آي مارتينيز، 
�لقطاع  �إد�رة  جمل�س  وع�����ش��و  �مل�شت�شارين  ك��ب��ري 
�خل���ا����س يف �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لأم����ريك����ي لأم���ن 
�ملعلومات، وديريك �أوهالرون، رئي�س �شناعة تقنية 
وطارق  �لعاملي،  �لقت�شادي  �ملنتدى  يف  �ملعلومات 
ت�شودري، رئي�س د�ئرة �أمن �ملعلومات يف �لت�شالت 
�ملعلوماتية يف  �شليم، رئي�س  ، وحممد  �لربيطانية 
وز�رة �ل�شحة �ل�شعودية، و�أمين �لعي�شى، م�شت�شار 
�لأم����ن �ل��رق��م��ي يف ح��ق��ول �ل��ن��ف��ط ل���دى �أدن�����وك ، 

وغريهم.

الهجمات الإلكرتونية تدفع ال�شركات ل�شخ ا�شتثمارات اأكرب يف هذا القطاع

باخلليج  املعلومات  اأمن  �شوق  يف  منوًا  باملائة   14

الحتاد الأوروبي يتوقع ا�شتمرار النكما�ض 
يف منطقة اليورو هذا العام 

•• بروك�شل-ا ف ب:

حذر �لحتاد �لوروبي �جلمعة من �ن �لنكما�س يف منطقة �ليورو �لتي ت�شهد �زمة مالية �شيتو��شل دون هو�دة حتى 
نهاية �لعام مع بقاء ن�شبة �لبطالة عند �رقام قيا�شية رغم �حتمال بروز موؤ�شر�ت �نتعا�س يف 2014.

ن�شمة  مليون  وقالت �ملفو�شية �لوروبية �ن �جمايل �لناجت �ملحلي يف �ملنطقة �لتي ت�شمل 17 دولة وت�شم 340 
0،4 باملئة هذ� �لعام، �ي  وتعد مناف�شا رئي�شيا للوليات �ملتحدة و�ليابان ودول عمالقة و�عدة، �شيرت�جع بن�شبة 
�كر من ن�شبة �ل3 باملئة بح�شب توقعات �شباط-فرب�ير وبعد تقل�س قدره 0،6 باملئة �لعام �ملا�شي و�شت�شتمر ن�شبة 
�لبطالة عند م�شتويات قيا�شية، بح�شب توقعات �ملفو�شية مع تباعد و��شح بني دول منطقة �ليورو �لكر ثر�ء �ىل 

�ل�شمال وتلك �لو�قعة جنوبا وت�شهد �نكما�شا كبري�.
ويف تكر�ر لتوقعاتها �ل�شابقة قالت �ملفو�شية �ن ن�شبة �لعاطلني عن �لعمل هذ� �لعام �شتبلغ رقما قيا�شيا عند 12 
باملئة و11 باملئة يف جممل دول �لحتاد �لوروبي �ل27 وتتباعد هذه �لن�شب ب�شكل كبري حيث تبلغ 27 باملئة يف 

��شبانيا و4،7 باملئة يف �لنم�شا.
للمفو�شية  بالتوقعات �لقت�شادية �لخرية  �رفق  بيان  لل�شوؤون �لقت�شادية �ويل رين يف  �ملفو�س �لوروب��ي  وقال 
�زمة  على  للتغلب  ينبغي  مبا  �لقيام  علينا  �لطويل  لالنكما�س  بالنظر  �لوروب���ي  �لحت��اد  وكامل  �ل��ي��ورو  ملنطقة 
��شبانيا و�ليونان بلغت ن�شبة �لبطالة �رقاما قيا�شية ل  �نه يف  �لبطالة يف �وروب��ا و��شاف رين يف موؤمتر �شحايف 
ظهور  مع   2013 يف  باملئة  حتتمل وبالن�شبة لفرن�شا �لتي بالكاد جتنبت �نكما�شا، �شترت�جع �لن�شبة مبقد�ر 0،1 
 1،1 بن�شبة  منو�  فرن�شا  �شت�شجل  �لتوقعات  وبح�شب  لالقت�شاد  �ل�شا�شي  �ملحرك  �ملنزيل،  �لطلب  تر�جع  تاثري 

باملئة يف 2014.
غري �ن فرن�شا لن تتمكن من �لوفاء بالتز�م �شقف عجز بن�شبة 3 باملئة لجمايل �لناجت �ملحلي �ملحدد من �لحتاد 

�لوروبي، و�شت�شجل عجز� بن�شبة 3،9 باملئة هذ� �لعام و4،2 باملئة �لعام �لقادم.
��شتمرت  �لتي  �لعقاري  �لقطاع  �نفجار فقاعة  �لناجمة عن  �شت�شتمر من �لزمة  وبالن�شبة ل�شبانيا فان معاناتها 

ع�شر �شنو�ت، و�شت�شجل تر�جعا بن�شبة 1،5 باملئة يف 2013 قبل �ن ت�شجل منو� بن�شبة %1،4 يف 2014.
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العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
 اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2013/1182  
�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 

�ملنذر �ليه/ديني فري�بادرين زوجة كروكر/فرن�شي �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.
املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )71.060 درهم( 

نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 71.060 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
�ملتعلقة بعقد متويل �ل�شيارة رقم : 31190/خ/H/دبي نوع:ميت�شوبي�شي باجريو  طر�ز:2006 و�شف 

�ملركبة:��شتي�شن لون �ملركبة : ��شود ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 71.060 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1179  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 
�ملنذر �ليه/م�شعود ح�شني �بو هادي/�ير�ين �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.

املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )161.655 درهم( 
�ىل  لننبهكم  �ليكم  �لخ��ط��ار  ه��ذ�  ن��وج��ه  للتمويل  �لو���ش��ط  �ل�����ش��رق  �شي  ب��ي  ����س  �ت�����س  �شركة  نحن 
�شد�د �لق�شاط  �لتاأخري يف  نتيجة  �شد�د مبلغ وق��دره 161.655 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم  �شرعة 
Q7  ط��ر�ز:2007 و�شف  �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ل�شيارة رقم : 45582/خ/I/دبي ن��وع:�ودي 

�ملركبة:��شتي�شن لون �ملركبة : رمادي ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 161.655 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1187  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 
�ملنذر �ليه/�شاهيد �قبال �شاودري/��شرت�يل �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.

املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )137.412 درهم( 
نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 137.412 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
C230 ط��ر�ز:2009 و�شف  نوع:مر�شيد�س  : 41811/خ/E/دبي  رقم  �ل�شيارة  بعقد متويل  �ملتعلقة 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : بيج ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 137.412 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1188  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 
�ملنذر �ليه/تاكت للو�شاطة �لتجارية/�مار�تي �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.
املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )29.274 درهم( 

نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 29.274 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
و�شف  ط�����ر�ز:2007  ياري�س  ن��وع:ت��وي��وت��ا  75394/خ/H/دبي   : رق��م  �ل�شيارة  مت��وي��ل  بعقد  �ملتعلقة 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : �بي�س ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 29.274 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/426  جتاري جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه/1- �ينو ميناد� ليجا�شبى �و �شرتيا جمهول حمل 
�م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله/  �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك 
بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  ح�شني   عبد�هلل  كلندر  خالد 
�ملنعقدة  بتاريخ 2013/4/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2013/5/20 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم 

ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2006/63  ا�صتئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -عبد�لقادر �حمد بغالين  جمهول حمل �لقامة مبا 
ل�شركة/  مدير�  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �هلل  رحمت  /�شر�ج  �مل�شتاأنف  �ن 
قد  �ل��ع��ي��درو���س  عمر  حممد  علي  وميثله:  .ذ.م.م  ���س  للمالحة  عرب�لنجوم 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2005/334 جتاري كلي بتاريخ 
2006/2/21 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 �ل�شاعة 10.00 
�شباحا بالقاعة ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/139 جتاري جزئي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1  - حممد ماهر �نور عزيز  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: 
�بر�هيم �جلرمن     ��شماعيل  م ع فرع دبي وميثله: علي  �لوطني �س  ر����س �خليمة  بنك 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )154324 
�شنويا   %12 وقدرها  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  و���ش��م��ول  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن 
بالكفالة.    وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/19 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/290 عقاري كلي                                        
�ىل �ملدعى عليه /1  - �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد 
�شركة �مالك  �مل��دع��ي:  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �ل��ع��ط��ار  جم��ه��ول حم��ل  عبد�لرحيم 
عقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  )����س.م.ع(  للتمويل 
�لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س بالوحدة �ل�شكنية رقم )جي �ل تي- كي 1- 2 بي- 1606( 
و�لز�م �ملدعى عليه مببلغ 392.544 درهم ومبلغ 111.940.46 درهم على �شبيل 
�لتعوي�س عن فو�ت مقد�ر �لربح و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
 ch1A.1 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/298 عقاري كلي                                        

�ىل �ملدعى عليه /1  - �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم 
قد  )����س.م.ع(  للتمويل  �م��الك  �شركة  �ملدعي:  �ن  �لقامة مبا  �لعطار  جمهول حمل 
بالوحدة  و�ل�شر�ء �خلا�س  �لبيع  بف�شخ عقد  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
�ل�شكنية رقم )جي �ل تي- كي 1- 2 بي- 1710( �لكائنة بربج في�شتا ديل لجو و�لز�م 
درهم   1.186.376.08 �ىل مبلغ  بال�شافة  دره��م    434.167 وق��دره  عليه مببلغ  �ملدعى 
تعوي�شا عن ف��و�ت مقد�ر �لربح و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لت��ع��اب.    وح��ددت لها جل�شة 
فانت مكلف  لذ�   ch1A.1 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/6/2  �لحد  يوم 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/294 عقاري كلي                                        
�ىل �مل��دع��ى عليه /1  - �ح��م��د ع��ب��د�ل��رح��ي��م �ل��ع��ط��ار م��ال��ك م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ق��ار�ت �حمد 
للتمويل  �م��الك  �شركة  �مل��دع��ي:  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �لعطار  جمهول حم��ل  عبد�لرحيم 
و�ل�شر�ء  �لبيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  )�����س.م.ع( 
�لكائنة بربج فيو دو  ك��ي3- 2 بي- 902(  �ل�شكنية رقم )جي �ل تي-  بالوحدة  �خلا�س 
لك و�ل��ز�م �ملدعى عليه مببلغ 371.300 درهم ومببلغ  1.165.325.93 درهم تعوي�س 
عن    فو�ت مقد�ر �لربح و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.    وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و   ch1A.1 ملو�فق 2013/6/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة�
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2013/124 تنفيذ ايجارات

����س.ذ.م.م  جمهول  �لهو�ء  تكييف  �ملميز لنظمة  �لنجم  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ي�شلم  وميثله:  �بر�هيم  حممد  �شم�شه  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�شالح �حمد �ل�شعدي. ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة 
بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �شد�د 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )50584( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       

يف الدعوى رقم 2013/1172 جزئي  جتاري
�ىل �ملدعى عليه:فاطمة ماجد زوجة حممد �شلطان ر��شد  حيث �ن �ملدعية: 
�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ملذكورة �عاله، وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )10.206.19 درهم ( بال�شافة 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12 بو�قع  للفائدة 
لذلك يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
�لدعوى وتقدمي ما لديك  يوم 2013/5/5 ميالدي وذلك لالجابة على  من 
من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       

يف الدعوى رقم 2013/1010 جزئي  جتاري  
�ىل �ملدعى عليه:مبارك �شامل مبارك �شقر  حيث �ن �ملدعية: �شركة �لمار�ت 
لالت�شالت �ملتكاملة �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله، 
وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )8.308.62 درهم ( بال�شافة للفائدة بو�قع 
يقت�شى  لذلك  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12
يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك 
2013/5/7 ميالدي وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات. 
ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       
يف الدعوى رقم 2013/1017 جزئي  جتاري  

�ملدعية:  �ن  حيث  �ل�شحي   ��شماعيل  ح�شني  �حمد  عليه:حممد  �ملدعى  �ىل 
�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ملذكورة �عاله، وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )8.319.60 درهم ( بال�شافة 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12 بو�قع  للفائدة 
لذلك يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
�لدعوى وتقدمي ما لديك  يوم 2013/5/7 ميالدي وذلك لالجابة على  من 
من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       
يف الدعوى رقم 2013/1016 جزئي  جتاري  

�شركة  �ملدعية:  �ن  حيث  عبد�هلل    �شليمان  حمد  عليه:عبد�هلل  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت 
�ملذكورة �عاله، وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )10.858.82درهم ( بال�شافة 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12 بو�قع  للفائدة 
لذلك يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
�لدعوى وتقدمي ما لديك  يوم 2013/5/7 ميالدي وذلك لالجابة على  من 
من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر       
يف الدعوى رقم 2013/1095 جزئي  جتاري  

�ىل �ملدعى عليه:حممد عبد�لوهاب عبد�لو�حد بن عيد علي �حلمادي حيث �ن 
�ملدعية: �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة 
 ) باأد�ء مبلغ وقدره )9.323.70درهم  �ملذكورة �عاله، وتعلنك فيها:  �لدعوى 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12 بو�قع  للفائدة  بال�شافة 
�ملحاماة. لذلك يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من يوم 2013/5/5 ميالدي وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديك من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
 اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2013/1185  
�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 

�ملنذر �ليه/�يان كري�شتوفر و�ط�شون/بريطاين �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.
املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )156.576 درهم( 

�ىل  لننبهكم  �ليكم  �لخ��ط��ار  ه��ذ�  ن��وج��ه  للتمويل  �لو���ش��ط  �ل�����ش��رق  �شي  ب��ي  ����س  �ت�����س  �شركة  نحن 
�شد�د �لق�شاط  �لتاأخري يف  نتيجة  �شد�د مبلغ وق��دره 156.576 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم  �شرعة 
�ل�شهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ل�شيارة رقم : 55313/خ/E/دبي نوع:جاكو�ر XF طر�ز:2009 و�شف 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : ��شود ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 156.576 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
 اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2013/1183  
�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان

 �ملنذر �ليه/مارك �شتيفن تريفري�س/جنوب �فريقي �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.
املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )87.325 درهم( 

نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 87.325 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
و�شف  ط����ر�ز:2004   XJR ن��وع:ج��اك��و�ر  78806/خ/H/دبي   : رق��م  �ل�شيارة  متويل  بعقد  �ملتعلقة 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : ��شود ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 87.325 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1190  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 
�ملنذر �ليه/موكي�س كابور كمال كابور/هندي �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.
املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )64.592 درهم( 

نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 64.592 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
و�شف  ط���ر�ز:2006   E200 نوع:مر�شيد�س  1058/خ/D/دبي   : رقم  �ل�شيارة  متويل  بعقد  �ملتعلقة 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : �زرق ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 64.592 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1189  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 
�ملنذر �ليه/�شركة �شولر للتجارة �لعامة ذ.م.م/�مار�تي �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.

املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )164.656 درهم( 
نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 164.656 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
و�شف  ط���ر�ز:2007   E350 نوع:مر�شيد�س  60241/خ/I/دبي   : رقم  �ل�شيارة  متويل  بعقد  �ملتعلقة 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : �بي�س ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 164.656 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1184  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 
�ملنذر �ليه/�شيد حم�شن حممود مريفندر�شكي/�ير�ين �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.

املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )86.345 درهم( 
نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 86.345 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
و�شف  ط���ر�ز:2007   C180 نوع:مر�شيد�س  36317/خ/I/دبي   : رقم  �ل�شيارة  متويل  بعقد  �ملتعلقة 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : �بي�س ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 86.345 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     
 اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2013/1181  
�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 

�ملنذر �ليه/ديرك بينيديك�س/�ملاين �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.
املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )97.344 درهم( 

نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 97.344 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
و�شف  ط�����ر�ز:2009  مو�شتاجن  ن��وع:ف��ورد  46586/خ/E/دبي   : رق��م  �ل�شيارة  مت��وي��ل  بعقد  �ملتعلقة 

�ملركبة:�شالون لون �ملركبة : ف�شي ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 97.344 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1186  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان 
�ملنذر �ليه/موهان �شوند�ر فالور جوبالن ناير/هندي �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.

املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )65.518 درهم( 
نحن �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل نوجه هذ� �لخطار �ليكم لننبهكم �ىل �شرعة 
�شد�د مبلغ وقدره 65.518 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �شد�د �لق�شاط �ل�شهرية 
�ملتعلقة بعقد متويل �ل�شيارة رقم : 90837/خ/H/دبي نوع:ميت�شوبي�شي باجريو  طر�ز:2004 و�شف 

�ملركبة:��شتي�شن لون �ملركبة : ر�شا�شي ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 65.518 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10783 بتاريخ 2013/5/4     

 اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2013/1180  

�ملنذر/�شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط للتمويل وميثله �ل�شيد/ خلدون خالد ردمان
 �ملنذر �ليه/جليل د�د�شاه �شعيد ز�ده/�ير�ين �جلن�شية. )جمهول حمل �لقامة(.

املو�شوع : اخطار �شداد مبلغ وقدره )103.428 درهم( 
�ىل  لننبهكم  �ليكم  �لخ��ط��ار  ه��ذ�  ن��وج��ه  للتمويل  �لو���ش��ط  �ل�����ش��رق  �شي  ب��ي  ����س  �ت�����س  �شركة  نحن 
�شد�د �لق�شاط  �لتاأخري يف  نتيجة  �شد�د مبلغ وق��دره 103.428 درهم قيمة �ملرت�شد بذمتكم  �شرعة 
�ل�شهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ل�شيارة رقم : 14234/خ/I/دبي نوع:ني�شان �رماد� طر�ز:2006 و�شف 

�ملركبة:��شتي�شن لون �ملركبة : رمادي ، و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.
لذ�:وحر�شا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 103.428 درهم �لينا 
وذلك يف موعد �ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�أل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ 

�جر�ء�ت بيع �ل�شيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف.
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�أر�شل �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
رئي�س  �لأ�شيوي  �لحت��اد  رئي�س  نهيان  �آل 
برقية   ، و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  ن��ادي 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل �شاحب  تهنئة 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�ل�شارقة مبنا�شبة فوز نادي  �لأعلى حاكم 
ببطولة  ل��ل�����ش��ط��رجن  �ل���ث���ق���ايف  �ل�������ش���ارق���ة 
لل�شنة �خلام�شة  لل�شطرجن  �لعام  �ل��دوري 

�شموه  م��ك��ارم  �أن  م���وؤك���د�   ، �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
ور�ء  �ل�شطرجن  لريا�شة  �ملتو��شل  ودعمه 
حتقيق هذه �لجناز�ت ل�شطرجن �ل�شارقة 
ولعل �أبرز مكارم �شموه هو تف�شله باإفتتاح 
�ملقر �جلديد للنادي و�لذي يعد بحق قلعة 
���ش��اخم��ة يف ���ش��م��اء �ل�����ش��ط��رجن �لإم���ار�ت���ي 
�شموه  توجيهات  �إىل  بالإ�شافة  و�ل���دويل 
�ل�شائبة لالعبني ولإد�رة �لنادي مبو��شلة 

�جلهود للحفاظ على �لإجن��از�ت وتطوير 
للنا�شئني  �مل��ت��و����ش��ل  و�لإع�����د�د  �ل��الع��ب��ني 

لكي يو��شلو� م�شرية �لإجناز�ت.
�شخبوط  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �أر���ش��ل  ك��م��ا 
بن  ����ش���ع���ود  �ل�������ش���ي���خ  �إىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ة 
�إد�رة  �مل��ع��ال رئ��ي�����س جم��ل�����س  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
مثمنا  لل�شطرجن  �لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي 
جهود رئي�س و�أع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي 

ومتابعة خطط وبر�مج تطوير �لالعبني 
مما �شاهم يف حتقيق هذ� �لإجن��از �ملتميز  

.
�لأ���ش��ي��وي بح�شول  و�أ���ش��اد رئي�س �لحت���اد 
برونزية  �شامل عبد�لرحمن على  �لالعب 
موؤخر�  �أقيمت  �لتي  لل�شباب  �أ�شيا  بطولة 
�لتوفيق  ل���الع���ب  ومت���ن���ى  �ل�������ش���ارق���ة  يف 
غرب  منطقة  بطولة  يف  م�شاركته  خ��الل 

�لعا�شمة  يف  �ليوم  تنطلق  �أن  �ملقرر  �أ�شيا 
�ل��ق��ط��ري��ة �ل���دوح���ة وي��ت��اأه��ل �ل��ف��ائ��ز بها 
للم�شاركة يف بطولة كاأ�س �لعامل �لفردية 
لل�شطرجن �ملقرر �أقامتها يف مدينة ترم�شو 
بالرنويج خالل �شهر �أغ�شط�س-�آب �لقادم 
مدينة  ��شت�شافة  ق��ب��ل  �أخ����رية  ب��روف��ة  يف 
�لعاملي  لالأوملبياد  �لليل  منت�شف  �شم�س 

لل�شطرجن لعام 2014 .

�شـلـطــــان بـــن �شخبـــــوط يـــهنـــــئ حـــاكــــم ال�شارقـــــــة 
بــــالــفــــــوز بــــــــدرع دوري ال�شطرنـــــــج

و��شنطن  �لمريكية  بالعا�شمة  �أم�س  �ختتمت 
�خلا�س  لالوملبياد  �لتنفيذي  �ملكتب  �جتماعات 
�ل�����دويل و�ل�����ذي ����ش��ت��م��رت ���ش��ب��ع��ه �أي�����ام ، ومثل 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا �ملهند�س 
، وتناولت  �لرئي�س �لقليمى  �لوهاب  �أمين عبد 
�لهامه  �ملو�شوعات  م��ن  جمموعه  �لجتماعات 
كان �برزها �أول كاأ�س عامل يف كرة �لقدم �ملوحده 
ينظمه �لفيفا بالرب�زيل و�أطلق عليه ريو 2014 
، و�لت�شفيات �لتي �شوف ت�شهدها مناطق �لعامل 
16 دولة من بينهم دولتني من  �ل�شبع ل�شعود 
�ملنطقة دولة عن �ل�شرق �لأو�شط و�شوف ت�شهد 
دبى �أول كاأ�س �قليمى و�لت�شفيات �ملوؤهلة لكاأ�س 
و�شوف   ، �أ�شيا  ق��ارة  تقع يف  �لتي  ل��ل��دول  �ل��ع��امل 
تقام هذه �لت�شفيات يف �لفرتة من 10 �ىل 15 
�فريقيا  ، وت�شفيات  دول   9 فيها  وت�شارك  مايو 
�أكتوبر   9 4 �ىل  �لفرتة من  بالقاهرة يف  وتقام 

وت�شارك فيها 7 دول . 
�أ�شفرت عنه �لجتماعات كما  �أب��رز ما  وك��ان من 

ه��و حتديد  �ل��وه��اب  �أمي���ن عبد  �ملهند�س  ي��ق��ول 
ح�ش�س مناطق �لعامل �ل�شبع يف �للعاب �لعاملية 
�ل�شيفية و�لتي �شقام مبدينه لو�س �جنلو�س يف 
 ،2015 �أغ�شط�س   2: يوليو   24 م��ن  �ل��ف��رتة 
ميد�ليات  م��ن  �ملنطقة  لع��ب��و  حققه  م��ا  وك���ان 
 2011 باأثينا  �قيمت  �لتي  �ملا�شية  �للعاب  يف 
 110 بينهم  من  ميد�ليات   308 �ىل  وو�شلت 
ذهبيات و95 ف�شية و103 برونزيات. �شاركت 
�ليمن،�أحد  با�شتثناء  �ملنطقة  دول  جميع  فيها 
�ملنطقة ب50  زي��ادة ح�شة  �ملبا�شرة يف  �ل�شباب 
�لف  �ىل  �لالعبني  ع��دد  لي�شل   ، ولع��ب��ه  لعبا 

لعب ولعبه .
ح��ي��ث ح��ق��ق يف ت��ل��ك �لل���ع���اب �أب���ط���ال �لم����ار�ت 
�لفوز ب 65 ميد�لية ) 23 ذهبية و23 ف�شية 
و19 برونزيه ( وحقق �أبطال م�شر �لفوز ب�41 
ميد�لية ) 12 ذهبية و16 ف�شية و13 برونزية 
(، و�أبطال �ل�شعودية �لفوز ب20 ميد�لية ) 12 
ذهبية و 7 برونزيات وف�شية و�حدة (، و �بطال 

�لبحرين على 21 ميد�لية )7ذهبيات 7 ف�شيات 
7 برونزيات(، وكانت حم�شلة قطر �لفوز ب 19 
ميد�لية ) 6 ذهبيات و7 ف�شيات و6 برونزيات(، 
3ذهبيات  9 ميد�ليات )  و عمان حقق لعبوها 
�لردن  �بطال  برونزيات(،وحقق  و�أربع  ف�شيتان 
�لفوز ب 33 ميد�لية ) 17 ذهبية و8 ف�شيات 
و8 ب���رون���زي���ات(،وح���ق���ق �ب���ط���ال ف��ل�����ش��ط��ني 8 
 ( ميد�لية   52 �شوريا  �بطل  ،وحقق  ميد�ليات 
12 ميد�لية ذهبية و14 ف�شية و26 برونزية(، 
ولبنان 19 ميد�لية ) 7 ذهبيات و3 ف�شيات و9 

برونزيات(
وقام مارك غرو�شمان نائب �لرئي�س �لأول للجنة 
�لعليا �ملنظمه لالألعاب بعمل عر�س مو�شع عن 
�للعاب  تلك  ب��اأن  م��وؤك��د�  �جنلو�س  لو�س  �ل��ع��اب 
�لف  ،و30  دول����ة   170 ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ارك  و���ش��وف 
متفرج  مليون  ون�شف  م��درب  �لف  و3  متطوع 
 ، �مل�شابقات  �لتي �شوف قام عليها  ، و�ن �ملالعب 
�ل�شباحة حمام ماكدونالدز ، و�لعاب �لقوى على 

على  �لطائرة  و�لري�شة   ، كرومويل  لوكر  ��شتاد 
�ل�شلة على مركز جالينو�س  ، وكرة  مركز يوكل 
و�ملالكمه وكرة �ليد ورفع �لأثقال و�لتزلج على 
�لعجالت وتن�س طاولة يف مركز لو�س �جنلي�س 
ل���ل���م���وؤمت���ر�ت ، و�ل��ب��ول��ي��ن��ج ع��ل��ى مم�����ر�ت لكي 
 ، ب���ارك  ، و�ل���در�ج���ات على جريفث  ���ش��رت�ي��ك - 
�لقدم  وك��رة  �لفرو�شية،  مركز  على  و�لفرو�شية 
�خل��م��ا���ش��ي��ات ع��ل��ى ملعب دري���ك �آن���د �مل��ي��د�ن��ي��ة ، 
�لريا�شة  جم��م��ع  ع��ل��ى  �ل�شباعية  �ل��ق��دم  وك���رة 
لعبا   11 �لقدم  وك��رة   ، )�إن�شينو(  �شيبولفيد� 
على م��رك��ز ه��وم دي��ب��وت )ك��ار���ش��ون(، و�جلولف 
على ويل�شون هاردينغ �لدور�ت )جريفث بارك(، 
على  ،و�جل���ودو  كولينز  �ملحكمة  على  و�جلمباز 
و�لتجديف  �لريا�شية  ل��الأل��ع��اب  �شالة  ب���اردي 
على ملعب �لبحرية )لونغ بيت�س(، و�لبحار يف 
�للينة  و�لكرة   ، وبلمونت  خليج  �أمليتو�س  ر�شيف 
و�لتن�س  )�إن�شينو(،  �شيبولفيد�  �لريا�شة  جممع 
ع��ل��ى م��رك��ز ه����وم دي���ب���وت )ك���ار����ش���ون(، و�لكرة 

�لطائرة  �لكرة  و   ، بافيليون  �لطائرة على بويل 
�لرتياتلون،  �ملياه،  �ملفتوح  و�ل�شباحة  �ل�شاطئية، 

و�شيم �قامه �لالعبني يف �لقرية �لأوملبية يف كال 
ي�شك ويك�شل .

•• تغطية – املكتب االعالمي:

�آل  ح��م��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
خليفة رئي�س �ملجل�س �لعلى لل�شباب و�لريا�شة 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �لومل��ب��ي��ة �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة نظمت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جلنة  ب��ن ح��م��د  ن��ا���ش��ر  موؤ�ش�شة 
�لبحريني  ل��الحت��اد  �لتابعة  �لبحرين  ع��د�ئ��ي 
فندق  م��ن  �لثانية  �لرت�يثلون  �ل��ق��وى  لأل��ع��اب 
�ل�شوفوتيل مب�شاركة جمموعة من �لريا�شيني 

من �لرجال و�ل�شيد�ت من �لبحرين و�جلن�شيات 
�ملختلفة.

�مل�شاركني و�مل�شاركات م�شتويات عالية يف  وقدم 
�شباحة  مرت   750 مل�شافة  �متد  �ل��ذي  �ل�شباق 
و�تبعه مبا�شرة �شباق �لدر�جات �لهو�ئية مل�شافة 
ت�شل  و�ل����ذي  �جل���ري  ث��م  وم���ن  كيلومرت   20

م�شافته �ىل 5 كيلو مرت.
خليفة  �آل  حمد  ب��ن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  وت��اب��ع 
���ش��ب��اق �ل�����ش��ب��اح��ة م���ن ع��ل��ى م���نت ق���ارب���ه وذلك 

بهدف �لطمئنان على �شري �شباق �ل�شباحة.
وبهذه �ملنا�شبة ��شاد �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
�آل خليفة بامل�شتويات �لكبرية �لتي قدمها �شمو 
�ل�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة رئي�س �لحتاد 
�لثاين  �ل�����ش��ب��اق  يف  �ل��ق��وى  لل��ع��اب  �لبحريني 
و�لتي جاءت ��شتمر�ر� للم�شتويات �ملتميزة �لتي 
قدمها يف �ل�شباق �لول موؤكد� �ن �لنتائج �لتي 
خليفة  �آل  حمد  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  �شمو  حققها 
حم���ل ت��ق��دي��ر و�إع����ج����اب ج��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني يف 

�آل  نا�شر بن حمد  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د  �ل�شباق.  
�لعد�ئني  قبل  �لو��شعة من  �مل�شاركة  �ن  خليفة 
�ملختلفة  و�جلن�شيات  �لبحرين  من  و�ل��ع��د�ء�ت 
�لناحية  م��ن  �ل�شباق  �إجن���اح  يف  كثري  �شاهمت 
يف  وحا�شرة  قوية  �ملناف�شة  كانت  و�لتي  �لفنية 
جميع مر�حل �ل�شباق موؤكد� �ن �شباق تر�يثلون 
يعد من �ل�شباقات �لتي حتمل �لهد�ف �لنبيلة 
�ململكة يف م�شهد  �لع��م��ال �خلريية يف  دع��م  يف 
وتفاعلها  وثيق  ب�شكل  �لريا�شة  �رتباط  يوؤكد 

�لعمال  كافة  خدمة  على  و�لعمل  �ملجتمع  مع 
�ملجتمعية.

خليفة  �آل  حمد  ب��ن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  و����ش��ار 
�ىل �ن دعمه لل�شباق ياأتي من منطلق �لهد�ف 
�هد�فا  طياته  يف  �ل�شباق  يحملها  �لتي  �ملبيلة 
يف  مبتغاه  �ىل  للو�شل  دعمها  يجب  �ن�شانية 
دعم �لعمال �خلريية موؤكد� وقوفه �ىل جانب 
�لبحرين  عد�ئي  تقيمها جلنة  �لتي  �لفعاليات 
�لتي تعترب من �عرق �للجان يف منطقة �خلليج 

�لعربي.
خليفة  �آل  حمد  ب��ن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  و����ش��اد 
جلنة  �تخذتها  �ل��ت��ي  �لتنظيمية  ب���الج���ر�ء�ت 
�ل�شباق  ه��ذ�  �جن��اح  �شبيل  يف  �لبحرين  عد�ئي 
�ملتميز موؤكد� �ن �ل�شباقات �لتي تنظمها جلنة 
ع��د�ئ��ي �ل��ب��ح��ري��ن ت�����ش��اع��د وب�����ش��ك��ل ك��ب��ري على 
�لعديد من  �لريا�شية و�كت�شاف  ن�شر وتن�شيط 
للريا�شة  نو�ة  �شتكون  �لتي  �لريا�شية  �ملو�هب 

�لبحرينية م�شتقبال.

�ملر�حل  م���ف���رتق ط����رق يف  ع��ل��ى  �ل���ك���وي���ت  ي��ق��ف 
�شيفا  �حل��ايل عندما يحل  �ملو�شم  �خلتامية من 
ع��ل��ى �جل���ه���ر�ء غ���د� �لح����د يف �ي����اب �ل�����دور ربع 
�لنهائي مل�شابقة كاأ�س �مري �لكويت يف كرة �لقدم.

�ل��دوري �ملحلي  وبعد �شيطرته �شبه �ملطلقة على 
تاريخه  يف  ع�شرة  �حلادية  للمرة  �للقب  وح�شمه 
مبكر�، عرف �لعميد �شل�شلة من �لنتائج �ملفاجئة 
متثلت بخ�شارته على �ر�شه �مام �لرفاع �لبحريني 
2-3 وخارجها �مام �ل�شفاء �للبناين �شفر-1 يف 
بطولة كاأ�س �لحتاد �ل�شيوي �لتي يحمل لقبها، 
بيد �نه بلغ �لدور ثمن �لنهائي مت�شدر� �ملجموعة 
�لوىل وحقق بالتايل �لهم حيث �شيخو�س هذ� 

�لدور �لذي يقام من مبار�ة و�حدة على �ر�شه.
تعادل  حيث  �لم��ري  ك��اأ���س  م�شابقة  يف  تعر  كما 

 ،1-1 �لعنيد  �جل��ه��ر�ء  م��ع  د�ره  ع��ق��ر  يف  ذه��اب��ا 
�لياب  يف  �حل���ذر  ت��وخ��ي  بالتايل  عليه  ويتوجب 
كي ل يخرج من �لبطولة �لتي يحمل لقبها ت�شع 

مر�ت، خايل �لوفا�س.
�ل������دوري يف �ملركز  �ن��ه��ى �جل���ه���ر�ء  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�خلام�س بر�شيد 21 نقطة متخلفا عن �لكويت 
ي��وؤخ��ذ يف  ذل���ك ل  �ن  �ل��ب��ط��ل ب32 نقطة غ��ري 
�حل�شبان يف مباريات �لكوؤو�س �لتي تبقى مفتوحة 
بد�أ  �لكويت  �ن  خ�شو�شا  كافة،  �لحتمالت  على 
�ملباريات  تكد�س  ع��ن  �ل��ن��اجت  �لره���اق  م��ن  يعاين 
بريوت  من  لتوه  عائد  وه��و  و�خلارجية،  �ملحلية 

حيث �لتقى �ل�شفاء يف �لبطولة �ل�شيوية.
ويحل �لقاد�شية، و�شيف بطل �لدوري، �شيفا على 
�لريموك )درجة �وىل( �ليوم �ل�شبت بعد �ن �شبق 

وهو  �لذهاب،  يف  5-�شفر  م�شيفه  �كت�شح  �ن  له 
�لهد�ف  م��ن  غلته  رف��ع  �ي �شعوبة يف  يجد  ل��ن 

نتيجة �لفو�رق �لفنية بني �جلانبني.
كاأ�س  �ل��ر�ه��ن  �ملو�شم  يف  �ن��ت��زع  �ل���ذي  �لقاد�شية، 
�ل�شوبر �ملحلية وكاأ�س �لحتاد �لتن�شيطية وكاأ�س 
�شيفه  م��ع  �يجابي  ت��ع��ادل  م��ن  ق��ادم  �لعهد،  ويل 
�لرمثا �لردين 2-2 بعد �ن كان متقدما 2-�شفر 
يف �جلولة �ل�شاد�شة �لخرية من مناف�شات �لدور 
�لول لبطولة كاأ�س �لحتاد �ل�شيوي حيث �نتزع 
�لر�بعة و�شمن خو�س  �ملركز �لول يف �ملجموعة 

ثمن �لنهائي على �ر�شه.
يف  �لم���ري  ك��اأ���س  بلقب  ت��وج  �ن  للقاد�شية  و�شبق 
14 منا�شبة �خرها يف �ملو�شم �ملا�شي عندما هزم 

كاظمة 1-�شفر يف �ملبار�ة �لنهائية.

منا�شبتني  �للقب يف  �ل��ريم��وك  �ح��رز  من جهته، 
وقد عجز يف �ملو�شم �لر�هن عن �لرتقي �ىل دوري 
�ل�شو�ء ب�شبب �شعف نتائجه يف �لدرجة �لوىل.

 15 �للقب  �ل��دوري وحامل  ثالث  �لعربي  ويبدو 
مرة )رقم قيا�شي( يف ماأمن من �ملفاجاآت بعد �ن 
 2-6 د�ره  عقر  يف  �لفحيحيل  �شحق  �ن  له  �شبق 

يف �لذهاب.
ول �شك يف �ن �لزعيم �شي�شعى �ليوم �ىل �ل�شتفادة 
من �ملبار�ة كي تكون خري ��شتعد�د للموقعة �ملهمة 
�لتي تنتظره يف 14 �يار-مايو �حلايل يف �شيافة 
�لنهائي  �ل���دور  �ي��اب  �لعا�شمة �جل��ز�ئ��ري  �حت��اد 
مل�شابقة كاأ�س �لحتاد �لعربي، وذلك بعد �ن �نتهت 

مبار�ة �لذهاب يف �لكويت بالتعادل �شفر-�شفر.
و�ع����ت����ربت ن��ت��ي��ج��ة �ل����ذه����اب م��ف��اج��ئ��ة ن���وع���ا ما 

�لم��ري مرة  كاأ�س  �لفحيحيل، بطل  �ن  خ�شو�شا 
و�ح��دة، جنح يف �لرتقي �ىل دوري �ل�شو�ء بعد 
ل��ل��درج��ة �لوىل، و���ش��ي��غ��ي��ب عن  ب��ط��ال  ت��ت��وي��ج��ه 
���ش��ف��وف��ه �ل���ي���وم �ل���رب�زي���ل���ي م��اوري�����ش��ي��و جوزيه 
���ش��اح��ب ه���ديف �ل���ذه���اب و�ل��ل��ي��ب��ي �ح��م��د �ملعمر 
�خلتالن  وعبد�لوهاب  لاليقاف،  �ل�شايف  ونا�شر 

لال�شابة.
ك��اظ��م��ة �شيفا على  ي��ح��ل  �ل��ر�ب��ع��ة،  �مل���ب���ار�ة  ويف 
تقدمه  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ن��ي��ت��ه  ويف  �ل�����ش��ل��ي��ب��خ��ات 

1-�شفر.
وتعترب بطولة �لكاأ�س فر�شة �شانحة �مام كاظمة 
حامل �للقب �شبع مر�ت مل�شاحلة جماهريه بعد 
يف  �لوىل  ل��ل��م��رة  �لوىل  �ل���درج���ة  �ىل  ه��ب��ط  �ن 
43 عاما �ثر حلوله يف �ملركز �لثامن �لخري يف 

�لدوري وخروجه من �لدور ربع �لنهائي لبطولة 
�لندية �خلليجية �مام �خلور �لقطري.

عانى كاظمة عدم ��شتقر�ر فني يف �ملو�شم �لر�هن 
�ملونتينيغري  م��ن  ك��ل  ت��دري��ب��ه  على  ت���و�ىل  حيث 
م���ي���ودر�غ ر�دول��وف��ي��ت�����س وج��م��ال ي��ع��ق��وب و�خري� 
وليد ن�شار، وهو �شيفتقد غد� �ىل يو�شف نا�شر 

بد�عي �ليقاف.
�ل�شاب  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  في�شعى  �ل�شليبخات  �م��ا 
ثامر عناد �ىل �لتاأكيد باأن جناحه يف تفادي �شبح 
�ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف  �ل���دوري  �نهى  حيث  �لهبوط 
�لنتيجة  �ل��ع��ودة يف  ف��ر�غ، و�شيحاول  ي��اأت من  مل 
و�نتز�ع بطاقة �لعبور �ىل ن�شف نهائي �لبطولة 
�لتي مل ي�شبق له �ن �عتلى �على نقطة من من�شة 

�لتتويج فيها.

يف ختام اجتماعات املكتب التنفيذي لالأوملبياد اخلا�س بوا�شنطن

الرئي�ض الإقليمي : ميداليات الإمارات الـ 65 كانت �شببًا يف زيادة ح�شة املنطقة اإىل األف لعب ولعبة يف لو�ض اأجنلو�ض 2015

تابع مناف�شات ال�شباحة من على منت القارب

نا�شر بن حمد: �شباق الرتايثلون الثاين �شهد تناف�شًا قويًا بني جميع امل�شاركني

الكــــويـــت يــــواجـــه خطـــــر اخلــــروج مــــن كـــــاأ�ض الأميـــــــــــر
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مل�����ش��روع عمان  �ل��ت��اب��ع  �مل���وج م�شقط  ح��ق��ق ق���ارب 
�لثاين  �ليوم  �لفوز يف  �إىل طريق  ع��ودة  لالإبحار 
���ش��ب��اق��ات �لإك�شرتمي  �ل��ث��ال��ث��ة م��ن  م��ن �جل��ول��ة 
حيث  ت�شينجد�و؛  مدينة  يف  �ل�شر�عي  لالإبحار 
ع��ل��ى لئ��ح��ة ترتيب  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  �إىل  �ن��ت��ق��ل 
نقاط  ث��الث  ب��ف��ارق  متخلفاً  �ل�شباق  مت�شدري 
مع  �لرتتيب،  مت�شدر  �ألينجي  ق��ارب  ور�ء  فقط 

بقاء يومني من مناف�شات �ل�شباق.  
فو�شان،  ب��خ��ل��ي��ج  �آخ����ر  وق���ار����س  م��اط��ر  ي����وم  ويف 
لالإبحار  �لإك�����ش��رتمي  ���ش��ب��اق��ات  �أب��ط��ال  ��شتمتع 
�لقوي،  بالن�شيم   2012 ع��ام  خ��الل  �ل�����ش��ر�ع��ي 
لتحقيق  ط��ري��ق��ه��م  يف  م��ن��اف�����ش��ي��ه��م  و�ك��ت�����ش��ح��و� 
�لثمانية  �ل�شباقات  �أ�شل  من  ثالثة  يف  �لنت�شار 
على  مل��ر�ك��ز  حتقيقهم  م��ع  ��شتكمالها  مت  �ل��ت��ي 
رفعت  وق��د  �آخ��ري��ن.  �شباقني  يف  �لتتويج  من�شة 
هذه �لنجاحات قارب �ملوج، م�شقط مركز�ً و�حد�ً 
على لئحة ترتيب مت�شدري �ل�شباق، و�شاهمت يف 

ج�شره للهوة مع �لفريق �ل�شوي�شري. 
�أن حتقق  �شعور جيد  �إنه  �لهادي،:  وقال م�شعب 
ن�شعر  جتعلنا  �لتجربة  ه��ذه  لأن  جم���دد�ً  �ل��ف��وز 

مبررو فرتة طويلة منذ حتقيقنا لآخر فوز. 
فقط،  �ل��ط��ري��ق  ن�شف  قطعنا  ولكننا  و�أ����ش���اف: 
وميكن �أن يحدث �أي �شيء. �إن معركتنا مع قارب 
�لنهاية،  حتى  نكافح  و�شوف  حقاً،  جيدة  �ألينجي 
ب�����ش��ك��ل م�شاعف،  �أك����رب  ن��ب��ذل جم��ه��ود  و����ش���وف 

و�شوف نتعامل مع �ل�شباق يوماً بيوم. 
وتابع قوله: تو��شلنا يتح�شن تدريجياً على �شطح 
�لقارب. وقد حققنا عودة جيدة �ليوم، وناأمل يف 

�أن نو��شل هذه �ل�شحوة غد�ً وبعد غٍد. 
�ل��ربي��ط��اين وي���ل هاودين،  �ل��ب��ح��ار  وق���د �ح��ت��ل 
�للحظة  �ل��رب��ان يل ماكميالن يف  وظ��ف��ه  �ل��ذي��ن 
قارب  �لر��شدي على منت  ها�شم  �لأخ��رية، مكان 
معاً  �شاركاً  �لثنائي قد  ه��ذ�  وك��ان  �مل��وج، م�شقط. 
يف  ت��ورن��ادو  فئة  �ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب  �شباقات  يف 
دور�ت �لألعاب �لأوليمبية، ومن بينها دورة بكني 
�لأوليمبية، عندما حققت �لقو�رب متعددة �لبدن 

ظهورها �لأخري يف دور�ت �لألعاب �لأوليمبية. 
�لبحارة على منت  �أب��رز  �أح��د  ول يعترب هاودين، 
�لبدن يف بريطانيا، غريباً على  �لقو�رب متعددة 
�شباقات �لإك�شرتمي 40 حيث كان ع�شو�ً يف طاقم 

قارب �لطري�ن �لُعماين خالل �ملو�شم �ملا�شي. 
�ل�شعادة  ك���ان يف غ��اي��ة  �ل����ذي  وق����ال م��اك��م��ي��الن، 
ب�شبب �لعودة �إىل و�شعه �ملعتاد على لئحة ترتيب 
مت�شدري �ل�شباق: لقد كان من �لر�ئع �أن يتو�جد 
ويل معنا على منت �لقارب لأنه ميتلك قدر�ً كبري�ً 
�ل�����ش��ر�ع��ي فئة  �لإب��ح��ار  �شباقات  م��ن �خل���ربة يف 
قو�رب �لإك�شرتمي 40 مثلما هو �حلال بالن�شبة 
يل، لذ� فقد متكنا من تقدمي طاقات جيدة، وهو 
�أمر مهم حقاً يف ر�شالتنا ومهمتنا �ملتمثلة يف نقل 

خرب�تنا ومهار�تنا �إىل �لبحارة �لأ�شغر �شناً. 

ب�شكل جيد  ب��الإرت��ي��اح لإب��ح��ارن��ا  ن�شعر  و�أ���ش��اف: 
ر�ئ��ع��اً يف �لإب��ح��ار كما  جم���دد�ً. وق��د خ�شناً يوماً 
نفعل يف �لعادة، وقد �شاعدين جميع �لبحارة على 
فقد  ولهذ�  �لطبيعي،  ن�شابها  �إىل  �لأم��ور  �إع��ادة 
قليل من  ق��در  �شادفنا  وق��د  ج��ي��د�ً.  يوماً  خ�شنا 
وقد  بالفعل.  مطلقاً  ت�شتمر  مل  ولكنها  �ل��ري��اح، 
�شجلت �شرعة �لرياح حو�يل 5 عقد�ت بحرية يف 
�لغالب، على �لرغم من ت�شجيلنا ل�شرعة و�شلت 

�إىل ثمان عقد�ت بحرية مرتني. 
ما  وه��و  جيدة،  ب��د�ي��ات  خ�شنا  لقد  قوله:  وتابع 
ب�شاأن  �أ�شا�شاً جيد�ً لتخاذ قر�ر�ت موفقة  منحنا 
بعدما  �أف�شل  �ت�شالتنا  وك��ان��ت  �ل�شباق،  م�شار 
�ملا�شية.  �ل��ل��ي��ل��ة  �مل��و���ش��وع خ���الل  ه���ذ�  ن��اق�����ش��ن��ا 
ونحن جميعاً نريد �أن نبحر ب�شكل جيد، �أو نبذل 

جمهود�ت �أكرب، وقد متكنا من فعل ذلك �ليوم. 
وق���د ���ش��ه��دت �مل��ع��رك��ة م��ع ق���ارب �أل��ي��ن��ج��ي �شعود 
قارب �ملوج، م�شقط ورفعه لقدر�ته �لتناف�شية مع 
�لفريقني على  �ملناف�شة بني  توقعات بزيادة حدة 

مد�ر �ليومني �خلتاميني. 
وقال ماكميالن: لقد كان من �جليد ك�شب قدر 
ناأمل  فاإننا  ل��ذ�  �ل��ي��وم،  منهم  �لنقاط  م��ن  كبري 
ب�شكل  �أن نو��شل مطاردتهم و�ل�شغط عليهم  يف 
قوي فعاًل.  و�أ�شاف: حقق قارب �ألينجي �لفوز يف 
�شنغافورة، وحقق بد�ية موفقة هنا، ومن �لر�ئع 
�أج��ل ح��دوث تغيري.  �أن نر�هم ل ي�شيطرون من 

لذ�  عليه،  �لتغلب  ميكن  فريق  �أنهم  نرى  ونحن 
فاإن هذ� هو هدفنا. 

�ل�شلطنة  �إىل  �ل��ر����ش��دي  ه��ا���ش��م  �إع�����ادة  مت  وق���د 
�لز�ئدة  لإج��ر�ء عملية جر�حية ل�شتئ�شال  �لآن 
�ل�شحي.  تقييم و�شعه  �إع��ادة  يتم  �لدودية ولكي 
مع  �لكاملة  قوته  ها�شم  ي�شتعيد  �أن  �ملوؤمل  ومن 
�نطالق مناف�شات �جلولة �لر�بعة من �ل�شباق يف 

�إ�شطنبول. 
�لإك�شرتمي  �شباقات  �شل�شلة  من  �لثالثة  �جلولة 
�شباق  2013، جدول ترتيب  �ل�شر�عي  لالإبحار 
كينجد�و بعد مناف�شات �ليوم �لثاين وخو�س 13 

�شباق. 

املركز- الفريق- النقاط 
�لأول- �ألينغي )�شوي�شر�(- 102 نقطة 

 99 ُع���م���ان(-  )�شلطنة  م�شقط  �مل����وج،  �ل���ث���اين- 
نقطة

�لثالث- جاك بيند�ر )نيوزيلند�(- 85 نقطة 
�شيلينج  �إك���������ش����رتمي  �����ش����اب  ف����ري����ق  �ل������ر�ب������ع- 

)�لدمنارك(- 82 نقطة 
ب���ول ل��الإب��ح��ار �ل�شر�عي  �خل��ام�����س- ف��ري��ق ري���د 

)�لنم�شا(- 80 نقطة 
�ل�شاد�س- فريق ريل )�شوي�شر�(- 79 نقطة 
�ل�شابع- فريق �ل�شني )�ل�شني(- 76 نقطة

�لثامن- فريق كوريا )كوريا(- 73 نقطة 

�آل  ز�يد  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  حتت رعاية 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان 
�ليوم  تختتم  �لم�����ار�ت  ت����ر�ث  ن����ادي  رئ��ي�����س 
�لإمار�ت  بطولتي  مناف�شات  �خلتم  مبدينة 
�ل�شاد�شة ع�شرة لقفز �حلو�جز وبطولة كاأ�س 
�لثالثة  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  م��ب��ارك  �ل�شيخ 

لقفز �حلو�جز.
نادي  ينظمهما  �ل��ل��ت��ان  �ل��ب��ط��ول��ت��ان  وت�شهد 
ت��ر�ث �لإم��ار�ت بالتعاون مع �إحت��اد �لمار�ت 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وب���دع���م م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة لوجنني 

�لعاملية على مدى ثالثة �أيام م�شاركة ما يزيد 
على 200 فار�س وفار�شة ونحو 165 جو�د� 
�لفرو�شية  و�أن��دي��ة  ��شطبالت  خمتلف  متثل 

�لعامة و�خلا�شة يف �لدولة.
ح�شر ف��ع��ال��ي��ات وم��ن��اف�����ش��ات �ل��ي��وم �ل��ث��اين � 
�لتي �أقيمت ب�شالة �شلطان بن ز�يد �لكربى 
يف  للفرو�شية  بوذيب  با�شطبالت  للفرو�شية 
�ل�شيخ حممد بن خليفة بن   � منطقة �خلتم 
طحنون  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد 
�آل نهيان  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حم��م��د ب���ن خ��ال��د 

و��شتمل  �ل�����ش��ي��وف و�جل���م���ه���ور.  م���ن  وع����دد 
�لبطولتني على  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ب��رن��ام��ج 
و�خليول  �لر�بع  �مل�شتوى  مناف�شات  �إنطالق 
�شنو�ت مب�شاركة   5  -4 �أعمار  �ل�شغرية من 
�لعربية  �خليول  و�شوط  وفار�شة  فار�شا   40
و�مل�شتوى  ف��ر���ش��ان   7 مب�����ش��ارك��ة  �لأ���ش��ي��ل��ة 
�لثالث و�خليول �ل�شغرية من 5- 6 �شنو�ت 
مب�شاركة 28 فار�شا وفار�شة و�مل�شتوى �لأول 
و�ملخ�ش�س للمحرتفني مب�شاركة 13 فار�شا 
مب�شاركة  �ل�شباب  �لثاين  و�مل�شتوى  وفار�شة 

16 فار�شا وفار�شة و�ل�شوط �ملفتوح مب�شاركة 
29 ف��ار���ش��ا وف��ار���ش��ة ل��ي�����ش��ل �إج���م���ايل عدد 

�مل�شاركني �إىل 131 فار�شا وفار�شة.
�ليوم  مناف�شات  �أن  �لتحكيم  جلنة  و�أك����دت 
�لثاين من �حلدث �إت�شمت بالقوة يف �ملناف�شة 
م��ت��ن��وع��ة يف جمال  خ����رب�ت  م�����ش��ارك��ة  ب�شبب 
ري��ا���ش��ة ق��ف��ز �حل���و�ج���ز م��ن ق��ب��ل ن��خ��ب��ة من 
�لدولة  �أرجاء  كافة  و�لفار�شات من  �لفر�شان 
ممن يتمتعون بلياقة ومهار�ت فردية خا�شة 
من  جملة  من  �حلركة  جمال  �إىل  بال�شافة 

�للجنة  �ل��ق��وي��ة. م��ن جهتها ع��ربت  �خل��ي��ول 
غري  بامل�شاركة  �شعادتها  ع��ن  �ملنظمة  �لعليا 
وم��ن حيث  �ل��ع��دد  م��ن حيث حجم  �مل�شبوقة 
�مل�شاركة �لمار�تية وبخا�شة فار�شات �لمار�ت 
�للو�تي �أكدن على جمال هذه �لريا�شة وعلى 
تفوقهن يف تطبيق قو�نينها وتقدمي عرو�س 
�ل��ق��ف��ز و�ل�����ش��رع��ة و�جتياز  ح��رك��ي��ة ر�ئ��ع��ة يف 

�لزمن بوقت قيا�شي.
تنفيذ�  �لدعم  مو��شلة  على  �للجنة  و�أك���دت 
�آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 

�حلو�جز  قفز  بريا�شة  �ملهتمني  لكل  نهيان 
وتاأ�شي�س قاعدة �شبابية لها وتطويرها �شمن 

مفرد�تها وتقاليدها �لأ�شية.
�شي�شهد  �خل��ت��ام��ي  �ل���ي���وم  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
وجماهريي  ر�شمي  وح�شور  قوية  مناف�شات 
.. موجهة  يعزز من قيمة �حل��دث  و�إعالمي 
�ل�شكر و�لتقدير لكافة �لندية و�ل�شطبالت 
�حل����دث وتقدميه  �إجن�����اح  ���ش��ارك��ت يف  �ل��ت��ي 
ب�شورة تليق بريادة �لمار�ت يف تعميق مفهوم 

وقيمة هذه �لريا�شة �جلميلة .

اختتام بطولتي الإمارات لقفز احلواجز وكاأ�ض ال�شيخ مبارك بن حممد اآل نهيان اليوم

لل�شطرجن  �لم�����ار�ت  �حت���اد  ينظم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز �ع����د�د �لقادة 
دورة �شقل وترقية حكام �ل�شطرجن 
و�لتي �شتنطلق غد� �لأحد يف متام 
مب�شاركة  م�����ش��اء  �ل�����ش��ادة  �ل�����ش��اع��ة 
ميثلون  وحكام  ود�ر�شة  د�ر�شاً   20
و�آ����ش���ي���وي���ة من  ع��رب��ي��ة  دول  ع����دة 
و�شوريا  وفل�شطني  �لأردن  �شمنها 
و�لفلبني،  و�لعر�ق  و�ليمن  وم�شر 
�مل�شت�شيفة  �ل��دول��ة  �إىل  بالإ�شافة 
�لإم�����������ار�ت. وت����اأت����ي ه�����ذه �ل������دورة 
�ن��ط��الق��اً م��ن �ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر بني 
ومركز  لل�شطرجن  �لم���ار�ت  �حت��اد 
وتاأهيل  لإع��������د�د  �ل����ق����ادة  �إع��������د�د 
وتطوير �لكو�در �لفنية يف خمتلف 
�لأل����ع����اب، ح��ي��ث ي��ح��ا���ش��ر يف هذه 

�ل�������دورة رئ��ي�����س جل��ن��ة �حل���ك���ام يف 
�لحتاد �لدويل لل�شطرجن �ملحا�شر 
بناجيوت�س  �ل����ي����ون����اين  �ل��������دويل 
�حلكم  و�مل���ح���ا����ش���ر  ن��ك��ل��وب��ول��و���س 
�لر�شي  حم���م���د  ن����اج����ي  �ل��������دويل 
و�مل��ح��ا���ش��ر �حل��ك��م �ل�����دويل طارق 

حم��م��د خ�����وري. وي���ر�ق���ب �ل�����دورة 
مهدي  �لمار�تي  �ل��دويل  �ملحا�شر 
ع��ب��د�ل��رح��ي��م رئ��ي�����س جل��ن��ة حكام 
وم�����ش��ت�����ش��ار جل��ن��ة �حلكام  �ل���ع���رب 
�لدورة  برنامج  ويت�شمن  �لدولية. 
�لقانون �لدويل يف لعبة �ل�شطرجن 
�مل�شابقات  ق����و�ع����د  وت���ع���دي���الت���ه، 
وتعديالته، �للقاب �لدولية للحكام 
�حل�شول  وم��ت��ط��ل��ب��ات  و�ل��الع��ب��ني 
�أنظمة  �ل����دول����ي����ة.  �ل�������ش���ارة  ع���ل���ى 
�لوقت و�مل�شابقات و�آخر �لتعديالت 
�لفردي  �ل�شوي�شري  برنامج  عليها 
�لتزويج.  و�لفرقي �خلا�س لعملية 
و�ل��ت�����ش��ن��ي��ف �ل�������دويل. و���ش��ي��ت��م يف 
ختام �لدورة عقد �ختبار للد�ر�شني 

و�حلكام للت�شنيف و�لرتقي. 

دعا �ل�شيخ �حمد �لفهد رئي�س �حتاد �للجان 
�ملجل�س  ورئي�س  )�ن��وك(  �لوطنية  �لوملبية 
�لوملبي �ل�شيوي �ىل �لتطلع �ىل �لمام بعد 
�ل�شيوي  �لحت���اد  رئا�شة  �نتخابات  نتيجة 
�مل�شوؤولني  جميع  �ن  معترب�  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة 

�لريا�شيني يف �لقارة �ل�شيوية هم �شركاء.
�بر�هيم  بن  �شلمان  �ل�شيخ  �لبحريني  وف��از 
�م�س  �ل�شيوي  �لحت���اد  برئا�شة  خليفة  �آل 
�لول من �جلولة �لوىل �ذ ح�شل على 33 
�شوتا مقابل 7 ��شو�ت للتايالندي و�ر�وي 
يو�شف  ل���الم���ار�ت���ي  �����ش���و�ت  و6  م���اك���ودي 

�ل�شركال.
وق�����ال �ل��ف��ه��د �ل�����ذي ت��ل��ق��ى دع�����وة قطرية 
�لقطري  �لعهد  ويل  ك��اأ���س  نهائي  حل�شور 
�ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �ليوم �ل�شبت 
�لقارة  يف  �لريا�شيني  �مل�شوؤولني  جميع  �ن 
وتقام  �لد�ئمني  �ل�شركاء  من  هم  �ل�شيوية 

�ملبار�ة �لنهائية �ليوم �ل�شبت بني �ل�شد �ملتوج 
بطال للدوري �لقطري وخلويا و�شيفه.

�لد�عمني  �ل��ذي كان من �كرب  �لفهد  وتابع 
لل�شيخ �شلمان بن �بر�هيم �ن كال يوؤدي دوره 
و�لجتهاد  بالنفع  ي��ع��ود  ومب���ا  م��وق��ع��ه  م��ن 
ق��ارة متحدة ومتعاونة وم��ن �جل  �ج��ل  من 

�لنهو�س بكرة �لقدم �ل�شيوية .
و��شاف نحن جميعا �شركاء و�خوة و�لريا�شة 
توحدنا وعلينا �ن ننظر �ىل �لمام ول نلتفت 
�ىل �خللف، و�ي و�حد ميثلنا ونحن ور�ءه .

يذكر �ن �شلمان بن �بر�هيم فاز �ي�شا بدعم 
من �لفهد على �لقطري ح�شن �لذو�دي على 
�ل��دم )فيفا(  ع�شوية �لحت��اد �ل��دويل لكرة 

بو�قع 28 �شوتا مقابل 18.
وت��ب��دو �ل��ف��ر���ش��ة م��ت��اح��ة �م����ام �ل�����ش��د بطل 
�لدوري وو�شيف �لن�شخة �ملا�شية لكي يعزز 
رقمه �لقيا�شي من حيث عدد �للقاب وذلك 

�ليوم  �ل��دوري  عندما يو�جه خلويا و�شيف 
كاأ�س ويل عهد قطر لكرة  �ل�شبت يف نهائي 

�لقدم.
و�شتكون �ملو�جهة ثاأرية بني خلويا �ل�شاعي 
�لباحث  و�ل�شد  �مل�شابقة،  �لول يف  لقبه  �ىل 
عن �للقب �ل�شاد�س، وذلك لن �لخري جرده 
م��ن ل��ق��ب �ل�����دوري �ل����ذي ت���وج ب��ه �لول يف 

�ملو�شمني �ل�شابقني.
�ذ توج  باللقب  ف��وز�  �لفرق  و�ل�شد هو �كر 
98 و2003 و2006 و2007  �ع��و�م  به 
�لن�شخة  ب��ط��ل  �ل����ري����ان  وي��ل��ي��ه  و2008 

�ل�شابقة باربعة �لقاب.
وتاهل �ل�شد للمبار�ة �لنهائية بعد فوزه علي 
تغلب  فيما   ،1-3 �لنهائي  ن�شف  �لريان يف 

خلويا على �جلي�س 1-2.
لكتمال  م��ت�����ش��اوي��ة  �ل��ف��ري��ق��ني  وح���ظ���وظ 
�ل�شفوف من ناحية وعدم وجود �أي غيابات، 

فوز  ب�شبب  للفريقني  �مل��ع��ن��وي��ات  ولرت��ف��اع 
فيما  مو��شم،   5 غياب  بعد  ب��ال��دوري  �ل�شد 
جنح خلويا يف �لتاهل �ىل دور �ل16 لدوري 

�بطال ��شيا للمرة �لوىل يف تاريخه.
وكالعادة �شيكون �عتماد عموتا يف �ملقام �لول 
غونز�لي�س  ر�وؤول  �ل�شباين  �لثالوث  علي 
خلفان  جانب  حممود،�ىل  يون�س  و�لعر�قي 
�ب��ر�ه��ي��م �مل��ت��ال��ق ك��ث��ري� ه��ذ� �مل��و���ش��م و�لذي 
�شجل هدفا تاريخيا يف مرمي �لريان �ي�شا.

�ي���ري���ك غرييت�س،  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي  �مل�����درب  �م���ا 
هد�فه  ع���ل���ى  �لول  �مل����ق����ام  يف  ف���اع���ت���م���اده 
�شيبا�شتيان  �ل���ق���ط���ري  �ل�������دوري  وه������د�ف 
يو�شف  �لتون�شي  �لثالثي  جانب  �ىل  �شوريا 
�ل�شوط  م��ب��ك��ر� يف  خ����رج  �ل�����ذي  �مل�����ش��اك��ن��ي 
نام  �جلنوبي  و�ل��ك��وري  �جلي�س،  �م��ام  �لول 
�لور�ق  �خطر  دي��ا  �ي�شار  و�ل�شنغايل  ت��اي، 

�لهجومية للفريق.

من  حا�شمة  مرحلة  بينيتيز  ر�ف��اي��ل  �ل���ش��ب��اين  �مل���درب  يدخل 
�ىل  �ملقبلة  �لع�شرة  �لي��ام  يف  ي�شعى  حيث  �لتدريبية  م�شريته 
قيادة ت�شل�شي لحر�ز لقب يوروبا ليغ للمرة �لوىل يف تاريخه، 
��شافة �ىل �شمانه �مل�شاركة يف دوري �بطال �وروبا، �مل�شابقة �لتي 

تنازل عن لقبها �لفريق �للندين بخروجه من �لدور �لول.
�لذي  �ملن�شب  يف  بينيتيز  بقاء  يتوقع  �ملتفائلني  ��شد  يكن  ومل 
دي  روبرتو  لاليطايل  خلفا  �ملو�شم  نهاية  حتى  موقتا  ��شتلمه 
ماتيو، خ�شو�شا �ن جمهور �لفريق �للندين طالب برحيله منذ 

�لبد�ية كونه كان �ملدرب �ل�شابق لليفربول.
 نظر� �ىل �لظروف �لتي �ختربناها و�ىل و�شول لعبني جدد 
و�لفريق �لذي كان يف مرحلة �نتقالية، كان �لو�شع �شعبا لكننا 
قمنا بعمل جيد ، هذ� ما قاله بينيتيز بعد قيادته ت�شل�شي م�شاء 
�خلمي�س �ىل نهائي م�شابقة �لدوري �لوروبي يوروبا ليغ للمرة 

�لوىل بفوزه على بال �ل�شوي�شري 3-1 يف �ياب ن�شف �لنهائي 
)2-1 ذهابا(.

لبينيتيز  �لوروب���ي���ة  �مل�شابقة  ن��ه��ائ��ي  �ىل  �ل��ت��اأه��ل  ي�شفع  ومل 
ملعب  مدرجات  من  �م�س  طالب  �للندين  �لنادي  جمهور  لن 
�شتامفورد بريدج بعودة �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو �ىل 
، وذلك  �لفريق، حيث رفعت يافطات كتب عليها جوزيه عائد 
ب��ه �لخ��ري �ث��ر خ��روج ري��ال مدريد  �ل��ذي �دىل  بعد �لت�شريح 
�ل�شباين من ن�شف نهائي دوري �لبطال يف معر�س رده على 
وجهته بعد تركه �ملحتمل للنادي �مللكي �ل�شيف �ملقبل، قائال: 
�ن ما  ت�شل�شي  �عترب جمهور  وق��د   . �ي��ن يحبوين  �شاذهب �ىل 
قاله مورينيو ��شارة و��شحة لعودته �ىل �شتامفورد بريدج رغم 

�نه مل يح�شل �ي �شيء ر�شمي حتى �لن يف هذ� �خل�شو�س.
م��ن جماهري  �ل����ذي ط��ال��ه  �لح�����ر�ج  بينيتيز جت��اه��ل  وح����اول 

ت�شل�شي �لتي لعبت دور� يف �يكال دي ماتيو مهمة �ملدرب �لد�ئم 
يف  �لوىل  للمرة  �لبطال  دوري  لقب  �ىل  قيادته  بعد  للفريق 
تاريخه قبل �ن يقال من من�شبه، موؤكد� �ن فريقه حقق �لنتائج 

�ملرجوة يف �ل�شابيع �لخرية.
�ل�شابق: نحن  �ليطايل  و�نرت ميالن  فالن�شيا  و��شاف مدرب 
حمرتفون. منذ خ�شارتنا �مام �شو�ن�شي )يف ذهاب ن�شف نهائي 
م�شابقة كاأ�س �لر�بطة يف 9 كانون �لثاين-يناير �ملا�شي(، فزنا 
قمنا  لقاء   11 ��شل  من  مبار�تني  يف  وتعادلنا  مباريات  بت�شع 

بعمل جيد و�مل �ن يقدر ق�شم كبري من �جلمهور هذ� �لمر .
بالتعاقد  �لر�غبة  �لفرق  ��شهمه جتاه  �ن يرفع  بينيتيز  وياأمل 
�ول  ي�شبح  لكي  ت�شل�شي  قيادة  خ��الل  من  �ملقبل  �ل�شيف  معه 
فريق يحرز لقب دوري �لبطال ثم يتبعه يف �ملو�شم �لتايل بلقب 
��شافة حل�شم  �شابقا(،  �لوروب��ي  كاأ�س �لحت��اد  )�و  ليغ  يوروبا 

�ىل  مبا�شرة  بالتايل  و�لتاأهل  �ملحلي  �ل��دوري  �لثالث يف  �ملركز 
دوري �لبطال �ملو�شم �ملقبل.

�ليام  يف  م�شريين  �ختبارين  �م��ام  ورج��ال��ه  بينيتيز  و�شيكون 
يونايتد  مان�ش�شرت  على  �شيفا  ت�شل�شي  يحل  �ذ  �ملقبلة  �لقليلة 
ث��م يتو�جه �لرب��ع��اء م��ع جاره  �مل��ت��وج باللقب بعد غ��د �لح���د، 
ومناف�شه على دوري �لبطال توتنهام �ل�شاعي �ىل حتقيق ثاأره 
�مل�شابقة  �مل�شاركة يف  بلوز لن �لخري حرمه من  �ل  من فريق 
�لر�بع،  للمركز  �حتالله  رغ��م  �ملا�شي  �ملو�شم  �لم  �لوروب��ي��ة 
للبطولة  �لر�بعة  �لنكليزية  �لبطاقة  على  ح�شل  لن��ه  وذل��ك 
�لدوري  يف  م��رك��زه  ب�شبب  ولي�س  �للقب  حامل  كونه  �ل��ق��اري��ة 

و�لذي مل يكن يخوله �لدفاع عن لقبه.
وميكن �لقول �ن �لعمل �لذي قام به بينيتيز مع ت�شل�شي مل يكن 
��شتثنائيا لنه مل ي�شتلم فريقا يف �زمة بل و�شل �ليه نتيجة قر�ر 

�لتخلي  �بر�موفيت�س  روم��ان  �لرو�شي  �مللياردير  �لنادي  مالك 
�بطال  ل���دوري  �لول  �ل���دور  م��ن  �خل���روج  بعد  ماتيو  دي  ع��ن 
�مل��درب �ل�شباين �ىل �لفريق �للندين و�لخري  �وروب��ا. وو�شل 
يتوجه لرتكه يف  �ملحلي، وهو  �ل��دوري  �لثالث يف  �ملركز  يحتل 
�كمال عقده وجتنب عدم  �قله يف  لكنه جنح على  ذ�ت��ه،  �ملركز 
منذ  ��شتهر  �ل��ذي  �بر�موفيت�س  �شحايا  لئحة  �ىل  �لن�شمام 
و�خر  �لخ��ر،  تلو  �مل��درب  باقالة  بريدج  �شتامفورد  و�شوله �ىل 
�شحاباه بالطبع دي ماتيو �لذي قاد �ل بلوز �ىل �جناز تاريخي 
�مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي �شعى �ل��ي��ه �مل��ل��ي��اردي��ر �ل��رو���ش��ي ط��وي��ال وف�شل 
ر�نيريي  ك��الودي��و  �لي��ط��ايل  بتحقيقه مع مدربني من ط��ر�ز 
ومورينيو و�لرب�زيلي لويز فيليبي �شكولري و�ليطايل �لخر 
كارلو �ن�شيلوتي دون �ن يجنبه ذلك �لتخلي عن خدماته عند 

�ول تعر له.

غدًا افتتاح دورة اإعداد و�شقل 
ُحكام ال�شطرجن

الفهد يح�شر نهائي كاأ�س ويل عهد قطر اليوم 

ال�شد يطمح للقب �شاد�ض وخلويا لتدوين ا�شمه يف �شجل الأبطال 

10 اأيام حا�شمة لبينيتيز من اأجل ترك ت�شل�شي مرفوع الراأ�ض 
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�لنكليزي  يونايتد  ملان�ش�شرت  �ل�شكتلندي  �مل��درب  توقع 
�ل��ي��ك�����س ف��ريغ��و���ش��ون �ن يجري  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي  �ل�����ش��ري 

تعديالت طفيفة على ت�شكيلة �بطال �لدوري �ملمتاز.
م��ع��دودة على  ���ش��اع��ات  بعد  ف��ريغ��و���ش��ون  وي��اأت��ي ت�شريح 
وودو�رد  �ي��د  ليونايتد  �جلديد  �لتنفيذي  �ملدير  �ع��الن 
بان �ل�شياطني �حلمر لي�شو� بحاجة �ىل �جر�ء تعديالت 
كبرية على �لفريق �لذي توج بلقب �لدوري �ملمتاز للمرة 

�لع�شرين يف تاريخ �لنادي.
ل��ك��ن ف��ريغ��و���ش��ون �ع�����رتف ب���ان���ه ب��ح��اج��ة ل�����ش��م بع�س 
�لالعبني �جلدد من �جل �حلر�س على �ن يبقى فريقه 
�ملا�شي  �ملو�شم  بطل  �شيتي  مان�ش�شرت  على جاره  متفوقا 

�لرباعي  هذ�  �ن  خ�شو�شا  و�ر�شنال،  وتوتنهام  وت�شل�شي 
يعتزم تعزيز �شفوفه �ملو�شم �ملقبل.

و��شار فريغو�شون �ىل �نه �شي�شعى ل�شم لعب �و �ثنني، 
م�شيفا يجب �ن ناأخذ بعني �لعتبار بان �لفرق �لخرى 
�لعتبار  بعني  ن��اأخ��ذ  �ن  �ي�شا  ويجب  �شفوفها.  �شتعزز 
تقدم بع�س �لالعبني بالعمر، لكن ب�شكل عام نحن نعي 

�ين موقعنا يف ما يخ�س م�شاألة �لالعبني .
وح���ذر ف��ريغ��و���ش��ون م��ن خ��ط��ر �ل��ت��ع��اق��د م��ع �ل��ك��ث��ري من 
�لالعبني �جلدد لنه ميلك ��شال �لكثري من �لالعبني 
يف ت�شرفه، م�شيفا منلك قوة كبرية.. لن نريد �ن نربك 
كل  يف  �لالعبني.  من  كبري  عدد  على  باحل�شول  �نف�شنا 

م���رة ت��ق��دم��ت ف��ي��ه��ا ب��ط��ل��ب م��ن ع��ائ��ل��ة غ��الي��زر )مالكة 
�لفريق( فكانو� على �ملوعد .

وذكرت بع�س �لتقارير �ن �لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي 
ق��اد بورو�شيا دورمت��ون��د �لمل��اين �ىل نهائي دوري  �ل��ذي 
�لنهائي  ن�شف  ذه��اب  يف  رباعية  بت�شجيله  �وروب��ا  �بطال 
�مام ريال مدريد �ل�شباين )4-1(، يعترب من �ولويات 
ك�شفت  �شن  �شحيفة  لكن  �ملقبل  للمو�شم  فريغو�شون 
يونايتد  على  تفوق  بايرن ميونيخ  �لمل��اين  �لعمالق  بان 

وح�شل على خدمات هذ� �لالعب �ملميز.
و�شبق لفريغو�شون �ن �عرب عن رغبته يف �حل�شول على 
توقيع مهاجم بورو�شيا دورمتوند، لكن �لالعب �لبولندي 

و�شك  على  ��شرتليني  جنيه  مليون  ب25  �شعره  �ملقدر 
�لتوقيع لبايرن ملدة خم�شة �عو�م بح�شب �شن .

ون��ف��ى ب��اي��رن �ل����ذي ح�����ش��م ل��ق��ب ب��ط��ل �ل�����دوري �لمل���اين 
�وروبا،  �بطال  دوري  ونهائي  �ملحلية  �لكاأ�س  نهائي  وبلغ 
�شحة �لخبار �لتي حتدثت عن توقيعه عقدي �تفاق مع 

ليفاندوف�شكي.
وجاء نفي بايرن رد� على ما ذكرته �شحيفة بيلد �ملحلية 
مع  عقدين  وق��ع  ق��د  �ليولندي  �ملهاجم  �ن  ����ش��ارت  �لتي 
متوز- يف  �ليه  بانتقاله  يق�شي  �لول  �لبافاري،  �لنادي 
2014 كالعب  يوليو �ملقبل و�لثاين يف حزير�ن-يونيو 

حر بعد �نتهاء عقده مع دورمتوند.

قائال عرب م�شوؤوله  �لخبار  نفى �شحة هذ�  بايرن  لكن 
�لع���الم���ي م���ارك���و����س ه��وي��رف��ي��ك: ب���اي���رن ي��ت��وج��ه �ىل 
�ل��ت��ق��اري��ر �ل��ع��دي��دة �ل��ت��ي حت��دث��ت ع��ن م�����ش��األ��ة �لالعب 
�ي عقد  بايرن مل يوقع  ليفاندوف�شكي ويو�شح:  روبرت 

مع روبرت ليفاندوف�شكي.
 34 و�رتبط ��شم ليفاندوف�شكي �لذي �شجل هذ� �ملو�شم 
هدفا بينها 10 يف دوري �بطال �وروبا، بانتقال حمتمل 
�ىل يونايتد وذل��ك بعد رف�شه متديد عقده �حل��ايل مع 
جنمه  خ��دم��ات  �ل�شيف  ه��ذ�  �شيخ�شر  �ل���ذي  دورمت��ون��د 
�لخر ماريو غوت�شه �لذي �شيد�فع عن بايرن �عتبار� من 

�ملو�شم �ملقبل.

فريغو�شون يتوقع اإجراء بع�ض التعديالت الطفيفة على ت�شكيلة يونايتد

بطولة  على  �لأول  �أم�س  �شباح  يف  �ل�شتار  �أ�شدل 
�لر�بعة  ن�شختها  يف  �لأوملبية  للرماية  �ل�شرطة 
�لتي كانت قد �نطلقت فعالياتها يوم �لأثنني من 
�لأ�شبوع �ملا�شي برعاية كرمية من �لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية ، و�أقيمت �ملناف�شات بنادي 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�لغولف و�أ�شرف على 
للرماية مب�شاركة نحو  �ل�شرطة  تنظيمها �حتاد 
�ل�شرطية  �ل��ف��رق  ميثلون  ور�م��ي��ة  ر�م��ي��اً   241
�لريا�شية يف �أبوظبي ، دبي ، �ل�شارقة ، �لفجرية 
مدر�شة   ، �خليمة  ر�أ����س   ، عجمان   ، �لقوين  �أم   ،
 ، ، �شوؤون �جلن�شية و�لقامة  �ل�شرطة �لحتادية 
�لدفاع �ملدين قو�ت �لأمن �خلا�شة وكلية �ل�شرطة 
�لبطولة  فيها  ت�شهد  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  وه��ي   ،
م�شاركة 12 قيادة و�إد�رة يف جميع �مل�شابقات مما 
�لكبري  �لنجاح  �إىل  و�أدى  �لتناف�س  حدة  من  ز�د 
�لذي �أكد عليه جميع �مل�شاركني و�مل�شوؤولني �لذي 

تناف�س  �لأربعة. وجاء  �أيامها  �لبطولة يف  تابعو� 
�لرماة من خالل �شبع م�شابقات هي: 10 �أمتار 
مرت�ً  و25  �لرجال  لفئة  �لهو�ء  �شغط  م�شد�س 
م�شد�س  و25 مرت�ً  �أي�شاً  �لرجال  م�شد�س لفئة 
لفئة  �لهو�ء  �شغط  م�شد�س  �أمتار  و10  �شيد�ت 
�ل�شيد�ت و50 مرت�ً بندقية ر�قد�ً لفئة �لرجال 
و50  �ل�شيد�ت  لفئة  ر�ق���د�ً  بندقية  م��رت�ً  و50 

مرت�ً م�شد�س لفئة �لرجال .
و�شهد �ليوم �خلتامي �مل�شت�شار عبد�هلل �شامل بن 
�لريا�شي  �ل�شرطة  رئي�س �حتاد  �لعامري  ن�شرة 
�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لم���ني  �ل��دو���ش��ري  وعبد�ملح�شن 
و�لريا�شة  �ل�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
و�ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�مل��ل��ك حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��ي��م جاين 
وخليفة  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت���اد  �إد�رة  م��دي��ر 
�لعني  ب���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ليوم  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ل���رم���اي���ة و�أق���ي���م���ت يف ه����ذ� 
م�شابقة و�حدة فقط يف 50 مرت�ً م�شد�س للفرق 

ف��از فيها فريق  و�ل��ت��ي  �ل��رج��ال  لفئة  و�ل��ف��ردي 
�لقيادة �لعامة ب�شرطة �أبوظي باملركز �لأول تاله 
فريق مدر�شة �ل�شرطة �لحتادية يف �ملركز �لثاين 
ثم فريق �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي �لذي حل يف 
�ملرتبة �لثالثة. �أما يف م�شابقة �لفردي 50 مرت 
�آل  �ل��ر�م��ي حميد عبد�هلل  رج��ال فقد حقق  حر 
علي من �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة باملركز 
�لأول وجاء �لر�مي علي حممد عبيد من مدر�شة 
�ل�شرطة �لحتادية يف مركز �لو�شيف بينما �أنهى 
�لقيادة  م��ن  �ل�شام�شي  ���ش��ال��ح  حم��م��د  �ل���ر�م���ي 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي �مل�����ش��اب��ق��ة حم��ت��اًل �ملركز 
�مل�شت�شار  تف�شل  �ل��ب��ط��ول��ة  ن��ه��اي��ة  ويف  �ل��ث��ال��ث. 
وعبد�ملح�شن  �لعامري  ن�شرة  بن  �شامل  عبد�هلل 
�لدو�شري و�لعميد عبد�مللك حممد عبد�لرحيم 
�جلو�ئزعلى  ب��ت��وزي��ع  �لنعيمي  وخ��ل��ي��ف��ة  ج���اين 
�ل��ف��ائ��زي��ن. ك��م��ا مت �أي�����ش��اً ت��ك��رمي م��ب��ارك �شيف 
�لعني  بنادي  �لرماية  ميد�ن  م�شوؤول  �لعرياين 

�لكبرية  مل�شاهمته  و�لغولف  و�لرماية  للفرو�شية 
يف �جن����اح �حل����دث و�ل��ط��اق��م �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي �لذي 
من  ك��اًل  �شم  و�ل���ذي  �ملناف�شات  �إد�رة  يف  ���ش��ارك 
�مل���زروع���ي و�ل��ن��ق��ي��ب �شالح  �ل���ر�ئ���د ح��م��د �شيف 
�ملا�س  جمعة  �شعيد  و�ل��ن��ق��ي��ب  �لنقبي  �ب��ر�ه��ي��م 
و�مل��الزم عثمان قا�شم علي �آهلي و�مل��الزم عائ�شة 
�شاملني  ح�شن  �شم�شة  و�لرقيب  �لقبي�شي  جامع 
و�لعريف م�شعود حمد�ن �لعي�شائي. وقدم �حتاد 
�ل�شرطة �لريا�شي هدية تذكارية �إىل نادي �لعني 
للفرو�شية و�لرماية و�جلولف و�إىل عبد�ملح�شن 
�لعامة  بالهيئة  �مل�شاعد  �لعام  �لم��ني  �لدو�شري 
ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة. ك��م��ا �أه����دى نادي 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف هدية �أي�شاً 
عبد�ملح�شن  و�إىل  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  �إىل 
�لدو�شري. ويف ت�شريح له وجه �مل�شت�شار عبد�هلل 
�شامل بن ن�شرة �لعامري كل �ل�شكر و�لتقدير �إىل 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 

لرعايته  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
كبري  ع��دد  تابعها  �لتي  �لبطولة  لهذه  �لكرمية 
و�شارك  �ملختلفة  �لإد�ر�ت  يف  �ل�شرطة  ق��ادة  من 
�لرجال  فئتي  م��ن  �ل��رم��اة  م��ن  كبري  ع��دد  فيها 
مبثل  �شموه  �هتمام  على  �أث��ن��ى  كما  و�ل�شيد�ت. 
مهار�ت  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �لبطولت  ه��ذه 
�لتمثيل  م��ن  ميكنهم  نحو  على  �ل�شرطة  �أف���ر�د 
�مل�����ش��رف ل��ل��دول��ة يف �لأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �لتي 
ي�شاركون فيها على �مل�شتويني �لد�خلي و�خلارجي 
و�لتي كان لها �لأثر �لأكرب يف �لنتائج �لإيجابية 
�لتي  �ل�شرطة  بطولت  يف  رماتنا  ح�شدها  �لتي 
�أقيمت يف �لفرتة �ملا�شية على �مل�شتوى �لإقليمي 
و�ل���ع���رب���ي مم���ا ي�����ش��اع��ف م���ن ج��ه��وده��م تطلعاً 
للمناف�شة على �مل�شتوى �لدويل ورفع ر�ية �لدولة 
عبد�هلل  �مل�شت�شار  وج��ه  كما  �لعاملية.  �ملحافل  يف 
و�لثناء  �ل�شكر  كلمات  �لعامري  ن�شرة  بن  �شامل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل 

�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان 
رئي�س نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�لغولف 
لتوجيهاته �لكرمية �إىل �إد�رة �لنادي بتوفري كل 
ت�شرف  حتت  �لإمكانيات  كل  وو�شع  �لت�شهيالت 
�حتاد �ل�شرطة �لريا�شي مما �نعك�س �إيجابياً على 

�لنجاح �لذي حققه هذ� �حلدث. 
وم�����ن ج���ان���ب���ه ت���ق���دم ع��ب��د�مل��ح�����ش��ن �ل���دو����ش���ري 
�ل�شرطة  و�حت����اد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �إىل  بال�شكر 
توفر  �لتي  �لبطولة  ه��ذه  لتنظيمهم  �لريا�شي 
ل��رج��ال �ل�����ش��رط��ة �ل��ف��ر���ش��ة ل��زي��ادة خ��ربت��ه��م يف 
جم���ال �ل���رم���اي���ة. ك��م��ا وج���ه �ل���دو����ش���ري �ل�شكر 
�لعني  ن���ادي  على  �لإ����ش���ر�ف  على  �لقائمني  �إىل 
د�ئماً  يلعب  �لذي  و�لغولف  و�لرماية  للفرو�شية 
ريادياً وهاماً يف �جناح مثل هذه �لبطولت  دور�ً 
ن��ظ��ر�ً ل��الإم��ك��ان��ي��ات �ل��ه��ائ��ل��ة �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا مما 
�أك����رب �لبطولت  ت��ن��ظ��ي��م و�جن�����اح  ي�����ش��اع��د ع��ل��ى 

�لقارية و�لعاملية.

تتجه �لنظار غد� �لحد �ىل تورينو حيث �شتكون 
يحتفل  ل��ك��ي  يوفنتو�س  �م���ام  مثالية  �ل��ف��ر���ش��ة 
ي�شت�شيف  عندما  وذل��ك  جماهريه  بني  باللقب 
ب��ال��ريم��و يف �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ش��ة و�ل��ث��الث��ني من 

�لدوري �ليطايل لكرة �لقدم.
هذه  �ىل  كونتي  �نتونيو  �مل���درب  ف��ري��ق  وي��دخ��ل 
�جل  م��ن  فقط  نقطة  �ىل  بحاجة  وه��و  �مل��ب��ار�ة 
ح�شم �للقب للمرة �لثانية على �لتو�يل و�لتا�شعة 
�لرتتيب  يت�شدر  ك��ون��ه  ت��اري��خ��ه  يف  و�لع�شرين 
بفارق 11 نقطة عن مالحقه نابويل قبل �ربع 

مر�حل على �نتهاء �ملو�شم.
�ل�شتعد�د لالحتفال  �مت  يوفنتو�س على  ويبدو 
فائز�  خرج  �نه  خ�شو�شا  جماهريه  بني  باللقب 

م���ن �مل���ر�ح���ل �ل�����ش��ب��ع �لخ�����رية ك��م��ا ت��غ��ل��ب على 
ب��ال��ريم��و يف �مل���ب���اري���ات �ل���ث���الث �لخ�����رية �لتي 
يقبع  �شقلية  ج��زي��رة  ف��ري��ق  �ن  كما  جمعتهما، 
�ل�شابع ع�شر بنف�س عدد نقاط جنوى  �ملركز  يف 
�لثامن ع�شر. وقد يتوج يوفنتو�س باللقب حتى 
يف حال خ�شارته �مام بالريمو �لذي مل يذق طعم 
�لهزمية يف �ملر�حل �خلم�س �لخرية، وذلك لن 
�لحد  م�شاء  �مل��رح��ل��ة  يختتم  ن��اب��ويل  مالحقه 
�ل�شاعي  مببار�ة �شعبة للغاية �مام �نرت ميالن 
�مل�شاركة يف  �نقاذ مو�شمه من خالل �شمان  �ىل 

�لدوري �لوروبي يوروبا ليغ .
ن��اب��ويل وق��ائ��ده �ل�شلوفاكي  وق��د �ع���رتف جن��م 
�للقب  ح�شم  يوفنتو�س  ب��ان  هام�شيك  م��اري��ك 

وذل���ك لن ف��ري��ق �ل�����ش��ي��دة �ل��ع��ج��وز ك���ان �ف�شل 
مو�شما  قدمنا  م�شيفا  ب�شاطة،  بكل  فريقه  من 
ل�شوء  م��ر�ت قليلة. لكن  ر�ئعا ومل نتعر �شوى 
�حل��ظ، يوفنتو�س كان �ف�شل. ل يجب �ن نندم 
وبامكاننا  كفريق  نتح�شن  نحن  �شيء.  �ي  على 
يح�شم  �ن  �ملتوقع  وم��ن   . بالو�شافة  نفتخر  �ن 
دوري  �ىل  مبا�شرة  �ملوؤهل  �لثاين  �ملركز  نابويل 
�لب��ط��ال �مل��و���ش��م �مل��ق��ب��ل ك��ون��ه ي��ت��ق��دم ب��ف��ارق 7 
�ل��ذي يو�جه  �ق��رب مالحقيه ميالن  نقاط عن 
مناف�شة �شر�شة على �ملركز �لثالث �لخري �ملوؤهل 
�لذي  فيورنتينا  �لم مع  �لوروبية  �مل�شابقة  �ىل 
�ليغري  ما�شيميليانو  �مل��درب  فريق  عن  يتخلف 
ب��ف��ارق ن��ق��ط��ة ف��ق��ط. وي��خ��و���س م��ي��الن مبار�ة 
تورينو، فيما يو�جه  �م��ام م�شيفه  �لح��د  �شهلة 
فيورنتينا غد� �ل�شبت �ختبار� �شعبا �مام �شيفه 
�ل�شئيلة  �ماله  على  �ملحافظة  ياأمل  �لذي  روما 
بدوري �لبطال كونه يتخلف بفارق 7 نقاط عن 

�ملركز �لثالث.
غ���د� كييفو مع  ي��ل��ع��ب  �لخ�����رى،  �مل��ب��اري��ات  ويف 
�شمبدوريا،  م��ع  �ودي��ن��ي��زي  و�لح�����د،  ك��ال��ي��اري، 
ولت�شيو مع بولونيا، وبارما مع �تالنتا، وجنوى 

مع بي�شكار�، وكاتانيا مع �شيينا.

اإنكلرتا
�ملركز  على  باملحافظة  ت�شل�شي  طموح  ي�شطدم 
�وروبا  �بطال  دوري  �ىل  مبا�شرة  �ملوؤهل  �لثالث 
�شيافة  يف  للغاية  �شعب  باختبار  �ملقبل  �ملو�شم 
غ���رمي���ه م��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د �ل���ب���ط���ل، وذل���ك 
يف �مل��رح��ل��ة �ل�����ش��اد���ش��ة و�ل��ث��الث��ني م��ن �ل����دوري 

�لنكليزي.
هامة  �ول��دت��ر�ف��ورد  يف  �لح���د  موقعة  و�شتكون 
جاره  ���ش��ي��و�ج��ه  �ن����ه  خ�����ش��و���ش��ا  لت�شل�شي  ج����د� 
 3 ب��ف��ارق  عنه  يتخلف  �ل���ذي  توتنهام  �ل��ل��ن��دين 
�شتامفورد  ملعبه  على  �ملقبل  �لرب��ع��اء  ن��ق��اط، 
�ملرحلة  م��ن  بينهما  �مل��وؤج��ل��ة  �مل���ب���ار�ة  ب��ري��دج يف 

�لثالثة و�لثالثني.
ويدخل ت�شل�شي �ىل هذه �ملو�جهة مع �ل�شياطني 
�حل��م��ر مب��ع��ن��وي��ات ج��ي��دة ب��ع��د �ن ح��ج��ز م�شاء 
�خل��م��ي�����س م��ق��ع��ده يف ن��ه��ائ��ي م�����ش��اب��ق��ة �ل����دوري 
تاريخه  يف  �لوىل  للمرة  ليغ  ي��وروب��ا  �لوروب����ي 
بفوزه على �شيفه بال �ل�شوي�شري 3-1 يف �ياب 
فاز  �للندين  �لفريق  ب��ان  علما  �لنهائي،  ن�شف 

ذهابا �ي�شا 1-2.
ر�فايل  �ل�شباين  �ملدرب  ولن تكون مهمة فريق 
بينيتيز �شهلة �مام يونايتد رغم هام�شية �ملبار�ة 
ب���ل���وز مل  ل���الخ���ري، خ�����ش��و���ش��ا �ن �ل  ب��ال��ت�����ش��ب��ة 
�لثالث  منذ  �ولدتر�فورد  من  فائزين  يخرجو� 

من ني�شان-�بريل 2010 )1-2(.
بني  �خلام�شة  �ملو�جهة  �لح��د  م��ب��ار�ة  و�شتكون 
�لدوري  يف  كانت  �لوىل  �ملو�شم،  هذ�  �لغرميني 
�ن  3-2 قبل  ق��و�ع��ده  ف��از يونايتد خ���ارج  ح��ني 
يخرج �مام �لفريق �للندين من م�شابقتي كاأ�س 
يف  �مامه  باخل�شارة  �ملحليتني  و�لكاأ�س  �لر�بطة 
�لثانية �شفر-1  �لتمديد ويف  4-5 بعد  �لوىل 
بعد مبار�ة معادة لنتهاء �لوىل يف �ولدتر�فورد 

لي  مرتب�شا  �ر�شنال  و�شيكون   .2-2 بالتعادل 
تعر من ت�شل�شي لكي يزيحه عن �ملركز �لثالث 
خ�شو�شا �ن فريق �ملدرب �لفرن�شي �ر�شني فينغر 
�م����ام م�شيفه وج���اره  ���ش��ه��ال  ي��خ��و���س �خ��ت��ب��ار� 
�ل��ذي تاأكد هبوطه  ب��ارك رينجرز  �لخ��ر كوينز 
بالن�شبة  �م��ا  ري��دي��ن��غ.  م��ع  �لوىل  �ل��درج��ة  �ىل 
ل��ت��وت��ن��ه��ام ف��ه��و ي��خ��و���س ب����دوره �خ��ت��ب��ار� �شهال 
ن�شبيا �مام �شيفه �شاوثمبتون �لذي يحتل �ملركز 
�ثلتيك  7 نقاط عن ويغان  �لثالث ع�شر بفارق 
�ىل  �ي�شا  �لح��د  �لنظار  وتتجه  ع�شر.  �لثامن 
�ملبار�ة �لنارية بني �جلارين ليفربول و�يفرتون 
�ل��ذي ياأمل �ن يتفوق على غرميه يف عقر د�ره 
�ملركز  على  �حل�شول  بامل  �لحتفاظ  �جل  من 
�لوروبي  �ل��دوري  �ىل  �ملوؤهل  �لخ��ري  �خلام�س 
�لخريني  �لبطاقتني  لن  وذل��ك  �ملقبل،  �ملو�شم 
تذهبان لبطلي م�شابقتي �لكاأ�س وكاأ�س �لر�بطة. 
ويحل مان�ش�شرت �شيتي �لذي �شمن ب�شكل كبري 
�شو�ن�شي  ع��ل��ى  �ل��ي��وم  �شيفا  �ل��و���ش��اف��ة،  م��رك��ز 
لن  للطرفني  تقريبا  هام�شية  مبار�ة  يف  �شيتي 
نقاط   6 ب��ف��ارق  يتقدجم  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  بطل 
�لر�س  �شاحب  يحتل  فيما  �لثالث،  �ملركز  عن 
�ملركز �لتا�شع. ويف �ملباريات �لخرى، يلعب �ليوم 
�ل�شبت نوريت�س �شيتي مع ��شتون فيال، وفولهام 
مع ريدينغ، وو�شت بروميت�س �لبيون مع ويغان 
لكنه  �لثامن ع�شر  �ملركز  �ل��ذي يقبع يف  �ثلتيك 
�ملقبل  �مل��و���ش��م  ل��ي��غ  ي��وروب��ا  يف  م�شاركنه  �شمن 
يو�جه  حيث  �لكاأ�س  نهائي  �ىل  و�شوله  ب�شبب 
مان�ش�شرت �شيتي �ل�شبت �ملقبل. وتختتم �ملرحلة 

�لثنني بلقاء �شندرلند و�شتوك �شيتي.

يف ختام بطولة ال�شرطة للرماية الأوملبية بالعني

اأبوظبي حت�شد بطولة امل�شد�ض للفرق واملدر�شة الحتادية و�شيفًا ودبي ثالثًا

البطولت الأوروبية املحلية 

نــــقطـــة وحيــــدة تفــ�شـــــل يوفنــتـــــو�ض عــــن لقــــب الـــــدوري الإيطــــالــــــي 
ت�شل�شي يف لقاء �شعب يف �شيافة غرميه مان�ش�شرت يونايتد البطل

قطع �تليتيكو مينريو �ملر�شح للقب خطوة كربى 
كاأ�س ليربتادوري�س  �لثمانية يف  بلوغ دور  باجتاه 
لن���دي���ة �أم��ري��ك��ا �جل��ن��وب��ي��ة ل��ك��رة �ل���ق���دم بفوزه 
�أر���ش��ه على �شاو باولو يف ذه��اب دور  2-1 خ��ارج 
باولو  ل�شاو  �لتقدم  جاد�شون  ومنح  ع�شر  �ل�شتة 
يتعادل  �أن  قبل  مورومبي  ��شتاد  يف  مبكر  بهدف 
و�أحرز  �لول.  �ل�����ش��وط  نهاية  قبل  رون��ال��دي��ن��ي��و 
 .60 �لدقيقة  يف  �ل��ف��وز  ه��دف  ت��اردي��ل��ي  دييجو 
�لرب�زيليني  �لغرميني  وكان هذ� ثالث لقاء بني 
�لذي  ث��اأر� لتليتيكو  �لنت�شار  �مل�شابقة ومثل  يف 
�نتهى �شجله �ملثايل يف مرحلة �ملجموعات بهزميته 

وخالل  �أ�شبوعني  قبل  2-�شفر  باولو  �شاو  �أم��ام 
ب��الح��د�ث ط��رد لو�شيو  �ل�����ش��وط �لول �حل��اف��ل 
مد�فع �شاو باولو ب�شبب تدخل عنيف �شد برنارد 
35 ويخرج  ل��ي��ن��ال �لن����ذ�ر �ل��ث��اين يف �ل��دق��ي��ق��ة 
تاركا فريقه بع�شرة لعبني لبقية �ملبار�ة. وتقدم 
�شاو باولو يف �لدقيقة �لتا�شعة حني جتاوز باولو 
�لتاتليتيكو  مد�فعي  من  �ثنني  جان�شو  هرنيكي 
�شددها بقوة يف  �لذي  �لكرة �ىل جاد�شون  ليمرر 
�شاحب  �لفريق  و��شطر  فيكتور  �حلار�س  �شباك 
�لر�����س لج����ر�ء ت��ب��دي��ل ب��ع��ده��ا م��ب��ا���ش��رة ب�شبب 
ميرر  كان  بنيما  �لفخذ  �أعلى  يف  �لويزيو  ��شابة 

بدل  لي�شارك  ف��خ��رج  جان�شو  �ىل  عر�شية  ك��رة 
�أخطاأ بعد م�شاركته  �لبديل  �دميل�شون لكن  منه 
�لعار�شة وهو منفرد  �لكرة فوق  مبا�شرة لي�شدد 
دقائق من  �تليتيكو قبل ثالث  وتعادل  بفيكتور. 
نهاية �ل�شوط �لول حني نفذ برنارد ركلة ركنية 
وجد  حيث  �لبعيد  �ل��ق��ائ��م  على  ج��ي��دة  بطريقة 
رونالدينيو غري �ملر�قب فاأعادها بر�أ�شه يف �شباك 
تارديلي هدف  �شيني. و�شجل  �حلار�س روجرييو 
و�شلته  حني  �للعب  من  �شاعة  م��رور  بعد  �لفوز 
متريرة من زميله �ملهاجم جو لي�شددها قوية يف 

�ملرمى.

اإ�شدال ال�شتار على بطولة ال�شرطة للرماية الأوملبية بنادي العنيرونالدينيو يقود انتفا�شة اأتليتيكو ليهزم �شاو باولو يف كاأ�ض ليربتادوري�ض
�ل�شرطة  بطولة  على  �لول  �أم�����س  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
للرماية �لوملبية يف ن�شختها �لر�بعة بنادي �لعني 
للفرو�شية و�لرماية و�لغولف مب�شاركة نحو 241 
�لريا�شية  �ل�شرطية  �لفرق  ميثلون  ور�مية  ر�ميا 
يف �لدولة. و�شهد �ليوم �خلتامي �مل�شت�شار عبد�هلل 
�ل�شرطة  �حت��اد  رئي�س  �ل��ع��ام��ري  ن�شرة  ب��ن  �شامل 
�لعام  �لم���ني  �ل��دو���ش��ري  وعبد�ملح�شن  �لريا�شي 
�مل�شاعد بالهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
و�لعميد عبد�مللك حممد عبد�لرحيم جاين مدير 

�لنعيمي  وخليفة  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  �إد�رة 
للفرو�شية  �ل���ع���ني  ب���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
و�لرماية. ويف نهاية �لبطولة قام �مل�شت�شار عبد�هلل 
�لدو�شري  وعبد�ملح�شن  �لعامري  ن�شرة  بن  �شامل 
و�ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�مل��ل��ك حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��ي��م جاين 
�لفائزين.  �جلو�ئزعلى  بتوزيع  �لنعيمي  وخليفة 
�لعامري  ن�شرة  بن  �شامل  �مل�شت�شار عبد�هلل  ووجه 
�ل�شكر و�لتقدير �إىل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�لتي  �لبطولة  لهذه  �لكرمية  لرعايته  �لد�خلية 
�لإد�ر�ت  يف  �ل�شرطة  ق���ادة  م��ن  كبري  ع��دد  تابعها 
�ل��رم��اة من  و���ش��ارك فيها ع��دد كبري من  �ملختلفة 
باهتمام  �لعامري  و�أ�شاد  و�ل�شيد�ت  �لرجال  فئتي 
�شموه مبثل هذه �لبطولت �لتي تهدف �إىل تعزيز 
�أف�����ر�د �ل�����ش��رط��ة ع��ل��ى ن��ح��و ميكنهم من  م���ه���ار�ت 
�لريا�شية  �لأن�شطة  يف  للدولة  �مل�شرف  �لتمثيل 
�مل�����ش��ت��وي��ني �لد�خلي  ي�����ش��ارك��ون ف��ي��ه��ا ع��ل��ى  �ل��ت��ي 

و�خلارجي. 



م�شروع �شتيفن �شبيلبريغ اجلديد فيلم 
عن القنا�ض الأمريكي كري�ض كايل 

�ملقبل، فيلماً  �لأمريكي، �شتيفن �شبيلبريغ،  �ملخرج  �أن يكون م�شروع  تقرر 
عن حياة �لقنا�س �لأمريكي �ل�شهري كري�س كايل، �لذي يلعب فيه �ملمثل، 
بر�ديل كوبر، دور �لبطولة. و�أفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر �لأمريكية، 
�لقنا�س  ح��ي��اة  ���ش��رية  ع��ن  مقتب�شاً  ���ش��ي��ك��ون  �مل��ق��ب��ل  �شبيلبريغ  ف��ي��ل��م  �ن 
تاريخ  قتاًل يف  �لقنا�شني  �أكر  باأنه  يعرف  �لذي  كايل،  �لأمريكي، كري�س 
دور  �شيلعب  �شنة(  �ن كوبر )38  �إىل  و�أ�شارت  �لع�شكري.  �ملتحدة  �لوليات 
�لبطولة يف �لفيلم �جلديد، وهو منتجه �أي�شاً. وذكرت �ل�شحيفة �نه من 
�ملتوقع �أن يبد�أ �إنتاج �لفيلم، �لذي يوؤلف ن�شه، جاي�شون هال، يف بد�ية �لعام 
 The Autobiography )ملقبل. ي�شار �إىل �ن �شرية حياة كايل )38 �شنة�
of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History تك�شف 
كيف علمه و�لده �إطالق �لنار يوم كان يف �لثامنة من عمره قبل �أن يتحول 
كايل  �ن  �لنا�س. ويذكر  �أك��رب عدد من  قتل  �ل��ذي  �لأمريكي  �لقنا�س  �إىل 
�خلا�شة  �ل��ق��و�ت  يف  �شابق  ع�شو  وه��و   ، �ل��رم��ادي  �ل�شيطان  با�شم  ي��ع��رف 
�لبحرية �لأمريكية �شيلز ، و يعد �أكر �لقنا�شني قتاًل يف تاريخ �لوليات، 
�إذ بلغ عددهم �ملوؤكد 160، فيما يدعى �نه قتل 255 �شخ�شاً. وقتل كايل 
يف �شباط-فرب�ير �ملا�شي مع مر�فقه ت�شاد لتلفيلد، على يد �إيدي ر�ي روث، 
�أخ��ذ� �لرجل  �إي��ر�ث يف تك�شا�س، وت��ردد �نهما  يف ميد�ن رماية يف مقاطعة 

مل�شاعدته يف عالجه من ��شطر�ب ع�شبي.

 جنم )موعد الزفاف( ديرموت 
مولروين يف فيلم ت�شويق جديد 

فيلم  يف  �لبطولة  دور  مولروين،  ديرموت   ، �لزفاف  موعد  فيلم  جنم  �شيوؤدي 
عن  �لأم��ريك��ي،  )فارييتي(  موقع  ونقل  ك��ون.  مايكل  للمخرج،  جديد  ت�شويق 
�شركة )جونتوبوك�س( لالأفالم، �لتي �شتتوىل �إنتاج �لفيلم، �إعالنها �أن مولروين 
�شي�شارك يف فيلم �لت�شويق ت�شحية )Sacrifice( للمخرج مايكل كون وجتري 
عملية �إنتاج �لفيلم يف هيو�شنت، على �أن يتولها جانني رون، وجوزيف �شيمين�س. 
وتدور ق�شة �لفيلم حول 4 مر�هقني من �إحدى قرى تك�شا�س �ل�شغرية، تتغري 
دور  م��ول��روين  و���ش��ي��وؤدي  م��اأ���ش��اوي��ة.  حل��ادث��ة  تعر�شهم  بعد  للحياة  نظرتهم 
 15 �ل�  �أبر�مز، دور مر�هق يف  �أو�شنت  و�لد لأحد �ملر�هقني، فيما يوؤدي �ملمثل، 
�لزفاف  بينها موعد  �أف��الم،  �شارك يف عدة  �أن مولروين  �إىل  ي�شار  �لعمر.  من 
وفيلم  مي�شينغ،  دي���رب�  �ملمثلة  ج��ان��ب  �إىل   ،)Wedding Date( )2005(

.)Burn After reading( )2008( حلركة برين �أفرت ريدينغ�
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ديفيد �شاليد 
يخرج فيلم الأرملة

�مل��خ��رج �لأم���ريك���ي ديفيد  �خ��ت��ري 
مبحموعة  ��شتهر  �ل���ذي  ���ش��الي��د، 
�أف����الم وم�����ش��ل�����ش��الت �أب���رزه���ا �أحد 
�أجز�ء �ل�شفق ، لإخر�ج فيلم جديد 

يحمل ��شم �لأرملة .
و�أفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر 
�لأم���ريك���ي���ة �ن ���ش��ه��رة ���ش��الي��د يف 
�لأنظار  ل��ف��ت��ت  �ل�����ش��اب��ق��ة  �أع��م��ال��ه 
فيلم  �إخ��ر�ج  عليه يف  �خليار  ليقع 
�شابة  ق�شة  يحكي  �ل���ذي  �لأرم��ل��ة 
�ن  بعدها  لتكت�شف  �أرملة  ت�شادق 

لقاءهما مل يكن �شدفة.
ي�شار �إىل �ن �لفيلم من تاأليف ر�ي 
�أ�شتوديوهات  مل�شلحة  وه��و  ر�ي��ت، 
وقد  متوله  �لتي  بيكت�شرز  فندوم 
وقت  يف  �شيبد�أ  �لإن��ت��اج  �ن  �أعلنت 

لحق من هذه �ل�شنة.
فاندوم  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
نعمل  �أن  ي�شعدمنا  رو�شلي  فيليب 
ديناميكي  خم��رج  فهو  ديفيد  م��ع 
روؤيته  جت����اه  ب��احل��م��ا���ش��ة  ون�����ش��ع��ر 

لإخر�ج هذ� �لفيلم .
 

ظهرت.. بعد 11 عامًا من اإعالن وفاتها 
�مر�أة  ع���ادت  ميتة،  و�أع��ل��ن��ت  ع��ام��اً   11 مل��دة  �ختفت  �أن  بعد 
ل��ل�����ش��رط��ة يف فلوريد�  ف��ج��اأة يف م��ك��ت��ب  �أم��ريك��ي��ة وظ��ه��رت 
وذكرت و�شائل �إعالم �أمريكية، �أن بر�ند� هي�شت )54 عاماً(، 
لرغو،  ك��ي  منطقة،  يف  �لأم��ريك��ي��ة  لل�شطات  نف�شها  �شّلمت 
�إنه قد يكون �أحد ما يجرب �لبحث عنها  يف فلوريد�، قائلة 
يف  م��ون��رو  مبقاطعة  �ل�شريف  مكتب  وق��ال  بن�شيلفانيا.  يف 
�أن��ه مدرج  ��شمها فالحظ  �ل�شرطي حتقق من  �إن  فلوريد�، 
فات�شل  �لأرج����ح.  على  وم��ت��وٍف  مفقود  �شخ�س  ����ش��م  حت��ت 
�ملكتب ب�شرطة ليليتز ليبلغها �أن هاي�شت يف عهدتهم وكانت 
هاي�شت �ختفت يف فرب�ير 2002 بعد �أن �أو�شلت �أطفالها �إىل 
�ملدر�شة. و�أو�شح �لرقيب، جون �شوفيلد، من �شرطة ليليتز، 
�أن هاي�شت كانت تتطلق من زوجها، وكانت حتاول �حل�شول 
على م�شاعدة مالية، غري �أنها مل حت�شل عليها و�أو�شح �أنها 
لل�شيار�ت،  موقف  يف  جلو�شها  خ��الل  وتبكي  م�شتاءة،  كانت 
وتفكر بالطريقة �لتي �شرتبي فيها �أطفالها ، عندما �قرتب 
منها رج���الن و�م�����ر�أة و���ش��األه��ا ع��ن ح��ال��ه��ا، ث��م طلبا منها 
�لذهاب معهم �إىل فلوريد�. ومنذ ذلك �حلني، فرت هاي�شت 

من م�شاكلها، ومل تت�شل بعائلتها طو�ل 11 عاماً.

 ن�شف الربيطانيني ل يثقون بجريانهم 
و�شّكان لندن الأقل وّدًا جتاههم 

�أظهرت در��شة جديدة �م�س �جلمعة �أن ن�شف �لربيطانيني 
ل يثقون بجري�نهم، وكان �شكان �لعا�شمة لندن �لأقل وّد�ً 
)ديلي  �شحيفة  ن�شرتها  �لتي  �لدر��شة  ووج��دت  جتاههم 
بجري�نهم،  يثقون  �لربيطانيني  ن�شف  من  �أق��ل  �أن  ميل( 
% منهم ل يعرفون من يعي�س يف �ملنازل �ملجاورة  لكن 25 
 % لهم على �لرغم من و�شية حمبة �جلار. وقالت �إن 34 
��شتعد�دهم للرتحيب بقوة  �أب��دو�  فقط من �لربيطانيني 
باأنهم  �ع��رتف��و�  منهم   %  10 �أن  غ��ري  �جل���دد،  بجري�نهم 
ي�شككون يف �لنا�س �لذين ينتقلون لل�شكن بجو�رهم، و14 
% باأنهم �أقل ثقة بالنا�س �لقادمني من خارج جمتمعاتهم. 
�لفئة  م��ن  �ل�شباب  �لربيطانيني  �أن  �ل��در����ش��ة  و�أ���ش��اف��ت 
من  و�رتياباً  ح��ذر�ً  �لأك��ر  هم  24 عاماً  �إىل   16 �لعمرية 
باملقارنة مع نظر�ئهم من �جليل �لأكرب  �جل��ري�ن �جل��دد 
% منهم باأنهم ل يثقون بجري�ن باملقارنة   70 �شناً، و�أقّر 

% من �لربيطانيني فوق �شن 55 عاماً.   مع 45 

 الطق�ض اجلميل يغلق مدر�شة يف وا�شنطن 
�إىل  يدفع مدير مدر�شة  ما  وح��ده  �ل�شيئ هو  �لطق�س  لي�س 
�إغالقها، بل �لطق�س �جلميل �أي�شاً ، حيث قرر مدير مدر�شة 
يف بيلينغهام بو��شنطن �إغالقها لإعطاء �لطالب و�ملدر�شني 
مدر�شة  مدير  علم  �أن  وبعد  م�شم�س.  بيوم  للتمتع  فر�شة 
�جلمعة  �لطق�س  �أن  �شامب�شون،  ب��وب  �مل�شيحية،  بيلينغهام 
بالتعطيل  ق��ر�ر�ً  �أ�شدر  �ملنطقة  يف  �لعادة  على غري  م�شم�س 
�ليوم ووزع مذكرة حتت عنو�ن �ملدر�شة تعّطل ب�شبب �لطق�س 
�إنه يوم م�شم�س و�لكل �شياأخذ عطلة من  �لعظيم، قال فيها 
جهودهم،  على  و�ملدر�شني  �لطالب  �شكر  �أن  وبعد  �ملدر�شة. 
دعاهم �إىل �ل�شتمتاع بيومهم و�إر�شال �شور لهم وهم يلهون 

حتت �أ�شعة �ل�شم�س لعر�شها يف �لجتماع �لعام �لثنني.

م�شاكل يف ت�شبيكات الدماغ م�شوؤولة عن الهو�ض باملظهر 
قال باحثون �أمريكيون، �إن ت�شبيكات غري طبيعية يف �لدماغ قد تكون م�شوؤولة عن �شبب تركيز بع�س �لأ�شخا�س على 
مظهرهم �خلارجي �إىل حّد يقّو�س قدر�تهم �ل�شلوكية وذكرت موقع )هيلث ديلي نيوز( �أن �لدر��شة �شملت �أ�شخا�شاً 
يعانون ��شطر�ب �لت�شوه �جل�شماين، وهو مر�س عقلي يدفع �مل�شابني به لالقتناع �أنهم م�شوهون وقبيحون، على 

�لرغم �أن مظهرهم يكون يف �لو�قع طبيعياً.
يف  طبيعية  غري  ت�شبيكات  من  يعانون  �لأ�شخا�س  ه��وؤلء  �إن  �أجنل�س،  لو�س  كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  وق��ال 
�لب�شر و�مل�شاعر، ما  �مل�شوؤولتني عن  �لتو�شيل بني منطقتّي �لدماغ  �أنهم يعانون من م�شكلة يف  �لدماغ، ما يعني 

يعيق عملية معاجلة �ملعلومات.
و�أو�شح �لباحثون يف �لدر��شة �لتي ن�شرت يف دورية �لأدوية �لنف�شية �لع�شبية ، �إنهم وجدو� عالقة وثيقة بني تر�جع 
�لت�شبيك يف �لدماغ ومدى حّدة ��شطر�ب �لت�شوه �جل�شماين و�شرح �لباحث، جاميي فو�شنري، كلما كانت ت�شبيكات 
�لدماغ مرتدية، كلما ز�دت �لعو�ر�س �شوء�ً، على �لأخ�س يف ما يتعلق �ل�شلوك �لقهري، مثل �لنظر �مل�شتمر �إىل �ملر�آة 
. ويف �لدر��شة، فح�س �لباحثون �شور ��شعة ل�14 ر��شد�ً يعانون من ��شطر�ب �لت�شوه �جل�شماين و16 �آخرين ل 

يعانون منه، �شاهمت يف �إثبات �لنظرية.
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منع م�شيفات اخلطوط الرتكية 
من و�شع اأحمر �شفاه فاقع اللون

�أحمر  و�شع  م�شيفاتها  على  �لرتكية  �جلوية  �خلطوط  حظرت 
�أث���ارت  ب��األ��و�ن ح��م��ر�ء فاقعة يف خ��ط��وة  �أظ��اف��ر  �أو ط��الء  �شفاه 
�لتيار  يف  �لبالد  تنجرف  �أن  يخ�شون  �لذين  �لعلمانيني  حفيظة 
�شركة  �أكرب  ر�بع  �لرتكية  وذك��رت �خلطوط �جلوية  �ل�شالمي. 
طري�ن يف �أوروبا �أن �لهدف من �حلظر هو �ن تبدو �مل�شيفات يف 
�أل��و�ن هادئة �ذ  ��شتخد�م  مظهر غري م�شطنع و�أنيق من خالل 
�أف�شل مع �لركاب. وقال بيان  �أن ب�شاطة �ملظهر حتدث تو��شال 
�أو  �للون �لحمر  �أزي��اء طو�قمنا �حلالية ل ت�شمل  �ل�شركة ولن 
�شفاه  لحمر  طو�قمنا  ��شتخد�م  ف��ان  وغ��ريه��ا  �لفاقع  �ل���وردي 
وطالء �أظافر من هذه �للو�ن يف�شد �لتناغم �لب�شري. تاأتي هذه 
�ل�شركة على مظهر  �أخ��رى فر�شتها  قيود  �أعقاب  �لتوجيهات يف 
تعك�س  �نها  لها  �لكحوليات. ويقول منتقدون  �ملوظفني وتقدمي 
وقال  �ل�شركة.  على  للحكومة  �ملحافظة  �لدينية  �لقيم  ت��اأث��ري 
�أيجني رئي�س نقابة �لطري�ن �ملدين لرويرتز تتفق هذه  �أتيالي 
�لرتكية  �جلوية  �خلطوط  �د�رة  رغبة  مع  �جلديدة  �لتوجيهات 
و�ليديولوجية.  �ل�شيا�شية  مو�قفها  لتالئم  �ل�شركة  ت�شكيل  يف 
و�أ�شاف ما من �حد ي�شتطيع �أن ينكر �أن تركيا �أ�شبحت دولة �أكر 
حمافظة من �لناحية �لدينية وقال �أيجني �ن �خلطوط �جلوية 
�لرتكية �ألغت منذ �أكر من عام حظر� كانت قد فر�شته من قبل 
على �رتد�ء �ملوظفات �حلجاب و�ن هناك حمجبات يعملن حاليا 
بال�شركة. وقالت  �أخرى  �مل�شافرين وقطاعات  يف مكاتب ت�شجيل 
م�شيفة �لطري�ن �أ�شلي جوكمني 30 عاما يعرت�شون على �أحمر 
كانت  ل�شنو�ت.  ن�شتخدمه  ظللنا  �ل��ذي  �لظافر  وط��الء  �ل�شفاه 
خالل  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �أخ��ري��ن   300 م��ع  عملها  خ�شرت  جوكمني 

�حتجاج نقابي وتقدمت بالتما�س للعودة لوظيفتها.

بيع حلوم فئران على
 اأنها حلم �شاأن يف ال�شني 

�أعلنت �ل�شلطات �ل�شينية عن �عتقال �أكر من 900 �شخ�س على 
خلفية بيع حلوم فا�شدة وم��زورة من بينها بيع حلم فئر�ن على 
)�شينخو�(  �ل�شني �جلديدة  �أنباء  وكالة  ونقلت  �شاأن.  �أنها حلم 
904 �شخ�شاً خالل حملة  �أنه مت �عتقال  �لعام  عن وز�رة �لأم��ن 
��شتمرت 3 �شهور ملكافحة �جلر�ئم �ملت�شلة باللحوم وت�شمل على 
�خل��د�ع، من  �شبيل  على  و�شاأن،  بقري  ت�شنيع حلم  �ملثال  �شبيل 
حلوم �لفئر�ن و�لثعالب. و�أعلنت �لوز�رة �أنه منذ يوم 25 كانون 
ت�شمل  ق�شية   382 بك�شف  �ل�شرطة  قامت  �ملا�شي  �لثاين-يناير 
تهماً مت�شلة باللحوم وقامت ب�شبط �أكر من 20 �ألف طن من 
�ملنتجات غري �لقانونية. كما �شملت �جلر�ئم �أي�شاً ت�شنيع �للحوم 
�ملحقونة باملاء و��شتخد�م �لكيماويات خالل معاجلة �ملنتجات وبيع 
جيانغ�شو  مبقاطعة  وو�شي  ويف  �لبيانات.  وز�ئفة  مري�شة  حلوم 
فى �شرق �ل�شني قام م�شتبه به ببيع حلوم �لثعالب وثعالب �ملنك 
�أنها حلم �شاأن. ومت بيع تلك  و�لفئر�ن عن طريق و�إ�شافة على 
 10 جت���اوزت  �أرب��اح��اً  فيهم  �مل�شتبه  وحقق  �لأ���ش��و�ق  يف  �ملنتجات 

مليون يو�ن )1.62 مليون دولر �أمريكي(.
�إي�شال في�شر لدى و�شولها على �ل�شجادة �حلمر�ء حل�شور �لعر�س �لعاملي من فيلم جات�شبي �لعظيم يف مدينة نيويورك. )يو بي �آي(

دينريو يف )متجر احللوة( 
ي��ج��ري �مل��م��ث��ل �لأم����ريك����ي روب����رت 
دي���ن���ريو، حم���ادث���ات ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�ل��ف��ي��ل��م �ل��ب��ول��ي�����س �جل��دي��د متجر 
)فر�يتي(  جملة  وذك���رت   . �حل��ل��وة 
�لأم�����ريك�����ي�����ة ي�����ج�����ري حم�����ادث�����ات 
للم�شاركة يف �لفيلم �مل�شتند �إىل ن�س 
من تاأليف �شتيفن غاغهان و�شانون 
ب�����ورك. وت�����دور �أح�����د�ث �ل��ف��ي��ل��م يف 
بروكلني حيث يكت�شف خُمربرِ �شري 
�شابق �أن �ملنظمة �لتي كان يكافحها 
طو�ل حياته بد�أت ن�شاطها يف مكان 
ف��ي��ت��ع��اون من  �شكنه،  مل��ك��ان  جم���اور 
�شرطي �شابق ملو�جهة �خلطر �لذي 

يهدد مدينة نيويورك.

دواين جون�شون يف م�شل�شل جديد 
يطّل �مل�شارع و�ملمثل �لأمريكي دو�ين 
يف  روك  ذ�  بلقب  �مل���ع���روف  ج��ون�����ش��ون 
يعر�س  م�شل�شل  م��ن  جتريبية  حلقة 
على �شبكة )�إيت�س بي �أو(. وذكر موقع 
جون�شون  �أن  وي��ك��ل��ي(  )�إن��رتت��امي��ن��ت 
�شيوؤدي دور �لبطولة يف حلقة جتريبية 
يعر�س على  مل�شل�شل  �شاعة  ن�شف  من 

�شبكة )�إيت�س بي �أو(.

ــن �ــشــبــايــ�ــشــي  ــف ــي ك
�شورة  يف  فجاأة  يظهر 
التقاطها  اأثناء  لمراأة 
فاجاأ �ملمثل، كيفن �شباي�شي، 
مبنتزه  تت�شور  كانت  �م���ر�أة 
قفز  ح�������ني  ب����و�����ش����ط����ن  يف 
خ���ل���ف���ه���ا ل���ي���ظ���ه���ر م���ع���ه���ا يف 
�ل�����ش��ورة وذك����ر م��وق��ع )�إي 
كان  �شباي�شي  �أن  لي��ن(  �أون 
�ملنتزه،  يف  �لريا�شة  ميار�س 
تت�شور  �مل���������ر�أة  ر�أى  ح����ني 
ف��ق��ف��ز خلفها  ق���رب مت���ث���ال، 
�شارخاً فوتو بومب )خمّرب 
�شورة  فالُتقطت  �ل�����ش��ورة(، 
مبتعد�ً  رك�س  ث��ّم  معاً  لهما 
بو�شطن  يف  �شباي�شي  وك���ان 
لزيارة جرحى �أ�شيبو� خالل 
��شتهدف  �ل�����ذي  �ل��ت��ف��ج��ري 
�ل�شهر  �مل���دي���ن���ة  م�����ار�ث�����ون 

�ملا�شي.

ذكرت در��شة كندية �أن �لأطفال �لذين يعي�شون مع و�لديهم 
يكونون �أكر ذكاء من نظر�ئهم �لذين يعي�شون مع و�لد 
باحثون كنديون من  �أجر�ها  �لتي  �لدر��شة  وبّينت  و�حد. 
معهد )هوت�شكي�س �لدماغي بجامعة )كالغاري( �أن �لعي�س 
مع �لو�لدين يف �ل�شنو�ت �لأوىل من �حلياة توؤدي �إىل منو 

خاليا دماغية �إ�شافية لدى �لطفل.
تختلف بني  �ل��ف��و�ئ��د  �أن  �إىل  �أ����ش���ارو�  �ل��ب��اح��ث��ني  �أن  غ��ري 
ي�شاعد  و�ل���دي���ن  م���ع  �ل��ع��ي�����س  �أن  م��و���ش��ح��ني  �جل��ن�����ش��ني، 
�لوظائف  حت�شني  ويف  �أف�����ش��ل  ذ�ك����رة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  يف 
�لفتيات  �أن ذلك ي�شاعد  �لفتيان، يف حني  �لتعليمية لدى 

يف تطوير قدر�تهّن �لتن�شيقية و�لجتماعية.
و�لدين  مع  يعي�شون  �لذين  �لأط��ف��ال  �أن  �لباحثون  و�أّك��د 
لأن  عر�شة  �أقل  وهم  �أكربين،  و��شتقر�ر  برعاية  يحظون 
يعانو� من �لقلق �لنف�شي يف �ل�شنو�ت �لأوىل من حياتهم 
�لدماغ لدى  ي��زد�د منو خاليا  �ل�شبب،  �أن��ه لهذ�  و�أ���ش��اف 
يزد�د  �لدماغ  يف  �لرمادية  �مل��ادة  �أن  مو�شحني  �جلن�شني، 
�لبي�شاء لدى  �ملادة  �لفتيان، فيما يزد�د منو  منوها لدى 
�لفتيات. وقام �لباحثون من �ملعهد بد�ر�شة على �لفئر�ن، 
�لأوىل  للمجموعة  ك��ان  حيث  جمموعتني،  �إىل  ق�ّشموها 
و�لد و�حد، وللمجموعة �لثانية و�لد�ن، ثم عمدو� بعدئٍذ 

�إىل قيا�س منو �خلاليا �لدماغية لدى ذريتها منذ �شنو�تها 
�لأوىل وحتى �شن ر�شدها. ووجدو� �أن �لفئر�ن �لتي لديها 
�أك����رب ع���دد م��ن �خل��الي��ا �ل��دم��اغ��ي��ة ه��ي �ل��ت��ي ت��رّب��ت مع 

و�لدين، ل و�لد و�حد.
وقال مدير �ملعهد، �شامويل وي�س، �إن �ملجموعة �لأوىل من 
�لفئر�ن حظيت برعاية و�هتمام �أكرب من و�لديها �للذين 
�ملجموعة  �أن  ولح��ظ  بها.  و�له��ت��م��ام  لعقها  على  تناوبا 
�لأوىل كانت �أقل عر�شة للمعاناة �لنف�شية خالل طفولتها، 
�لتي  �لطريقة  يف  يوؤّثر  �أن  ميكن  �لنف�شي  �لقلق  �أن  علماً 
�أن  غ��ري  م��ن حياتها.  لح��ق  وق��ت  دم��اغ��ه��ا يف  فيها  ينمو 
�لباحثني تفاجاأو� ملالحظة �أن �لفئر�ن �لإناث �لتي تربت 
مع و�لديها، �أف�شل يف رعاية ذريتها يف �مل�شتقبل، حتى لو 
كانت من دون �شريك. وقال وي�س �إن عملنا يزيد �لتاأكيد 
على �أن �لدعم يف �ل�شنو�ت �لأوىل من �حلياة لديه تاأثري 
ط��وي��ل �لأم�����د ع��ل��ى وظ���ائ���ف �ل����ق����در�ت �ل��دم��اغ��ي��ة لدى 

�لر��شدين .
ت��وؤّث��ر �لرتبية  �ل��ف��ئ��ر�ن،  �إن��ه يف ع��امل  �ل��ق��ول  وخل�س �إىل 
و�لبيئة ب�شكل مبا�شر باإنتاج خاليا �لدماغ لدى �لر��شدين 
و�لبيئة  �ل��رتب��ي��ة  ت��وؤّث��ر  �أن  �ملمكن  م��ن  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�ً   ،

بال�شكل عينه يف �لثديات �لأخرى، ومن بينها �لب�شر .

الأطفال الذين يعي�شون مع الوالَدين.. اأكرث ذكاًء 

تغرمي ريز ويذر�شبون وو�شع زوجها بفرتة اختبار 
مل تعرت�س �لنجمة �لأمريكية، ريز ويذر�شبون، على �لتهم �ملوجهة �إليها على خلفية تال�شنها مع 
�شرطي حاول توقيف زوجها جيم توث موؤخر�ً، فيما �عرتف �لأخ��ري بذنبه يف �لقيادة حتت تاأثري 
�لكحول. و�أفاد موقع تي �إم زي �لأمريكي �ن ويذر�شبون، �لتي �وقفت يف 19 ني�شان-�أبريل بعد عدم 
�لمتثال لطلب �ل�شرطي منها �لبقاء يف �ل�شيارة وتال�شنها معه يوم كان على و�شك توقيف زوجها 

بتهمة �لقيادة حتت تاأثري �لكحول، مل تعرت�س على ما وجه �إليها من تهم وفر�شت عليها �ملحكمة 
غر�مة بقيمة 213 دولر فقط.

 فيما �عرتف توث بذنبه و�أقر بالقيادة حتت تاأثري �لكحول ومل حت�شر ويذر�شبون �شخ�شياً �إىل �ملحكمة 
م��وج��ود�ً، ومل يحكم عليه  ت��وث  ك��ان  �ملحامي برو�س موري�س، وه��ي لن تالحق ق�شائياً، يف حني  بل مثلها 

ب�شرب  �لتحكم  ي�شاعد على  برنامج  �شاعة، وح�شور   40 ملدة  �جتماعية  �أد�ء خدمة  بل فر�س عليه  بال�شجن، 
�لكحول، بالإ�شافة �إىل و�شعه يف فرتة �ختبار مدتها 12 �شهر�ً. وقال �لقا�شي لتوث �عترب نف�شك حمظوظاً لأنك 

مل تت�شبب باأية �إ�شابة للر�كب �لذي معك �أو تقتل �شخ�شاً ما . ي�شار �إىل �ن �نتهاء �مل�شاكل �لق�شائية ب�شكل 
�شريع �أمر غري معهود بالن�شبة للم�شاهري، �لذين غالباً ما يطيلون �لأمر.

 


