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عربي ودويل

حاكم عجمان يفتتح معر�ص عجمان 
للتدريب والتعليم اأيتك�ص 2013 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

احلوار الوطني يف تون�ص 
يرتنّح على حافة االنهيار..!

•• دبي -وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت�شلم 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه بزعبيل ظهر �م�س 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى 
ملجموعة طري�ن �لإمار�ت جائزة دبي مدينة �مل�شتقبل 

�ل�شتثمار  �لو�شط جلهة  �ل�شرق  م�شتوى مدن  على 
و�شهولة مز�ولة �لعمال و�لبنية �لتحتية و�لتناف�شية 
�لتي  تاميز  �لفاينن�شال  ت�شنيف جملة  وذل��ك ح�شب 
�شنفت مدينة دبي �لوىل للعام �لثالث على �لتو�يل. 
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل يف ق�شر �شموه بزعبيل 
بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

حاكم دبي �ل�شيد بيل جيت�س.      )�لتفا�شيل �س2(

   

االإمارات تدين حادث االعتداء
 على ال�سفارة الفرن�سية يف طرابل�س

•• اأبوظبي -وام:

باأ�شد  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أد�ن 
�لعبار�ت �لعتد�ء �لتفجريي �لذي ��شتهدف �شفارة فرن�شا يف ليبيا 
عن  �شموه  و�أع����رب   .. فرن�شيني  موظفني  ج��رح  ع��ن  و�أ���ش��ف��ر  �م�����س 
ت�شامن �لمار�ت مع فرن�شا جتاه هذ� �لعمل �لإرهابي. و�أكد �شموه 
يف ت�شريح له �إن دولة �لإمار�ت �إذ تدين مثل هذه �لأعمال �لإرهابية 
و�لإجر�مية ..فاإنها توؤكد �حلاجة �مللحة �إىل �أن تقف كل دول �لعامل 
يف وجه �لإرهاب ومكافحته و�جتثاثه بكل �أبعاده مهما كان م�شدره 
ودو�فعه.. وعرب �شموه ن خال�س متنياته للم�شابني بال�شفاء �لعاجل. 
جانب  �إىل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وق���وف  ت�شريحه  خ��ت��ام  يف  �شموه  و�أك���د 
�حلكومة �لليبية ودعمها يف هذه �لفرتة �لتاريخية و�لنتقالية �لتي 

متر بها ليبيا وجهودها لب�شط �لمن و�ل�شتقر�ر.

احلكم ب�سجن يو�سف بطر�س غايل 25 عاما
•• القاهرة-يو بي اأي:

�ملالية  وزي��ر  مبعاقبة  �م�س،  �لقاهرة،  �شمال  جنايات  حمكمة  ق�شت 
من  وبعزله  عاماً   25 بال�شجن  غيابياً  غ��ايل  بطر�س  يو�شف  �لأ�شبق 
�شمال  �لعام. وحكمت حمكمة جنايات  �ملال  باإهد�ر  لإد�نته  �لوظيفة 
�ل�شامي،  �شعبان  �مل�شت�شار  برئا�شة  عقدتها  جل�شة  خ��ال  �ل��ق��اه��رة، 
غيابياً بال�شجن ملدة 25 عاماً على وزير �ملالية �لأ�شبق يو�شف بطر�س 
باإهد�ر 13 مليون جنيه )حو�يل  �لوظيفة لإد�نته  غايل وبعزله من 

مليون دولر( يف ق�شية ��شطو�نات �لغاز.
وقال م�شدر ق�شائي، �إن �أمر �لإحالة �ل�شادر من �ملحامي �لعام �لأول 
لنيابات �لأمو�ل �لعامة �مل�شت�شار م�شطفى �حل�شيني �إىل هيئة �ملحكمة 

�تهم غايل بارتكاب وقائع ف�شاد مايل بني عامي 2009 و2010 .

حممد بن ز�يد يف �شورة جماعية مع �أبطال �لإمار�ت �لفائزين يف بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو )و�م( حممد بن ر��شد خال ت�شلمه جائزة دبي مدينة �مل�شتقبل  )و�م(

ا�ستقبل بيل جيت�س 

حممد بن را�سد يت�سلم جائزة دبي مدينة امل�ستقبل 
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�شلحة بح�شور �شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
�لإمار�ت  �أبطال  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س 

وطلبة �ملد�ر�س �مل�شاركني يف بطولة �أبوظبي �لعاملية 
�خلام�شة ملحرتيف �جلوجيت�شو �لتي �أقيمت موؤخر� 
رئي�س  �لها�شمي  عبد�ملنعم  ير�فقهم  �بوظبي  يف 
�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو و�أع�شاء �لحتاد وعدد 

من �مل�شوؤولني يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
وقد حققت دولة �لإمار�ت 8 ميد�ليات يف �لبطولة 
وف�شية  ذهبيات   6 بينها  من  �لكبار  م�شتوى  على 

وبرونزية.
)�لتفا�شيل �س19(

حممد بن زايد ي�ستقبل اأبطال االإمارات 
الفائزين يف بطولة اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو

باري�س تر�سل وزير اخلارجية وفرقة من قوات النخبة اإىل ليبيا

تفجري ي�ستهدف ال�سفارة الفرن�سية يف طرابل�س

•• عوا�صم-وكاالت:

قال نا�شطون �شوريون �إن ما ل يقل عن 18 عن�شر� 
�ل��د�ئ��رة يف  �ملعارك  �للبناين قتلو� يف  من ح��زب �هلل 
ريف حم�س على �أيدي م�شلحي �ملعار�شة �لتي �تهمت 

�أيادي خارجية يف خطف مطر�ننينْ بحلب. 
ب��اأن ح��زب �هلل ي�شن  �لتن�شيق �ملحلية  و�أف���ادت جل��ان 
ريف  يف  وق��ر�ه��ا  �لق�شري  ع��ل��ى  �لأع��ن��ف  ه��ي  حملة 
حم�س، كما ي�شيطر مقاتلوه د�خل �حلدود �ل�شورية 
ع��ل��ى ق���رى �ل��ر���ش��و�ن��ي��ة و�ل��ربه��ان��ي��ة و�أب�����و حوري 

و�شقرجة وعني �لتنور و�لنهرية و�ملوح.
حزب  م�شلحي  بني  �ل�شتباكات  ب��اأن  نا�شطون  و�أف��اد 
�هلل ومقاتلي �ملعار�شة �ل�شورية م�شتمرة على �أ�شدها 
يف تلك �ملناطق، وهو ما �عتربه �ل�شيخ �شامل �لر�فعي 
يف لبنان تدخا �شافر� من قبل حزب �هلل يف �لعتد�ء 

على �ملظلومني يف �لق�شري.
ويف تطور �آخر، �أعلن رئي�س هيئة �لأركان يف �جلي�س 
�ل�شوري �حلر �شليم �إدري�س �أنه يخطط لإن�شاء جي�س 
�لن�شرة ليكون بديا  �أكرث �عتد�ل وقوة من جبهة 

•• طرابل�س-وكاالت:

بعد  فابيو�س  ل��ور�ن  �لفرن�شي  وزير �خلارجية  و�شل 
�شفارة  تعر�شت  حيث  طر�بل�س  �ىل  �ل��ث��اث��اء  ظهر 
فرن�شا لعتد�ء، على ما �شرح �حد م�شت�شاريه لوكالة 
فر�ن�س بر�س. وقال م�شدر حكومي ليبي �ن �لوزير 
و�شيعقد  �ل�شفارة  �ىل  �لفور  على  �شيتوجه  �لفرن�شي 
موؤمتر� �شحافيا م�شرتكا مع رئي�س �ملجل�س �لوطني 

�لليبي حممد �ملقريف.
�لثاثاء  �ملفخخة �شباح  بال�شيارة  �عتد�ء  ��شفر  وقد 
عن ��شابة دركيني فرن�شيني، �حدهما بجروح بالغة، 
كما ت�شبب با�شر�ر ج�شيمة. وهو �ول هجوم ��شتهدف 

ب�تنظيم  ب��ارت��ب��اط��ه��ا  �مل��ت��ه��م��ة  �مل�شلحة  �حل��رك��ة  ع��ن 
�لقاعدة، وقوة حلماية حقوق �لنفط.

م��ن ج��ان��ب��ه ط��ل��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لم��ريك��ي �مام 
�ن  بروك�شل من �حللف  �لطل�شي يف  �ع�شاء �حللف 
ي�شتعد للرد على �خلطر �لناجم عن �لنز�ع يف �شوريا 

وخ�شو�شا �ل�شلحة �لكيميائية.
وقال كريي �مام نظر�ئه �ملجتمعني يف جمل�س حلف 
�شمال �لطل�شي �ن �حللف �لطل�شي �ثبت �نه م�شمم 
�شو�ريخ  ن�شر  بف�شل  تركيا  حليفتنا  مع  ومت�شامن 
علينا  يجب  �لطل�شي،  �حللف  ر�ية  حتت  �لباتريوت 
�ي�شا �ن نويل �همية جماعية للطريقة �لتي ي�شتعد 
�ع�شائه يف وجه  �ج��ل حماية  م��ن  ل��ل��رد  �حل��ل��ف  بها 
حمتمل  حظر  �ي  م��ن  وخ�شو�شا  �ل�����ش��وري  �خل��ط��ر 

ل�شلحة كيميائية.
ق��ر�ر �لحت��اد �لوروبي  �ن  ذل��ك �عتربت دم�شق  �ىل 
رفع �حلظر جزئيا عن �شادر�ت �لنفط من �شوريا، ما 
يتيح ��شتري�دها من حقول ت�شيطر عليها �ملعار�شة، 
بهما  بعثت  ر�شالتني  يف  وذل��ك  ع��دو�ن��ي��ا،  عما  يعد 
�خلارجية �ل�شورية �ىل �لمني �لعام لامم �ملتحدة.

معمر  نظام  �شقوط  منذ  ليبيا  يف  فرن�شية  م�شالح 
فرن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  وق��ال   .2011 يف  �ل��ق��ذ�يف 
كل  ت�شليط  ليبيا  من  ينتظر  �نه  �لفور  على  هولند 
�ل�شوء على هذ� �لعتد�ء، فيما �علنت طر�بل�س عن 
ت�شكيل جلنة حتقيق فرن�شية ليبية ر�ف�شة �عطاء �ي 
�و عن  �لعتد�ء  ور�ء  �لكامنة  �لدو�فع  معلومات عن 

منفذيه.
من جهة �خرى ينتظر �أن ت�شل فرقة من قو�ت �لنخبة 
ملبا�شرة  طر�بل�س  �لليبية  �لعا�شمة  �إىل  �لفرن�شية 
�شفارتها،  ��شتهدف  �ل��ذي  �لتفجري  ح��ول  حتقيقات 
يف  حتقيقا  �لفرن�شية  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  فتحت  بينما 

�حلادث، بح�شب مر��شل �لعربية يف باري�س.

الفجر........    04:28            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:52  
الع�صاء......   08:22

رجال �ل�شعاف يخلون �ل�شحايا من �شاحة �لعت�شام يف كركوك  )رويرتز(

•• بغداد-وكاالت:

متعددة  �إعامية  م�شادر  �أف���ادت 
�إن  �أم��ن��ي يف ك��رك��وك  ع��ن م�شدر 
نحو خم�شني �شخ�شا قتلو� �م�س 
�آخ����رون  �ل��ث��اث��اء و�أ���ش��ي��ب 150 
على  �لعر�قي  للجي�س  هجوم  يف 
�حلويجة  مدينة  يف  معت�شمني 
ت��ل��ت��ه ه���ج���م���ات �ن��ت��ق��ام��ي��ة على 

حو�جز �أمنية وع�شكرية.
و�أ�شافت �مل�شادر  نقا عن م�شادر 
�لعر�قية  �ل����ق����و�ت  �أن  حم��ل��ي��ة 
�شحبت جثث �لقتلى من �ل�شاحة 
ونقلتها �إىل مكان جمهول بعدما 
من  �خل���ام�������ش���ة  يف  �ق��ت��ح��م��ت��ه��ا 
فجر �م�����س، و�أط��ل��ق��ت �ل��ن��ار على 

�ملعت�شمني.
وت�����اب�����ع�����ت ن����ق����ا ع������ن م�������ش���ادر 
�ملعت�شمني  �أن  �مل��ح��ت��ج��ني  م���ن 
�لع�شي  ف����ق����ط  ������ش����ت����خ����دم����و� 
و�حل������ج������ارة مل����و�ج����ه����ة �ل����ق����و�ت 
�مل����ق����ت����ح����م����ة �ل�����ت�����ي �����ش���ت���ع���ان���ت 

مبروحيات.
�جلي�س  حت�������دث  ج����ه����ت����ه،  م������ن 
�شخ�شا   27 مقتل  ع��ن  �ل��ع��ر�ق��ي 
�آخرين  ع�شكريني  �شبعة  وج���رح 
وقال �إنه فتح �لنار بعدما تعر�س 
�ل�شاحة.   نار من  جنوده لإطاق 
وك���ان �جل��ي�����س �ل��ع��ر�ق��ي �أن����ذر يف 

للتحقيق  نائبه  برئا�شة  وز�ري���ة 
يف م��اب�����ش��ات �ق���ت���ح���ام �ل���ق���و�ت 
يف  �لع��ت�����ش��ام  ل�شاحة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

ق�شاء �حلويجة �م�س.
�لنائب  �مل�شكلة  �ل��ل��ج��ن��ة  وت�����ش��م 
ح�شني  ل����ل����م����ال����ك����ي  �ل��������ث��������اين 
�لدفاع  ووزر�ء  �ل�����ش��ه��ر���ش��ت��اين 
�لدليمي  ����ش���ع���دون  ب���ال���وك���ال���ة 
،وح��ق��وق �لإن�����ش��ان حم��م��د �شياع 
ل�شوؤون  و�ل�����دول�����ة  �ل���������ش����ود�ين، 
�لدين  ���ش��ف��اء  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س 

�ل�شايف.
يف غ�������ش���ون ذل�����ك ق�����دم وزي������ر�ن 
عر�قيان �لثاثاء ��شتقالتهما من 
�حل��ك��وم��ة �ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى مقتل 
�قتحام  خ��ال  �لع�شر�ت  و��شابة 

قو�ت �لمن �شاحة �لعت�شام.
م�����ش��وؤول ح��ك��وم��ي لوكالة  وق����ال 
�لك�شف  ر�ف�����ش��ا  ب���ر����س  ف��ر�ن�����س 
�لرتبية  وزي������ر  �ن  �����ش���م���ه  ع����ن 
حم��م��د ع��ل��ي مت��ي��م �مل��ت��ح��در من 
يقام  ك��ان  حيث  �حلويجة  ق�شاء 
من�شبه  م��ن  ��شتقال  �لع��ت�����ش��ام 
�شاحة  �جلي�س  ق��و�ت  �قتحام  �ثر 

�لعت�شام.
جمل�س  رئي�س  �ع��ل��ن  جهته،  م��ن 
��شتقالة  �لنجيفي  ��شامة  �لنو�ب 
عبد  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وزي��ر 

�لكرمي �ل�شامر�ئي.

ا�ستقالة وزيرين عراقيني واملالكي ي�سكل جلنة حتقيق 

مقتل واإ�سابة املئات باقتحام �ساحة اعت�سام احلويجة

بت�شليمه  �ملعت�شمني  �شابق  وق��ت 
م�شلحون  �إن�����ه�����م  ي�����ق�����ول  م�����ن 
�لطريقة  رج������ال  ج���م���اع���ة  م����ن 
�ل��ن��ق�����ش��ب��ن��دي��ة وه�����ي و�ح������د من 
لكن  �لعر�قية.  �ملقاومة  ف�شائل 
�إن  قالت  �ملعت�شمني  من  م�شادر 
ه����وؤلء مل ي��ط��ل��ق��و� �ل��ن��ار خال 
�نتهت  �ل���ت���ي  �لق���ت���ح���ام  ع��م��ل��ي��ة 

ب�شيطرة �جلي�س على �ل�شاحة.

وق����ت����ل ����ش���ت���ة ج����ن����ود ع���ر�ق���ي���ني 
متظاهرين  �ي��دي  على  �لثاثاء 
�عت�شام  م��رك��ز  ق���رب  م�شلحني 
غرب  �حلكومة  لرئي�س  مناه�س 
بغد�د، فيما قتل ثاثة ع�شكريني 
بينهم �شابط يف حادث مماثل يف 

�شاح �لدين.
�ل�شرطة  يف  �ول  �مل������ازم  وق�����ال 
�بر�هيم فرج �ن �شتة جنود قتلو� 

�شابع من قبل متظاهرين  و��شر 
م�������ش���ل���ح���ني م���ل���ث���م���ني ه���اج���م���و� 
مركز  ق���رب  للجي�س  م��درع��ت��ني 
�لعت�شام �لقريب من �لرمادي.

وذكر �مل�شدر �ن �جلندي �ل�شري 
حمتجز يف د�خل �شاحة �لعت�شام 

�لتي ت�شم �آلف �ل�شخا�س.
�ىل ذل���ك ���ش��ك��ل رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�ل���ع���ر�ق���ي ن�����وري �مل���ال���ك���ي جلنة 

كريي يطلب من الناتو اال�ستعداد.. ودم�سق تعترب ا�سترياد النفط من املعار�سة عمال عدوانيا

مقتل عنا�سر حلزب اهلل مبعارك �سارية يف ريف حم�س
جديد ملف اغتيال �سكري بلعيد

�سيارة رئي�س حزب اإ�سالمي 
حتت االأ�سواء الكا�سفة..!

•• الفجر – تون�س - خا�س

��شتمع �أم�س �لأول �لثنني ، قا�شي �لتحقيق باملحكمة �لبتد�ئية بتون�س 
�إىل �أقو�ل �لبحري �جلا�شي رئي�س حزب �لوفاء و�لنفتاح )�إ�شامي ( 
و�لطر�فة  �لتطّرف  بني  جتمع  �لتي  مبو�قفه  �ملعروف  �لأعمال  ورج��ل 
حترك  �أّمنت  �لتي  �ل�شيارة  �متاكه  توؤّكد  معطيات  خلفية  على  وذل��ك 
�مل�شتبه يف تورطهم يف عملية �غتيال �ملعار�س �لتون�شي �شكري بلعيد، يف 

�نتظار ��شتكمال �لتحقيقات.
وقال رئي�س حزب �لنفتاح و�لوفاء �لبحري �جلا�شي �إّن �ل�شيارة �لتي 
�ملتورطني  بع�س  و��شتخدمها  ملكه  على  �إّن��ه��ا  �لأط����ر�ف  بع�س  قالت 
بعد  على  م��رك��ون��ة  ك��ان��ت  عائلية  ���ش��ي��ارة  ه��ي  بلعيد  �شكري  �غ��ت��ي��ال  يف 
كيلومرتين م��ن ح��ادث��ة �لغ��ت��ي��ال وه���ي م��ن ن���وع م��غ��اي��ر ل��ل��ن��وع �لذي 
�ملنجمّية.. �للوحة  �لتحقيق ولكنها حتمل ذ�ت  ��شتف�شره عليها قا�شي 

�أقنعه  �أن  بعد  �شر�حه  �أطلق  �لتحقيق  قا�شي  �أّن  �إىل  �جلا�شي  و�أ�شار 
باأقو�له على حّد تعبريه، قائا �إّنه بريء و�أّن قا�شي �لتحقيق �أخربه �أّنه 
لن ي�شتدعيه جمّدد�..وتهّجم �جلا�شي على �لقيادي بحزب �لوطنيني 
�إياه  �ل�شباب و�ل�شتائم ومتهما  �لدميقر�طيني حممد جمور مكيا له 

مبحاولة توريطه يف �غتيال بلعيد وباإثارته لهذ� �ملو�شوع.
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بلدية مدينة اأبوظبي ت�ست�سيف منتدى اأبوظبي لل�سالمة املرورية 
�أنه  �إىل  �ملرورية مبا يف ذلك �حلد متاما من ح��و�دث �لطرق ..م�شري� 
على �لرغم من �لتحديات �لتي تنتظرنا فاإن هذ� �ملنتدى �شوف ميهد 
وبدعم من  �لطرق  على  �ل�شامة  نحو  وت�شاركية  �شمولية  �أكرث  لعمل 
�ملنظمات �لرئي�شية مثل �لفيدر�لية �لدولية للطرق. ويقود عقد �لعمل 
من �أجل �ل�شامة �ملرورية 2011-2020 �خلطة �لعاملية �لتي �أعدها 
� وهو  �ملرورية  �ل�شامة  بالتعاون يف جمال  �ملعني  �ملتحدة  فريق �لأمم 
عبارة عن جمموعة ��شت�شارية �شكلت من قبل منظمة �ل�شحة �لعاملية 
ملناق�شة �مل�شائل �لعاملية يف جمال �ل�شامة على �لطرق - جهود �أبوظبي 
يف جمال �لتوعية بال�شامة �لطرقية و�شبل تطبيقها. وت�شري �أبوظبي 
على �لطريق �ل�شحيح لتحقيق �أهد�فها يف جمال �ل�شامة على �لطرق 
حيث �شجلت �نخفا�شا بن�شبة 18يف �ملائة يف حو�دث �لطرق �لقاتلة على 

مدى �ل�شنو�ت �لثاث �ملا�شية. 

ذ�ت جودة عالية وبيئة م�شتد�مة لكافة �ملقيمني. وت�شتمل �ملو�شوعات 
�لرئي�شية لهذ� �حلدث على ��شرت�تيجيات وخطط عمل �شامة �لطرق 
و�إد�رة �لطو�رئ �حلو�دث وم�شتخدمي �لطرق �ملعر�شني للخطر وجمع 
�لعامة  �لثقيف  وح��م��ات  �ل��ط��رق  �شامة  م�شائل  وت��دق��ي��ق  �ل��ب��ي��ان��ات 
يف  موجه  �ملنتدى  ه��ذ�  �أع��م��ال  ج��دول  �أن  ..ك��م��ا  �ملجتمعية  و�لأن�شطة 
�ملقام �لأول �إىل م�شوؤويل �لنقل �حلكوميني بالرغم من �أن �ملنتدى يعد 
بالإ�شافة  �حلكوميني  و�ل�شت�شاريني  للمقاولني  مثالية  من�شة  �أي�شا 
و�لبنية  �لهند�شة  جم���الت  يف  �مل�����ش��ارك��ني  و�لطلبة  �ملتخ�ش�شني  �إىل 
�إىل ثاثة  �منتدى  �أن�شطة  تق�شيم  �ل�شلة. و�شيتم  ذ�ت  للنقل  �لتحتية 
و�جلل�شات  و�خلتامية  �لفتتاحية  �لعامة  �جلل�شات  هي  رئي�شية  �أق�شام 
�لتنفيذية �ملو�زية و�جلل�شات �جلانبية �ملعدة ح�شريا ملجموعات �لعمل. 
هو  �أو���ش��ع  حل��دث  مقدمة  �مل��روري��ة  لل�شامة  �أبوظبي  منتدى  ويعترب 

�لعام  خ���ال  �شتقام  �ل��ت��ي  �مل���روري���ة  لل�شامة  �ل��دول��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ق��م��ة 
مكانة  تعزيز  على  و�شتعمل  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  مع  بالتعاون  �ملقبل 
�ل�شامة على  �لعامل يف جمال تطبيق  �لريادية على م�شتوى  �لإم��ارة 
�لطرقات. وقال �ملهند�س عي�شى مبارك علي �ملزروعي �ملدير �لتنفيذي 
بالنابة لقطاع �لبنية �لتحتية و�أ�شول �لبلدية يف بلدية مدينة �أبوظبي 
�إن �ل�شامة �ملرورية هي مو�شوع حيوي وهام بالن�شبة لاأمم �ملتحدة 
كامل  ب�شكل  �لأم��ر  �أبوظبي هذ�  تدعم  �لعاملية حيث  �ل�شحة  ومنظمة 
من  �ملزيد  و�شع  �إىل  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�شتويني  على  بحاجة  ونحن 
�لت�شريعات �لفعالة وحت�شني عملية �إنفاذها و�لو�شول �إىل فهم �أف�شل 
لأول��ئ��ك �ل��ذي��ن ه��م �أك��رث عر�شة ملخاطر ح���و�دث �ل��ط��رق. و�أ���ش��اف �أن 
�ملنتدى �شي�شاهم يف �لإع��د�د لقمة �لعام �ملقبل حيث يتعني �ل�شعي �إىل 
�ل�شامة  جم��ال  يف  لأبوظبي  �لطموحة  �لأه���د�ف  على  �لعامل  �إط��اع 

•• ابوظبي-وام:

�أبوظبي لل�شامة �ملرورية يف  �أبوظبي منتدى  ت�شت�شيف بلدية مدينة 
�حلادي و�لع�شرين من مايو �ملقبل يف منتجع ريتز كارلتون غر�ند كنال 
�أبوظبي. وياأتي ذلك دعما للخطة �لعاملية �لع�شرية �لتي �أعدتها جلنة 
�لعاملية.  �ل�شحة  ملنظمة  �لتابعة  �لطرق  ل�شامة  �ملتحدة  �لأمم  تعاون 
و�شيتم �إعد�د �ملنتدى �ملقبل - �لذي �شيعقد يف �إطار �أ�شبوع �لأمم �ملتحدة 
�لعاملي لل�شامة على �لطرق - بالتعاون مع �ملنظمة �لفيدر�لية �لدولية 
�ملتحدة �لأمريكية وهي منظمة غري ربحية  للطرق ومقرها �لوليات 
�لرتكيز على  �لعامل مع  �أنحاء  �لطرق يف  ت�شجع على تطوير و�شيانة 
�ل�شامة و�ل�شتد�مة. ويجري تنظيم هذ� �حلدث من قبل بلدية مدينة 
�أبوظبي يف �إطار �لروؤية �ملحلية �لهادفة �إىل �شمان توفري نوعية حياة 

حممد بن را�سد يت�سلم جائزة دبي مدينة امل�ستقبل 

توظيف فوري لـ17 طالبة خالل معر�س جامعة زايد للمهن 
•• اأبوظبي-وام:

مت توظيف 14 طالبة يف م�شرف �لهال �لذي حدد مو�عيد �أخرى لثاث 
�لعامة  �لعاقات  �أق�شام  يف  للعمل  �ل�شخ�شية  ملقابات  �خ��ري��ات  طالبات 
�أقامته  و�لإع��ام. جاء ذلك خال فعاليات �ملعر�س �ل�شنوي للمهن �لذي 
�ملعر�س  يف  �شارك  �ل��ذي  �مل�شرف  جناح  م�شوؤولة  و�أو�شحت  ز�ي��د.  جامعة 
تتعار�س مع  �جل��دد بحيث ل  للموظفات  �لعمل  �شاعات  تكييف  �شيتم  �أن��ه 
بر�جمهن �لدر��شية باجلامعة م�شرية �ىل �ن عدد �ملقبولت ي�شاوي ن�شف 
عدد �ملتقدمات للعمل يف �مل�شرف �لبالغ 35طالبة. وكانت ثمان و�أربعون 
يف  �شاركت  �ملحلية  �لأع��م��ال  وق��ط��اع��ات  و�خل��ا���ش��ة  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 
مع  �شخ�شية  مقابات  و�جريت خاله  و�ح��د  ليوم  ��شتمر  �ل��ذي  �ملعر�س 
عدد من طالبات وخريجات �جلامعة. من جهة �أخرى ذكرت �شم�شة �لطائي 
لهذ�  �ملهن  معر�س  �أن  باجلامعة  و�خلريجني  �لطلبة  �شوؤون  �إد�رة  مديرة 
نظمتها  للطالبات  تفاعلية  عمل  ور���س  ل�شبع  برنامج  على  ��شتمل  �لعام 
بع�س � جلهات �مل�شاركة يف �ملعر�س. و�شاركت �ل�شيخة �ليازية بنت نهيان �آل 
�أنا�شي لاإنتاج �لفني و�لدكتورة �ليازية بنت خليفة  نهيان موؤ�ش�شة �شركة 
لاأمهات  �ملعلومات  تكنولوجيا  تدري�س  م�شروع  �شاحبة  �ملنهايل  ونعيمة 
يف  باجلامعة  �ملو�طنني  توظيف  م�شت�شارة  �شعان  و�شماح  ز�ي��د  بجامعة 
�حدى هذه �لور�س. و�أكدت �ل�شيخة �ليازية بنت نهيان �آل نهيان �أن �أهمية 
�لإن�شان تقا�س بامل�شوؤوليات �لتي يتولها مو�شحة �أن على �ملرء �أن يتحكم يف 
�شرعته يف �إجناز �مل�شاريع فا ي�شرع جد� حتى ل يرتكب �أخطاء ول يبطئ 
فيفقد �لكثري من �لفر�س. بينما ذكرت �لدكتورة �ليازية بنت خليفة �أنها 
�شعيدة بتجربتها يف �لدر��شة بجامعة ز�يد و�لتي �شاعدتها على �لنطاق 
�أكادميي ناجح ف�شا عن �حلياة �جلامعية�لتي توفر للد�ر�شني  يف م�شار 
مقومات �لفعالية و�لتميز وتعزز �ملهار�ت �ل�شخ�شية وتزيد من ثقافة �ملرء 

ومعرفته بوطنه وعامله.

•• دبي -وام: 

ت�شلم �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 يف ق�شر �شموه بزعبيل ظهر �م�س 
بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 
�لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت جائزة دبي مدينة �مل�شتقبل على م�شتوى 
و�لبنية  �لعمال  مز�ولة  و�شهولة  �ل�شتثمار  جلهة  �لو�شط  �ل�شرق  مدن 

�لتي  تاميز  �لفاينن�شال  جملة  ت�شنيف  ح�شب  وذلك  و�لتناف�شية  �لتحتية 
�شنفت مدينة دبي �لوىل للعام �لثالث على �لتو�يل . وت�شلم �شموه �جلائزة 
من �شعادة �شامي ظاعن �لقمزي مدير عام د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�لجنبي  �ل�شتثمار  ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �لقرقاوي  فهد  �ل�شيد  ير�فقه 

يف �لد�ئرة . 
�لد�ئرة  ر��شد �ل مكتوم هناأ فريق عمل  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
�ه��ت��م��ام �لو����ش���اط �لع��ام��ي��ة و�ملالية  �ل��ت��ي تعك�س  ع��ل��ى ه���ذه �جل���ائ���زة 
و�ل�شهاد�ت  �جلو�ئز  �أن  �شموه  موؤكد�  بلدنا  ب��اجن��از�ت  �لعاملية  و�لتجارية 

�لقليمية و�لدولية �لتي متنح لدبي كمدينة �لفرح و�ل�شعادة و�ل�شتثمار 
�لناجح و�لعي�س �لمن �مل�شتقر �إمنا يعك�س �هتمام هذه �لو�شاط باإجناز�تنا 
بدولتنا  ونعتز  به  �لدويل ونرحب  �لهتمام  بهذ�  ن�شعد  �حل�شارية ونحن 

و�شعبنا وطاقات �شبابنا �ملبدع . 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  �أق��ام  وقد  هذ� 
�ل�شيوخ  بزعبيل ح�شرها عدد من  �شموه  ماأدبة غد�ء يف ق�شر  دبي  حاكم 
و�أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء و�أعيان �لباد وروؤ�شاء ومديرو �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية و�لفعاليات �لقت�شادية .

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�سة رابطة ال�سداقة الربملانية اليابانية - االإماراتية ووزيرا يابانيا

منظمة اأطباء بال حدود تعرب عن قلقها من ارتفاع ا�سعار اللقاحات اجلديدة لالطفال

حممد بن را�سد ي�ستقبل بيل غيت�س 

•• طوكيو-وام:

بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
���ش��ع��ادة يوريكو  �م�����س  يف ط��وك��ي��و 
ك���وي���ك���ي ع�����ش��و جم��ل�����س �ل���ن���و�ب 
رئي�شة ر�بطة �ل�شد�قة �لربملانية 
وتناول  �لإم��ار�ت��ي��ة.   - �ليابانية 
�لر�بطة  و�أه���د�ف  �أن�شطة  �للقاء 
�لتعاون  ج�����ش��ور  ب��ن��اء  يف  �ملتمثلة 
بني دول��ة �لإم���ار�ت و�ليابان على 
و�ل�شعبي  �ل��ر���ش��م��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني 
و�لبحث عن �آفاق جديدة لتو�شيع 
�أطر هذ� �لتعاون لي�شمل خمتلف 

وتبنيها ��شرت�تيجية تهتم بتنمية 
�لإن�شان  ونه�شة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�لإمار�تي يف �مل�شتويات كافة. و�أكد 
تقوم  �ل���ذي  �ل���دور  �أه��م��ي��ة  �شموه 
�لربملانية  �ل�����ش��د�ق��ة  ر�ب���ط���ة  ب���ه 
توطيد  يف  �لإمار�تية   - �ليابانية 
عاقات �ل�شد�قة بني �لبلدين ل 
�شيما على م�شتوى رجال �لأعمال 
م���ن �جل��ان��ب��ني و�ل����ش���ت���ف���ادة من 
�لإمكانات �ملتوفرة لدى كل منهما 
خللق مناخ ��شتثماري م�شرتك يف 
جانبها  م��ن  �ل��ق��ط��اع��ات.  خمتلف 
�ل�شد�قة  ر�ب���ط���ة  رئ��ي�����ش��ة  �أك�����دت 
�لإمار�تية   - �ليابانية  �لربملانية 

�لقت�شادية  �لأن�����ش��ط��ة  ج���و�ن���ب 
وقال  و�ل�شتثمارية.  و�لتجارية 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
رئي�شي  �شريك  �ليابان  �إن  نهيان 
و������ش����رت�ت����ي����ج����ي ل�������اإم�������ار�ت يف 
جم���الت ع���دة ون��ح��ن نتطلع �ىل 
و�لدفع  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ل��ك  جت���دي���د 
ب��ه��ا لآف�����اق �أرح�����ب �ن��ط��اق��ا من 
�ل��ع��اق��ات �مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي تربط 
�ل�شديقني  و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن 
. ك��م��ا حت���دث ���ش��م��وه ع��ن �لآف����اق 
�لبلدين  بني  لل�شر�كة  �مل�شتقبلية 
�لعماقة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  و�مل�����ش��اري��ع 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دول�����ة �لإم�������ار�ت 

�ع������ت������ز�ز �ل�����ي�����اب�����ان ب���ال���ع���اق���ات 
�لبلدين..م�شرية  ب��ني  �ل��وط��ي��دة 
مكانة  ل���ه���ا  �لإم�����������ار�ت  �أن  �إىل 
و�حلكومة  �لقيادة  ل��دى  متميزة 
�ل���ي���اب���اين ح��ي��ث ينظر  و�ل�����ش��ع��ب 
ب��ت��ق��دي��ر لتجربة  �جل��م��ي��ع ه��ن��اك 
على  و�أث��ن��ت  �لتنموية.  �لإم����ار�ت 
�لتاريخية بني  �ل�شد�قة  عاقات 
�لإم����ار�ت و�ل��ي��اب��ان م��وؤك��دة رغبة 
مع  عاقاتها  توطيد  يف  ب��اده��ا 
�لإمار�ت خا�شة يف جمال �لطاقة 
�ملتجددة و�لبيئة. كما �لتقى �شمو 
�آل نهيان  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
معايل �أكري� �أماري وزير �لإنعا�س 

�ل�شريبي  و�لإ�شاح  �لقت�شادي 
و�ل�������ش���م���ان �لج���ت���م���اع���ي وزي����ر 
�لقت�شادية  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �ل���دول���ة 
و�مليز�نية �ليابانية. وتناول �للقاء 
�لقت�شادي  �لتعاون  زي��ادة  �أهمية 
تو�شيع  و  �لبلدين  بني  و�لتجاري 
مت  كما  بينهما.  �لتعاون  جم��الت 
تبادل وجهات �لنظر حول �لعديد 
�لقت�شادية  �مل���و����ش���وع���ات  م����ن 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة ذ�ت 
ح�شر  �مل�����������ش�����رتك.  �له�����ت�����م�����ام 
�للقاءين �شعادة �شعيد علي يو�شف 
�ل���ن���وي�������س ���ش��ف��ري �ل�����دول�����ة لدى 

�ليابان. 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي )رع�����اه �هلل( 
م�شاء  ب��زع��ب��ي��ل  ���ش��م��وه  ق�����ش��ر  يف 
مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�س 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
غيت�س  بل  �ل�شيد  دب��ي  نائب حاكم 
جمل�س  وع�شو  �مل�����ش��ارك  �لرئي�س 
�أمناء موؤ�ش�شة بل وميليند� غيت�س 
مايكرو�شوفت  �إد�رة  رئي�س جمل�س 

�لعاملية.

•• اأبو ظبي-وام:

ح�����ذرت م��ن��ظ��م��ة �أط���ب���اء ب���ا ح���دود 
للقاحات  �مل��رت��ف��ع��ة  �لأ���ش��ع��ار  �أن  م��ن 
�لبلد�ن  ت�����ش��ع  �أن  مي��ك��ن  �جل���دي���دة 
�ل��ن��ام��ي��ة يف و���ش��ع خ��ط��ر ل��ن تتمكن 
�لكامل  �ل���ل���ق���اح  ت����وف����ري  م����ن  ف���ي���ه 
�مل�������ش���ت���ق���ب���ل. وق�����ال  لأط����ف����ال����ه����ا يف 
�ملدير  بال�شيغار�م  مانيكا  �لدكتور 
با  �أطباء  �لتنفيذي حلملة منظمة 
�ن  �لأ�شا�شية  �لأدوي��ة  ح��دود لتوفري 
هنالك حاجة �إىل �لقيام بعمل عاجل 
�لأطفال  تطعيم  لتكلفة  للت�شدي 
و�شريعا  ح��اد�  �رتفاعا  �رتفعت  �لتي 

غيت�س:  ب��ل  خماطبا  �شموه  وق���ال 
دولة  يف  كاإن�شان  ب��ك  نرحب  نحن 
�لمار�ت ونكن لك �حرت�ما عظيما 
لأنك رجل معطاء يف �شبيل �خلري 
و�ملر�شى  �مل��ح��ت��اج��ني  وم�����ش��اع��دة 
و�لطاب يف �شتى �ملناطق �لفقرية 
و�هلل �شبحانه وتعايل ي�شاعف مال 
من ينفق من ماله يف وجوه �خلري 
خا�شة  �ل���ف���ق���ر�ء  �����ش���ع���اد  ب��ق�����ش��د 

�لطفال منهم وكبار �ل�شن.
م���ن ج��ه��ت��ه ت��وج��ه �ل�����ش��ي��د غيت�س 
�شاحب  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
�لن�شانية  مو�قفه  على  مكتوم  �آل 

و�م�����س �رت��ف��ع �ل�شعر �لإج��م��ايل �إىل 
38.80 دولر� ويعود �ل�شبب غالبا 
�شد  ج��دي��دي��ن  لقاحني  �إ���ش��اف��ة  �إىل 
و�لفريو�س  �لرئوية  �ملكور�ت  مر�س 
�لثمن  باهظا  لقاحان  وهما  �لعجلي 
تعادل تكلفتهما ثاثة �أرباع �لتكلفة 
�لإج���م���ال���ي���ة مل��ج��م��وع��ة �ل��ل��ق��اح��ات . 
�أغلى  �ل��ل��ق��اح��ات �جل���دي���دة  وت��ع��ت��رب 
طفل  ت��ط��ع��ي��م  ي��ك��ل��ف  فبينما  ���ش��ع��ر� 
تكلف  دولر   0.25 �حل�����ش��ب��ة  ���ش��د 
وق���اي���ة ط��ف��ل م���ن م���ر����س �مل���ك���ور�ت 
منظمة  وتقوم  دولر�.   21 �لرئوية 
مايني  بتطعيم  ح���دود  ب��ا  �أط��ب��اء 
���ش��ن��ة وت���دع���م ب�شكل  ك���ل  �لأط����ف����ال 

��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ���ال  وج����رى 
ع��اق��ات �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة بني 
دبي �لعطاء وموؤ�ش�شة بل وميليند� 
غيت�س يف �ملجالت �خلريية وتوفري 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
�لطفال  ل�شيما  �لفقرية  �لبلد�ن 

وطلبة �ملد�ر�س.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��اد  وق��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم مببادرة 
�لن�����ش��ان��ي��ة و�خلريية  غ��ي��ت�����س  ب���ل 
�لتخفيف  يف  �مل��ادي��ة  وم�شاهماته 
م���ن م��ع��ان��اة �ل�����ش��ع��وب و�لط���ف���ال 
�لكرث  �ملناطق  �مل��د�ر���س يف  وطلبة 
فقر� خا�شة يف دول �لعامل �لثالث.

بن�شبة 2.700 يف �ملئة خال �لعقد 
�لتي  �ل��ب��ل��د�ن  �شيفقد  مم��ا  �مل��ا���ش��ي 
�ملانحني يف  دعم  فيها  �ملنظمة  تعمل 
ت�شبح  وبالتايل  �للقاحات  ثمن  دفع 
�طفالها  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ق������ادرة  غ���ري 
�ملقدر  ومن  مميتة.  �أمر��س  �أي  من 
�أو  �ل��ل��ق��اح��ات  ت��ك��ل��ف��ة ع��ق��د  ت��ب��ل��غ  �أن 
م����ب����ادرة �ل��ت��ط��ع��ي��م �ل��ع��امل��ي��ة خال 
 57 نحو  �ل��ق��ادم��ة  �لع�شر  �ل�شنو�ت 
�أكرث  �شيذهب  �أمريكي  دولر  مليار 
�للقاحات..  ���ش��ر�ء  �إىل  ن�شفها  م��ن 
تكلفة  ك����ان����ت   2001 ع�������ام  ويف 
�شتة  �شد  كامل  ب�شكل  طفل  تطعيم 
دولر   1.37 ت��ت��ج��اوز  ل  �أم����ر������س 

�مل�شاعدة  ي�����د  وم������د  و�خل�����ريي�����ة 
وتوفري  �ل�����ش��ن  وك���ب���ار  ل��اط��ف��ال 
�ل�شحية  و�لرعاية  �لتعليم  فر�س 
خمتلف  يف  �مل���ح���روم���ني  ل����ه����وؤلء 
مناطق �ل��ع��امل �ل��ث��ال��ث وذل���ك من 
�لعطاء(  )دب����ي  �إ���ش��ه��ام��ات  خ���ال 
وو�شولها �ىل هذه �ملناطق وتاأمني 
�لتعليم  وو�شائل  للمر�شى  �لعاج 
�حلديثة لاطفال �ملحرومني من 

هذ� �حلق �لن�شاين.
تاأثري� يف  �غنياء  �أك��رث  �أح��د  و�أ�شار 
�ل���ع���امل �ىل �ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م بني 
وميليند�  )بل  �لن�شانية  موؤ�ش�شته 
و�لذي  �ل��ع��ط��اء(  دب���ي  و)  غيت�س( 

ك��ام��ل �إدخ�����ال ل��ق��اح��ات ج��دي��دة �إىل 
�لبلد�ن �لنامية لكن �ملفاو�شات حول 
�ل�شركات  ب��ني  �جل���دي���دة  �ل��ل��ق��اح��ات 
للقاحات  �لعاملي  و�لتحالف  �مل�شنعة 
متويله  يف  يعتمد  �ل��ذي  و�لتح�شني 
توؤد  مل  �ل�شر�ئب  د�فعي  على  غالبا 
�ل�شعر  يف  م��ه��م��ة  ت��خ��ف��ي�����ش��ات  �إىل 
ت�����ش��اع��د م���زي���د� م���ن �لأط���ف���ال على 
�ل�شتفادة من �للقاح. وتكمن �مل�شكلة 
ب�شاأن  �ل�����ش��رك��ات  �شفافية  نق�س  يف 
وتركيزها  �للقاحات  ت�شنيع  تكاليف 
�أ�شعار  �شمان  عن  عو�شا  �لربح  على 
�لبلد�ن  تتحملها  �أن  للقاحات ميكن 
بيان  وي����ات����ي  �ل����دخ����ل.  م��ن��خ��ف�����ش��ة 

ثنائية  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  يف  جت�شد 
 2008 �ل����ع����ام  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  ف��ي��م��ا 
وت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ث��ان��ي��ة يف 
بني  �لتن�شيق  ب�شاأن   2009 �لعام 
جمال  يف  �لن�شانيتني  �ملوؤ�ش�شتني 
�ملعنيني  ل��اط��ف��ال  �ل��ت��ع��ل��ي��م  دع���م 
�مل��ي��اه وم�����ش��اري��ع �ل�شرف  وت��وف��ري 
�ل�������ش���ح���ي و�ل�������غ�������ذ�ء و�ل����رع����اي����ة 
دول  يف  �مل������د�ر�������س  يف  �ل�������ش���ح���ي���ة 
�ندوني�شيا وبنغادي�س و�شري�ليون 
فل�شطني  يف  وغ��زة  و�ثيوبيا  وغانا 

و�نغول.
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء م��ع��ايل حم��م��د بن 
�شوؤون  وزي����ر  �ل���ق���رق���اوي  ع���ب���د�هلل 

�للقاحات  �نعقاد قمة  �ملنظمة ع�شية 
�لعاملية يف �أبوظبي . و�أعلن �لتحالف 
موؤخر�  و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي 
جديد  �ت����ف����اق  �إىل  �ل���ت���و����ش���ل  ع����ن 
�خلما�شي  �ل��ل��ق��اح  ���ش��ع��ر  لتخفي�س 
وهذ� مثال ممتاز يثبت ما ي�شتطيع 
حالة  يف  �شيما  ل  �إجن����ازه  �لتحالف 
وجمموعة  �شريفة  مناف�شة  وج���ود 
م���ت���ع���ددة م����ن م�����ش��ن��ع��ي �ل���ل���ق���اح يف 
�لتحالف  ع��ل��ى  وي���ج���ب  �ل�������ش���وق... 
�ل���ع���امل���ي �ل���ع���م���ل ب�����ش��رع��ة و�إع����ط����اء 
�لأولوية لإجر�ء مزيد من �ملفاو�شات 
�لأغلى  �جل��دي��دي��ن  �للقاحني  ح��ول 
�ل�شيدلنية  �ل�شركات  وعلى  �شعر� 

�ل���وزر�ء وم��ع��ايل رمي بنت  جمل�س 
�ب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي�����ر دول���ة 

و�شعادة  �ل��ع��ط��اء(  دب���ي   ( رئ��ي�����ش��ة 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 

بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئرة 
و�لوفد �ملر�فق لل�شيف.

�أف�شل  �ل��ت��ف��او���س وت��ق��دمي ع��رو���س 
�إل����در  �ل��ت��ح��ال��ف. وق���ال���ت ك��ي��ت  �إىل 
م�شت�شارة �شيا�شة �للقاحات يف حملة 
�لأ�شا�شية  �لأدوي����ة  لتوفري  �ملنظمة 
من  �ملئة  يف   90 تخفي�س  حتى  �ن��ه 
و�ملت�شخمة  للغاية  �ملرتفعة  �لأ�شعار 
�مل���ف���رو����ش���ة يف �ل���ب���ل���د�ن �ل��غ��ن��ي��ة ل 
تكلفة  حتمل  �لفقرية  �ل���دول  ميكن 
�للقاحات على �ملدى �لطويل م�شرية 
�لأ�شعار  ت���ك���ون  �أن  ي��ج��ب  �ن����ه  �ىل 
�لإنتاج  تكلفة  �إىل  مي��ك��ن  م��ا  �أق����رب 
للقاحات  �لعاملي  �لتحالف  على  و�نه 
لت�شريع  �مل���زي���د  ف��ع��ل  و�ل��ت��ح�����ش��ني 
منخف�شة  بتكاليف  �مل�شنعني  دخول 

�حلقيقية  للمناف�شة  مي��ك��ن  بحيث 
و�ع����رب����ت  �لأ������ش�����ع�����ار.  ت��خ��ف�����س  �أن 
�أي�شا عن  �أط��ب��اء با ح��دود  منظمة 
غري  �مل��ن��ظ��م��ات  ��شتثناء  �إز�ء  قلقها 
�لإن�شانية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
م����ن �ل��ت��خ��ف��ي�����ش��ات ع���ل���ى �لأ����ش���ع���ار 
�لعاملي  �لتحالف  �إليها  تو�شل  �لتي 
للقاحات و�لتح�شني عرب �ملفاو�شات 
وتقوم  �ل�شيدلنية..  �ل�شركات  م��ع 
�مل���ن���ظ���م���ة ب���ت���ط���ع���ي���م �مل���ج���م���وع���ات 
�لاجئني  �لأطفال  مثل  �مل�شت�شعفة 
نق�س  بفريو�س  �مل�شابني  و�لأط��ف��ال 
�لأكرب  و�لأط���ف���ال  �لب�شرية  �مل��ن��اع��ة 
عمر� غري �مللقحني �لذين يعتربون 

خارج نطاق �لعمر �لنموذجي لرب�مج 
�لتطعيم �ملعيارية. 

من  ت���ت���م���ك���ن  مل  �مل����ن����ظ����م����ة  ل����ك����ن 
م���ن���ت���ظ���م على  ب�������ش���ك���ل  �حل���������ش����ول 
�إليها  تو�شل  �لتي  �لأ���ش��ع��ار  �أرخ�����س 
ب��امل��ف��او���ش��ات م��ع �شركات  �ل��ت��ح��ال��ف 
�إىل  �للجوء  �إىل  و��شطرت  �لأدوي���ة 
فيزر  �شركتي  مفاو�شات مطولة مع 
مدى  على  كاين  وغاك�شو�شميث 
للح�شول  �ملا�شية  �لأرب���ع  �ل�شنو�ت 
�لرئوية. وطالب  �ملكور�ت  لقاح  على 
�لتحالف  ب���ال����ش���ي���غ���ار�م  �ل���دك���ت���ور 
�إتاحة  و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي 
للمنظمات  �ملخف�شة  �للقاح  �أ���ش��ع��ار 
�لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ت���ي ك���ث���ري� م���ا حتتل 
لتطعيم  �ل�شتجابة  م��و�ق��ع  �أف�����ش��ل 

�ل�شكان �لذين يعي�شون يف �أزمة. 

�سيف بن زايد يراأ�س وفد الدولة اإىل 
االجتماع اخلليجي الت�ساوري يف املنامة

و�شعادة  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد  �لبحريني  �لد�خلية 
�لدولة لدى مملكة  �شفري  �ل�شويدي  �شلطان  حممد 

�لبحرين .
خلريباين  نا�شر  �ل��ل��و�ء  ي�شم  وف��د  �شموه  وي��ر�ف��ق   
�لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
�لركن خليفة حارب  و�للو�ء  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
للمو�رد  �مل�����ش��اع��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �خل��ي��ي��ل��ي 
�شويف  بن  �شيف  و�للو�ء خمي�س  �مل�شاندة  و�خلدمات 

مدير عام �ل�شرطة �جلنائية �لحتادية.

•• املنامة-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و�شل 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �إىل �ملنامة 
�م�س على ر�أ�س وفد �لدولة للم�شاركة يف �أعمال �للقاء 
جمل�س  دول  يف  �لد�خلية  ل���وزر�ء   14 �ل���  �لت�شاوري 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية. 
وكان يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله �ملنامة..�لفريق 
وزير  �آل خليفة  ع��ب��د�هلل  ب��ن  ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ  �ل��رك��ن 
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موؤمتر الغربية للتمري�س يو�سي بتبني وتطبيق اآخر امل�ستجدات الرعاية التمري�سية
•• املنطقة الغربية -وام:

�أعماله  خ��ت��ام  للتمري�س يف  �ل��ث��اين  �ل����دويل  �ل��غ��رب��ي��ة  م��وؤمت��ر  �أو���ش��ى 
�ملبنية  �آخر �مل�شتجد�ت يف �لرعاية �لتمري�شية  ب�شرورة تبني وتطبيق 
و�لبحوث  �ل��در����ش��ات  �لإ�شتفادة من  و���ش��رورة  و�ل��رب�ه��ني  �لأدل���ة  على 
تقدمي  من  ذل��ك  يحققه  ملا  �ملجال  بهذ�  �ملتعلقة  �لتمري�شية  �لعلمية 
لرعاية متري�شية متتاز باجلودة. يهدف �ملوؤمتر �لذي عقد حتت �شعار 
بناء وتعزيز �لتميز يف �ملمار�شة �لتمري�شية يف قاعة �ملوؤمتر�ت يف كلية 
فاطمة للعلوم �ل�شحية يف �أبوظبي من خال �لتو�شيات .. �إىل �إحد�ث 
نقلة نوعية يف �ملمار�شة �لتمري�شية يف م�شت�شفيات �لغربية ويف �ملوؤ�ش�شات 
�لتمري�س  مدير  �لأقط�س  �شاح  �لدكتور  وق��ال  �ملختلفة.  �ل�شحية 

بر�مج توعية و�إر�شاد مهني تهدف �إىل تعريف طاب وطالبات �ملد�ر�س 
تو�شيح  �إىل  �إ�شافة  �ملجتمع  �لتمري�س يف خدمة  دور  باأهمية  �لثانوية 
وفيما  للخريجني.  �ملتاحة  و�ل��ف��ر���س  �لتمري�شي  �لتعليم  م�شتويات 
يتعلق بدور �لقياد�ت �لتمري�شية .. �أ�شارت �لتو�شيات �إىل �أهمية �إعطاء 
�أولوية للدور �حليوي �لذي تلعبه هذه �لقياد�ت وبجميع م�شتوياتها يف 
خال  من  �لتميز  وتعزيز  بناء  ويف  �لتمري�شية  �خلدمة  م�شتوى  رفع 
�لعمل �لتعاوين بني هذه �لقياد�ت.. موؤكدة �شرورة �لأخذ بعني �لإعتبار 
�أهمية �لتطوير �مل�شتمر ملهار�ت وكفاءة هذه �لقياد�ت للتجاوب مع �آخر 
�مل�شتجد�ت يف هذ� �لقطاع �ملهم. وركزت �لتو�شيات فيما يخ�س طو�قم 
�لتمري�س على �أهمية �إعطاء �أولوية لأ�شتخد�م �آليات حديثة لتوظيف 
طو�قم متري�س ذ�ت مهار�ت عالية و�لعمل على �ملحافظة على �لكفاء�ت 

�أهمية  على  رك��زت  �لتو�شيات  �إن   .. �ملوؤمتر  رئي�س  �لغربية  مل�شت�شفيات 
�أمناط جديدة من �لرعاية �لتمري�شية تاأخذ بعني �لأعتبار  �إ�شتخد�م 
م��ع �شرورة  ���ش��و�ء  ح��د  على  و�لأ���ش��ح��اء  للمر�شى  �مل�شتجدة  �حل��اج��ات 
�ملختلفة  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لتمري�س  �إد�ر�ت  بني  �ل�شر�كة  تعزيز 
لاإ�شتفادة من �خلرب�ت �ملتو�فرة يف كل موؤ�ش�شة لتحقيق هذ� �لهدف. 
مل�شت�شفيات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��زروع��ي  عي�شى  ���ش��امل  ق��دم  جانبه  م��ن 
�لغربية �ل�شكر ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�ملنطقة �لغربية لرعايته �ملوؤمتر .. م�شري� �إىل �أهمية �لدور �لذي يلعبه 
�لإعام بجو�نبه �ملختلفة يف تعزيز �لنظرة �لإيجابية ملهنة �لتمري�س 
بني �شر�ئح �ملجتمع من خال تعزيز بر�مج �لتوعية �ملختلفة �لتي تعمل 
على �لتعريف باأهمية و�أهد�ف هذه �ملهنة. و�أكد �حلاجة �ملا�شة لوجود 

�حلالية �لتي متتاز باملهارة و�لإبد�ع من خال تعزيز �آليات �لأ�شتقطاب 
و�ل�شتبقاء لهذه �لكفاء�ت و�لتي ت�شمل تقدمي �حلو�فز �ملختلفة �إ�شافة 
�إىل �إتاحة �ملجال لا�شتفادة من فر�س �لتطور �لوظيفي. وعلى �مل�شتوى 
�لوطني .. �أ�شارت �لتو�شيات �إىل �شرورة �إ�شتخد�م �ملحاور �لرئي�شية يف 
كاإطار   2020-2012 و�لقبالة  للتمري�س  �لإقليمية  �لإ�شرت�تيجية 
ت�شكل  بحيث  �لدولة  يف  للتمري�س  �لوطنية  �لإ�شرت�تيجية  لتحديث 
هذ�  يف  و�ملتغري�ت  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  �لأعتبار  بعني  ياأخذ  عمليا  �إط���ار� 
�أبوظبي  �ملوؤمتر كان قد �عتمد من هيئة �ل�شحة يف  �أن  �لإط��ار. يذكر 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  م��ن  ومم��ر���ش��ة  مم��ر���ش��ا   350 و��شتقطب 
�ل�شحية و�لأكادميية يف �لدولة بجانب م�شاركة 30 متحدثا من د�خل 

�لدولة وخارجها. 

ويل عهد ال�سارقة ي�ستقبل النائب العام للدولة

�سلطان بن طحنون يوؤكد على اهمية معر�س ابوظبي للكتاب

الوطني للوثائق والبحوث ي�سدر كتاب الت�سوية القانونية للنزاع االإماراتي - االإيراين على اجُلزر الثالث.. الوثائق واأحكام الق�ساء الدويل تبوح باحلق االإماراتي املثَبت

•• ال�صارقة-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
ودعم  �لإم��ارة  و�لق�شاء يف  �لعامة  �لنيابة  ��شتقالية  على  �ل�شارقة  حاكم 
قبل ظهر  �شموه  ��شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  �مل��ب��د�أ.  لهذ�  �لإم���ارة  حكومة 
�لنائب  كبي�س  �شعيد  �شامل  �مل�شت�شار  بال�شارقة  �حلاكم  �شمو  مبكتب  �م�س 
�لعام للدولة ير�فقه �ملحامي �لعام علي �شامل �لطنيجي مدير �إد�رة مكتب 
�ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام و���ش��ع��ادة ر����ش��د �ل��ع��م��ر�ين �مل��ح��ام��ي لنيابة �ل�����ش��ارق��ة �لكلية 
�شمو  مبكتب  �لقانونية  �لإد�رة  مدير  ن�شار  بن  حممد  من�شور  بح�شور 

ب�شري  تتعلق  �لتي  �لق�شايا  من  جملة  مناق�شة  �للقاء  خال  ومت  �حلاكم. 
�لعمل يف �لنيابات يف مدن ومناطق �لإمارة. و�أثنى �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي على جهود �لعاملني يف �لنيابة �لعامة و�لق�شاء 
�لبت يف  ب�شرعة  �شموه  �أو�شى  .. كما  �لعدل  و�إر���ش��اء  يف مكافحة �جلرمية 
�لق�شايا و �شرورة حتلي رجال �لنيابة �لعامة برحابة �ل�شدر لإعطاء �شورة 
م�شرقة عن �لق�شاء. من جانبه �شكر �مل�شت�شار �شامل �شعيد كبي�س �لنائب 
�لعام للدولة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان على �إتاحة �لفر�شة 
للقاء �شموه.. و�أكد �أن �لق�شاء و�لنيابة �لعامة ر�شالة �إن�شانية هامة تهدف 

يف �ملقام �لأول �إىل �شون وحماية كر�مة �لإن�شان حتى و�إن كان متهما. 

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  ي�شارك 
�لرئا�شة  �شوؤون  بوز�رة  و�لبحوث 
مبعر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب 
2013 باأحدث �إ�شد�ر�ته ممثًا 
�لقانونية  )�ل��ت�����ش��وي��ة  ب���ك���ت���اب: 
للنز�ع �لإمار�تي - �لإير�ين على 
�أكرث  ُيعّد  �ل��ذي  �جُل��زر �لثاث(، 
ع��ل��ى �حلقائق  ����ش��ت��م��اًل  �ل��ُك��ت��ب 
�لقانونية  و�لأدل������ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�لإمار�ت  دولة  �إليها  ت�شتند  �لتي 
�ملحتّلة  للُجزر  ملكيتها  �إثبات  يف 
طنب  �أب�����وم�����و������ش�����ى،  �ل������ث������اث: 

�لكربى، طنب �ل�شغرى.
�لقانونية  ك��ت��اب)�ل��ت�����ش��وي��ة  ي��ق��ع 
للنز�ع �لإمار�تي - �لإير�ين على 
مل��وؤل��ف��ه �لباحث  �ل��ث��اث(  �جُل���زر 
عبد �للطيف �ل�شيادي يف )575( 
�شفحة مكّونة من خم�شة ف�شول 
لع�شر�ت  بخم�شة ماحق  ُم��زّودة 
و�لإجنليزية،  �لعربية،  �لوثائق: 
و�ل����ف����رن���������ش����ي����ة، و�ل����ف����ار�����ش����ي����ة، 
و�خل�����������ر�ئ�����������ط �ل�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة، 

حقائق ال�سيادة االإماراتية 
مبنطق الوثيقة والقانون الدويل

�لتاريخية  �ل����وث����ائ����ق  ت��ك�����ش��ف 
�لو�ردة  �ل��دويل  �لقانون  و�أح��ك��ام 
يف هذ� �لكتاب �لأ�شباب �حلقيقية 
�لثاث،  �جل��زر  يف  �لنز�ع  لن�شوء 
وحجم �لدور �خلارجي يف قيامه 
�لقانونية  و�لطبيعة  و��شتمر�ره، 
مل����ذك����رة �ل���ت���ف���اه���م �مل����ربم����ة عام 
و�لإم������ار�ت  �إي�����ر�ن  ب���ني   1971
ب�����ش��اأن تق�شيم  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
حتقق  وم��دى  �أبومو�شى،  جزيرة 
�ملطلوبة  �مل��و���ش��وع��ي��ة  �ل�����ش��روط 
ل�����ش��ح��ة �مل���ع���اه���د�ت �ل���دول���ي���ة يف 
�لكتاب  وي�����ش��ت��ع��ر���س  �مل�����ذك�����رة. 
�لدولية  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �لأح�����ك�����ام 
�ملرتتبة على غزو �إير�ن جزيرتي 
�ل�شغرى  وط��ن��ب  �ل��ك��ربى  طنب 
ع���ام  وت����ع����ّدي����ه����ا   ،1971 ع������ام 
�خلا�شع  �جل���زء  ُح����دود   1992
جزيرة  م����ن  �ل���ع���رب���ي���ة  ل���ل���ولي���ة 
ت�شوية  ُفر�س  ُمبّيناً  �أبومو�شى، 
�ل��ن��ز�ع يف ظ��ل �مل��وق��ف �لإي����ر�ين 
�شيا�شياً.  م��ن��اق�����ش��ت��ه  �ل���ر�ف�������س 

و�حل��������ق �ل����ق����ان����وين ومم���ار����ش���ة 
�لف�شل  ويقّيم  �ل��دول��ة.  وظ��ائ��ف 
و�لتحليل  ب��ال��ف��ح�����س  �ل�����ر�ب�����ع 
ّ���ز�ع يف �شوء  �ل���ن���� يفيَ  دع�����اوى ط�����ريَ
�ل�شادرة  �ل��دويل  �لقانون  �أح��ك��ام 
يف ع��دد م��ن �مل��ن��ازع��ات �حلدودية 
�لف�شل  وي��ت��ط��رق  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة. 
�أربعة من  �إىل  و�لأخ��ري  �خلام�س 
�لدولية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �مل��ب��ادئ  �أه���م 
�حل���اك���م���ة ل���ت�������ش���وي���ة �مل���ن���ازع���ات 
حاً  مو�شّ و�لإقليمية،  �حل��دودي��ة 
مدى �إمكانية �إ�شهامها يف ت�شوية 
�ل��ن�����ز�ع يف �جل���زر �ل��ث��اث، وهي: 
�لدولية  �حل�������دود  ث���ب���ات  م����ب����د�أ 
�ل�شلوك  وم�����ب�����د�أ  ون���ه���ائ���ي���ت���ه���ا، 
�ل��اح��ق، وم��ب��د�أ �لإذع���ان، ومبد�أ 
�لإغ����������اق. وي���ن���ت���ه���ي �ل���ك���ت���اب - 
�مل�شادر  م��ئ��ات  �إىل  ��شتند  �ل���ذي 
تت�شّمن عدد�ً  و�ملر�جع- بخامتة 
م���ن �ل��ن��ت��ائ��ج و�ل��ت��و���ش��ي��ات �لتي 
�متد�د  ع��ل��ى  �مل���وؤل���ف  ��شتنبطها 
جناح  يف  �لكتاب  يتوفر  در����ش��ت��ه. 
�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث 
مبعر�س  �مل�����ش��ارك   B18 رق����م: 

���ي���ادة  ّ وي�������ش���ت���ع���ر����س ح���ج���ج �ل�������شِ
هذه  يف  �لِنّز�ع  يف  ريَ ِلطيَ �ملتعار�شة 
�إي����ر�ين  �ّدع�����اء  �أّول  ُم��ن��ذ  �جُل����زر 
�حلّق  وه���ي:   ،1887 ع��ام  فيها 
�لتَّاريخي  و�لتَّدعيم  �لتَّاريخي، 
�جلغر�فيَّة،  و�خل���ر�ئ���ط   ، ل��ل��ح��ِقّ
و�لأهميَّة  �جل����غ����ر�يف،  و�جُل�������و�ر 
و�حلّق  و�لإ�شرت�تيجيَّة،  �لأمنيَّة 
وظائف  ومم����ار�����ش����ة  �ل����ق����ان����وين 
ر  هيَ جمنْ حتت  ي�شعها  ُث��مَّ  �لدولة، 
�لدوليَّني؛  ��ح��ك��ي��م  و�ل��تَّ �ل��ق�����ش��اء 
���ش��ام��ٍل وحتليٍل  ��ح�����ٍس  فيَ لإج����ر�ء 
�لوثائقيَّة  �مل�����ادة  ملُ��ج��م��ل  ك���ام���ٍل 
نيَ��ت ِمنها؛  ��وَّ ��كيَ تيَ �ل��ت��ي  ��ة  ��ِع��يَّ جيَ و�مل��رنْ
�مل����ط����اف -  ن���ه���اي���ة  ل��ُي��ث��ب��ت - يف 
�لعد�لة  م���ي���ز�ن  ك���ّف���ة  رج���ح���ان 
�لإمار�ت  دول��ة  مل�شلحة  �لدولية 
�عتماد�ً  وذل��ك  �ملتحدة؛  �لعربية 
�لوقائع  ِم����ن  ك���ب���رٍي  ع�����دٍد  ع��ل��ى 
و�لأق����������و�ل، وع�������ش���ر�ت �لأح���ك���ام 
عن  �ل�شادرة  و�ملبادئ  و�لقر�ر�ت 
�لدوليني  و�ل��ّت��ح��ك��ي��م  �ل��ق�����ش��اء 
و�إقليمية  ���ٍة  ح���دوديَّ ن���ز�ع���اٍت  يف 

ُم�شابهة.

�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�لأم��ن��ي��ة لهذه 
�لّن�ز�ع.  ل��ط��ريف  بالن�شبة  �جل���زر 
�ل���ث���اين موقف  �ل��ف�����ش��ل  وي���ب���نّي 
مذكرة  م����ن  �ل�������دويل  �ل����ق����ان����ون 
ت��ق�����ش��ي��م ج���زي���رة �أب��وم��و���ش��ى بني 
�إي��������ر�ن ودول�������ة �لإم����������ار�ت )من 
1971؛  �ل�����ش��ارق��ة( ع���ام  خ���ال 
�لقانونية،  طبيعتها  ح��ي��ث  م���ن 
وم�شروعيتها  ���ش��ّح��ت��ه��ا  وم����دى 
باملقارنة مع �شروط �شّحة �نعقاد 
�مل��ع��اه��د�ت وح����الت ب��ط��ان��ه��ا يف 
وُيلقي  �ل���ع���ام.  �ل����دويل  �ل��ق��ان��ون 
�إير�ن  �ح��ت��ال  �آث���ار  على  �ل�شوء 
�لّنز�ع  �ل��ث��اث وخ��ط��ورة  ل��ل��ُج��زر 
�ل��ق��ائ��م ب�����ش��اأن��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ي �لق�شاء و�لتحكيم  بيان مفهوميَ
و�أهميتهما يف ت�شوية هذ� �لن�ز�ع. 
�لثالث  �ل���ف�������ش���ل  وي�������ش���ت���ع���ر����س 
لإثبات  ّ���ز�ع  �ل���ن���� يفيَ  ط������ريَ دع������اوى 
���ش��ي��ادت��ه��م��ا يف �جل������زر �ل���ث���اث، 
وهي: �حلق �لتاريخي، و�لتدعيم 
�جلغر�يف،  و�جل�����و�ر  �ل��ت��اري��خ��ي، 
و�لأه������م������ي������ة �لإ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
و�خلر�ئط �جلغر�فية،  و�لأمنية، 

ويتعمق �لكتاب يف روؤ�ه �لتحليلية 
ح���ول �أ���ش��ب��اب �إق�����د�م �إي�����ر�ن على 
ُمت�شائًا  �لثاث،  �جلزر  �حتال 
تاريخية  �أدل�����ة  م���ن  ل��دي��ه��ا  ع��ّم��ا 
ُت�����رّبر فعلها  ق��ان��ون��ي��ة  و�أ���ش��ان��ي��د 
بالوثائق  ُمربهناً  �مل�����ش��روع،  غ��ري 
�لقانون  و�أح�����ك�����ام  �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
�ل����دويل ق���ّوة �أدل����ة �لإث���ب���ات �لتي 
حت��وزه��ا دول��ة �لإم����ار�ت لت�شويغ 
�لثاث،  �جل�����زر  ب���ه���ذه  مت�����ش��ك��ه��ا 
و�شمان �حلكم مل�شلحتها فيما لو 
�أحيل �لنز�ع �إىل �لق�شاء �لدويل.

ف�سول الكتاب
�لكتاب من خم�شة ف�شول  يتاألف 
�لأول  �لف�شل  ي��ت��ن��اول  وخ��امت��ة، 
ت  ريَ جيَ �لتي  �لتاريخية  �لأح����د�ث 
قبل ظهور دولة �لقو��شم وبعده، 
�لقو��شم  ب���ني  ب��ال�����ش��ر�ع  مُم��ث��ل��ة 
و�ل��ربي��ط��ان��ي��ني ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 
�لقو��شم  ب��ني  و�ل�����ش��ر�ع  �خلليج، 
عدٍد  يف  �ل�شيادة  لب�شط  و�لفر�س 
م���ن م���و�ن���ئ���ِه وُج�������زره مب���ا فيها 
ّرق لاأهمية  �جلزر �لثاث، ويتطيَ

•• ابوظبي-وام:

�ل����دورة  �ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ي��وم  تنطلق 
معر�س  م��ن  و�ل��ع�����ش��رون  �لثالثة 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب �لذي 
يقام حتت رعاية �لفريق �أول �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
وبتنظيم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
لل�شياحة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  م����ن 
و�ل���ث���ق���اف���ة خ������ال �ل����ف����رتة من 
�جلاري.  �ب��ري��ل   29 ولغاية   24
�ل�شيخ �شلطان بن  و�أع��رب معايل 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
�ع���ت���ز�زه باجلهود  و�ل��ث��ق��اف��ة ع��ن 
�لثالثة  �لدورة  لنطاق  �ملبذولة 
�أبوظبي  معر�س  من  و�لع�شرين 
�لدويل للكتاب موؤكد� �أن �ملعر�س 

�آخذة يف �لتحول �إىل مركز رئي�س 
ل���ت���ج���ارة �ل���ك���ت���ب �ل���ع���رب���ي���ة لدى 
�لنا�شرين و�ملوزعني وباتت كذلك 
�ل�شرق  �لرتكاز يف منطقة  نقطة 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا لتطوير 
معايل  و�ك��د  ق��وي��ة.  ن�شر  �شناعة 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ط��ح��ن��ون يف 
ي�شاهم  ه��ذ�  ك��ل  �ن  �ل�شياق  ه��ذ� 
يف و�شع معر�س �أبوظبي �لدويل 
�حلا�شم  �ل����ط����رق  م���ف���رتق  ع���ل���ى 
�شناعة  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ف��ر���س 
كعهده  بتوفريه  �لعربية  �لن�شر 
متنام  لقطاع جت��اري  بو�بة  دوم��ا 
بوترية مت�شارعة ويخدم ما يزيد 
على 200 مليون قارئ حمتمل. 
�ل���������ش����وء على  و�ل����ق����ى م���ع���ال���ي���ه 
�إجناز�ت دولة �لإمار�ت يف �إثر�ئها 
ل��ل��ث��ق��اف��ة ك��م��ن��ج��ز ح�����ش��اري وهو 
�ل�����ش��يء �ل����ذي حت��ت��اج��ه �أي����ة �أمة 

للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س 
عربية  ن�شر  د�ر   1025 م�شاركة 
و�أجنبية متثل 51 دولة يف دورته 
ت�شهد  و�ل���ت���ي   23 �ل�����  �حل���ال���ي���ة 
عدد  يف  �ملئة  يف   13 بن�شبة  من��و� 
�مل�شاحة  باملئة يف  �لنا�شرين و23 
قاربت  �لتي  للمعر�س  �لإجمالية 

27 �ألف مرت مربع . 
من جانبه قال �شعادة مبارك حمد 
�أبوظبي  عام هيئة  �ملهريي مدير 
معر�س  �إن  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
�أكرب  للكتاب هو  �ل��دويل  �أبوظبي 
حدث من نوعه يف �ملنطقة و�أحد 
�أ�����ش����رع وج���ه���ات �ل��ن�����ش��ر من����و� يف 
تعزيز  على  حر�شنا  ولقد  �لعامل 
و�لثقايف  �ملهني  �لربنامج  �أن�شطة 
ب��ف��ع��ال��ي��ات م��و���ش��ي��ق��ي��ة ت��ع��رب عن 
للمنطقة  و�لغني  �لعريق  �لرت�ث 
ع�����ش��ر�ت �لآلف  لإث������ر�ء جت��رب��ة 

يتيح فر�شا جديدة ل  �لعام  ه��ذ� 
مثيل لها للجهات �مل�شاركة �لعربية 
تعزيز  ي��و����ش��ل  بينما  و�ل��دول��ي��ة 
وجهة  بو�شفها  �أب��وظ��ب��ي  م��وق��ع 
�لنا�شرين  ل���دى  مف�شلة  دول��ي��ة 
و�ل��ف��ن و�لأدب يف  �ل��ف��ك��ر  ورم����وز 
�ملعايري  لتطبيق  ومركز�  �ملنطقة 
�لدولية وجذب �ل�شركات �لر�ئدة 
يف �ل�شوق و�ملتخ�ش�شني يف �شناعة 
وبو�شفها  ع��ام  بعد  عاما  �لكتاب 
حلقة �لو�شل بني قطاعي �لن�شر 
معاليه  وقال  و�لإقليمي.  �لدويل 
�ل�شنوي  ل���ل���ك���ت���اب  ت���ق���دمي���ه  يف 
�أبوظبي  �إن  �ملعر�س  عن  �ل�شادر 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  عا�شمة 
�أك��رث مدن �لعامل  �إح��دى  �ملتحدة 
جذرية  ت���غ���ي���ري�ت  ت�����ش��ه��د  �ل���ت���ي 
وت�شري فيها عجلة �لتنمية بوترية 
�أنها يف �لوقت ذ�ته  مت�شارعة كما 

�ملميز.  �ل��ث��ق��ايف  �مل�شهد  ه���ذ�  م��ن 
معر�س  يجمع  معاليه  و����ش��اف 
�أبوظبي للكتاب يف دورته �حلالية 
ميادين  م��ن  م���وؤث���رة  �شخ�شيات 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  و�لأدب  �ل�شعر 
للزو�ر  وت��ت��اح  و�ح���د  �شقف  حت��ت 
فر�شة لقاء �لفائزين و�ملر�شحني 
�لق�شرية  �ل��ق��ائ��م��ة  يف  �مل���درج���ني 
�لعربية  للرو�ية  �لعاملية  للجائزة 
ز�يد  �ل�شيخ  ب��ج��ائ��زة  و�ل��ف��ائ��زي��ن 
ف���روع���ه���ا  ل���ل���ك���ت���اب يف خم���ت���ل���ف 
و����ش��ت��ع��ر����س �لأع����م����ال �لأدب���ي���ة 
�مل��رتج��م��ة يف �إط����ار م��ب��ادرة كلمة 
ف�������ش���ا ع�����ن م�����وؤمت�����ر �أب���وظ���ب���ي 
�لدويل �لثاين للرتجمة و�لإفادة 
من �ملجموعة �لو��شعة من �لكتب 
قطاع  ي�شمها  �لتي  و�ملطبوعات 
�أبوظبي  �لوطنية يف هيئة  �ملكتبة 
�أعلن  وق���د  و�ل��ث��ق��اف��ة.  لل�شياحة 

و�لتقدم  �لتطور  نحو  رحلتها  يف 
وقال �إن �مل�شهد �لثقايف �لإمار�تي 
غ���ن���ي �ل�����ي�����وم مب�����ا ي�������ش���ه���ده من 
فنون  ومعار�س  ومعاهد  متاحف 
و�إبد�عات مو�طنة وبر�مج ثقافية 
ت�شتح�شر بع�س �أف�شل �ملمار�شات 
يعك�س  ما  وهذ�  �ملعا�شرة  �لعاملية 
�مل�شتقبل �مل�شيء �أمامنا باإذن �هلل 
�ملنطقة  م�����ش��اري��ع  ع���رب  وخ��ا���ش��ة 

�لثقافية يف �ل�شعديات. 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  �أك������د  و 
ه��ذ� �حلدث  �أه��م��ي��ة  ب��ن طحنون 
ت���ف���ع���ي���ل �حل����رك����ة  �ل�������ش���خ���م يف 
على  و�لإب������د�ع������ي������ة  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
و�إن  و�ل��دويل  �لعربي  �ل�شعيدين 
للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س 
نحتفي  �ل�����ذي  �ل�����ش��ن��وي  �ل���ل���ق���اء 
قر�ء  و�أه��ل��ه  بالن�شر  جميعا  فيه 
يتجز�أ  ل  ج�����زء  ه����و  وم����وؤل����ف����ني 

و�أو�شح  �مل��ت��وق��ع��ني.  �ل�����زو�ر  م���ن 
�لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  جمعة  ���ش��ع��ادة 
�أب��وظ��ب��ي �لدويل  م��دي��ر م��ع��ر���س 
هي  �ل�23  �ل�������دورة  �أن  ل��ل��ك��ت��اب 
�لأكرب و�لأكرث �شمولية وتفاعا 
مقارنة بالدور�ت �ل�شابقة موؤكد� 
رموز  ي�شتقطب  ب��ات  �ملعر�س  �ن 
و�ملوؤلفني  �لكتاب  و�شناعة  �لن�شر 
مهمة  من�شة  وي�����ش��ك��ل  �ل��ع��امل��ي��ني 
وترويج  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة  للن�شر 
�إ�شافة  �لقادمة  �لقر�ءة لاأجيال 
يف  �ليافعة  �ملو�هب  �حت�شان  �إىل 
جمال �لكتابة وتويل هذه �لدورة 
�أهمية كربى للقر�ء �ل�شغار ومت 
�ن��ط��اق فعاليات  م��وع��د  ت��ع��دي��ل 
�مل���ع���ر����س ح��ت��ى ل ي��ت��ع��ار���س مع 
�أكرب  لتمكني  �مل��د�ر���س  �متحانات 
ع��دد من �لطاب و�لأط��ف��ال من 

�حل�شور.

ي�شارك  �ملركز  �أن  ويذكر  �لكتاب، 
�إ�شد�ر�ته  م��ن  ب��ع��دد  �مل��ع��ر���س  يف 
�حلديثة مثل: )�لهند و�لإمار�ت 
��شطورية(،  ب�����ش��د�ق��ة  �ح���ت���ف���اء 
�لعرب..  ج��زي��رة  �شبه  )ذك���ري���ات 
�ملركز  وي���ع���زز  ����ش���ور(.  رح��ل��ة يف 
ثانية  بطبعة  �إ�شد�ر�ته �جلديدة 
م���ن ك���ت���اب���ه: )ز�ي������د و�ل�������رت�ث(، 
وب����ال����ع����دد �جل����دي����د م����ن جملة 
)ل���ي���و�( �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ح��ك��م��ة �لتي 
�مل��رك��ز، وت��ع��ن��ى بتاريخ  ي�����ش��دره��ا 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  وت����ر�ث 
�مل��ت��ح��دة وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج، �إىل 
�إ�شد�ر�ت  م��ن  كبري  ع��دد  ج��ان��ب 

�ملركز �ملعروفة. 
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�سرياميك راأ�س اخليمة تزرع 10 اآالف �سجرة منذ 2010 مبنا�سبة يوم البيئة العاملي

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة متثل منوذجا 
للعطاء �لإن�شاين �لذي ل يعرف �حلدود �أو �حلو�جز يف تقدمي �مل�شاعد�ت 
عنو�ن  وحتت  �إليها.  حتتاج  �لتي  و�ملجتمعات  للدول  و�لإمنائية  �لإن�شانية 
ب��و���ش��وح مبادر�تها  �ل��ع��ط��اء جت�شده  �إن  ق��ال��ت  ب��ا ح���دود  �إم���ار�ت���ي  ع��ط��اء 
�شاحب  توجيهات  من  بد�ية  �ملناطق  من  �لعديد  يف  �لأخ��رية  وحتركاتها 
�لدولة حفظه �هلل بتوفري  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
م�شاعد�ت عاجلة للمت�شررين من �لزلز�ل �لذي �شرب مدينة م�شحيل يف 
�لهال  بقيام وفود من هيئة  م��رور�  �أي��ام  �لباك�شتاين قبل  �شي�شتان  �إقليم 
�لتي  و�لتنموية  �لإن�شائية  �مل�شروعات  من  عدد  بتفقد  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر 
و�لدور  فيها  �لعمل  �شري  على  للوقوف  وغانا  و�لنيجر  توجو  يف  تنفذها 
و�لأحياء  �ملناطق  �شكان  خدمة  يف  �لقائمة  �مل�شروعات  به  ت�شطلع  �ل��ذي 
�لتي توجد فيها �إىل جانب در��شة �ملزيد من �مل�شروعات �لتي حتتاج �إليها 
�لإم����ار�ت  م��رك��ز  ي�شدرها  �ل��ت��ي  �لن�شرة  ولفتت   . م�شتقبا  �ل���دول  تلك 
ت�شمل  و�لتحركات  �مل��ب��ادر�ت  �أن  �إىل  �لإ�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات 
�أربع منح حكومية بلغت  �أنه يدير  �أبوظبي للتنمية من  �أعلنه �شندوق  ما 
م�شروعات  لتمويل  وذل��ك  دره��م  مليار   14 من  �أك��رث  �لإجمالية  قيمتها 
�لبحرين وجمهورية  و�لأردن ومملكة  تنموية يف كل من جمهورية غينيا 
باك�شتان يف  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �نتهاء  �ل�شود�ن عاوة على  جنوب 
بتكلفة  باجور  �لتقنية �حلديثة للطاب يف منطقة  �لكلية  �إجن��از م�شروع 
�إجمالية بلغت نحو 4 ر3 مليون دولر وت�شليمه للحكومة �ملحلية. و�أكدت 
�أن هذه �ملبادر�ت و�لتحركات تعك�س بو�شوح حر�س �لإمار�ت على �أن تكون 

و�ل�شمول  �لتنوع  م��ن  كبري  ق��در  على  و�لإمن��ائ��ي��ة  �لإن�شانية  م�شاعد�تها 
كو�شيلة لتخفيف معاناة �لفئات �ملت�شررة يف مناطق �لأزمات و�لكو�رث من 
ناحية ودفع عجلة �لتنمية �لجتماعية و�ل�شحية و�لتعليمية يف �ملجتمعات 
ملعاجلة  �لأول��وي��ة  �إعطاء  وذل��ك من خ��ال  ثانية  ناحية  تتلقاها من  �لتي 
تطوير  على  �لعمل  عن  ف�شا  و�جل��وع  و�لأم��ي��ة  كالفقر  �مل�شكات  بع�س 
�لبنى �لتحتية و�لرتقاء بو�شائل �لنقل و�ملو��شات و�لت�شالت. وقالت �إن 
دولة �لإمار�ت ل تاألو جهد� يف تقدمي كل ما من �شاأنه �لعمل على م�شاعدة 
�ملجتمعات �لتي تو�جه �أزمات �قت�شادية �أو تلك �لتي تو�جه �أو�شاعا �إن�شانية 
�شعبة ومتكينها من مو�جهة �لتحديات ولهذ� فقد طرحت خال �لفرتة 
�ملا�شية �لعديد من �ملبادر�ت و�مل�شروعات �لإن�شانية و�لإمنائية �لتي ت�شب 
يف حتقيق هذ� �لهدف ما جعلها حتتل مكانة متقدمة بني �ل��دول �ملانحة 
على م�شتوى دول �لعامل �أجمع. و�أ�شافت �أن ما يوؤكد هذه �ملكانة ح�شولها 
عند  �لدولية  �ل�شاحة  على  �لأك��رث عطاء  �ل��دول  بني   20 �ل���  �ملرتبة  على 
قيا�س ن�شبة �مل�شاعد�ت �لتنموية للدولة مقارنة بالدخل �لقومي �لإجمايل 
�مل�شاعد�ت  جلنة  يف  �لأع�شاء  غري  �ملانحة  �ل��دول  �شمن  �لثانية  و�ملرتبة 
�لبيانات  و�لتنمية ح�شب  �لقت�شادي  �لتعاون  ل� منظمة  �لتابعة  �لإمنائية 
�لتي ن�شرتها �للجنة يف يناير �ملا�شي متقدمة بذلك على عدد من �لدول 
ختام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  و�أك���دت  �لدولية.  �ل�شاحة  على  �لرئي�شية  �ملانحة 
تاركة  ب��اخل��ري  �ل��ت��ي تفي�س  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأي����ادي  �لإف��ت��ت��اح��ي..�أن  مقالها 
عامات م�شيئة يف �أماكن خمتلفة من �لعامل �إمنا تعك�س �لقيم �لأ�شيلة 
�ل�شاربة يف عمق ثقافة �ملجتمع �لإمار�تي �لقيم �لتي حت�س على �لتعا�شد 
قلوب  م�شرقة يف  �لإم��ار�ت  �لنا�س وجتعل �شورة  بني  و�لت�شامح  و�لتعاون 

مايني �لب�شر وعقولهم. 

•• ابوظبي-وام:

�أبوظبي  ب�شرطة  و�ل���دوري���ات  �مل����رور  م��دي��ري��ة  ح���ذرت 
مم��ث��ل��ة يف ق�����ش��م م����رور ودوري������ات �ل��ع��ني م���ن خماطر 
�إ�شاءة ��شتعمال �لدر�جات �لنارية �لرباعية مب�شمياتها 
عرب  و�مل��ر�ه��ق��ني  �ل�شباب  قبل  م��ن  �ملختلفة  و�أن��و�ع��ه��ا 
نتيجة  عقباها  حت��م��د  ل  �ل��ت��ي  �لع�شو�ئية  �مل��م��ار���ش��ات 
�ل��ك��اف��ي��ة وعدم  �إىل �خل����ربة  �ل��ع��دي��د م��ن��ه��م  لف��ت��ق��ار 
م�شاركتها  خ��ال  وذل��ك  �ل�شامة  �إج����ر�ء�ت  �لتز�مهم 
و�أكد  �ل��ن��اري��ة.  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ع��ني  ف��ى ملتقى  م���وؤخ���ر� 
�ل��ر�ئ��د ���ش��اح ع��ب��د�هلل �حل��م��ريي رئ��ي�����س ق�شم مرور 
ودوريات �لعني �أهمية �مل�شاركة يف �مللتقى لتوجيه ر�شالة 
توعية �إىل �ل�شائقني و�أفر�د �جلمهور ب�شرورة مر�عاة 
�آد�ب �لطريق و�للتز�م بقو�عد �ل�شري و�ملرور للحد من 

�لناجمة  �حلو�دث �ملرورية و�خل�شائر �لب�شرية و�ملادية 
عنها. من جانبه دعا �ملازم �أول �شعيد �لكلباين من مرور 
�لعني خال �مللتقى �ل�شباب �إىل عدم �لقيام باحلركات 
حو�دث  وق���وع  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �خل��ط��رة  �ل�شتعر��شية 
مميتة  ت��ك��ون  ق��د  ج�شيمة  ب��اأ���ش��ر�ر  ت�شيبهم  م��روري��ة 
وينتهي بهم �لو�شع �أحيانا على �لكر�شي �ملتحرك لفتا 
�لدر�جات  ح��و�دث  عن  �لناجتة  �لإ�شابات  �شدة  �أن  �إىل 
�مللتقى  �شارك يف  �ل�شيار�ت.  ت�شببه  35 مرة عما  تزيد 
�لعديد  �لعني  مدينة  يف  نوعه  م��ن  ي��ع��ت��رب�لأول  �ل��ذي 
�أبوظبي لل�شيار�ت �لكا�شيكية  من �جلهات منها نادي 
وجمعية كلنا �لإمار�ت وبلدية �لعني و�لقدرة �لقاب�شة 
وذلك من �أجل �لتقريب بني �شائقي �لدر�جات و�ملرور 
و�لتعرف على �مل�شاكل �ملرورية ومقرتحات حمبي قيادة 

�لدر�جات �لنارية.

•• راأ�س اخليمة -وام:

 10 ب��زر�ع��ة   - �خليمة  ر�أ����س  �شري�ميك  �شركة  ق��ام��ت 
�آلف �شجرة حول م�شانعها منذ عام 2010 حتى �لعام 
22 �بريل من كل  تكرميا ليوم �لأر���س �لذي ي�شادف 
�آلف �شجرة هذ�   3 ب��زرع  �ل�شركة  عام وذل��ك بعد قيام 

�لعام.
�ل�����ش��رك��ة بامل�شوؤولية  �ل��ت��ز�م  �ن��ط��اق��ا م��ن  ي��اأت��ي ذل���ك 
زر�عة  �ن  ح��ي��ث  للبيئة  �ل��د�ئ��م  ودع��م��ه��ا  �لإج��ت��م��اع��ي��ة 
�لأك�شجني  و�إ�شافة  �ل��ه��و�ء  تنقية  يف  ت�شاعد  �لأ�شجار 
�لكائنات  من  للكثري  م�شاكن  وتوفري  �لرتبة  وتنظيف 

�لكربون يف  �نبعاثات  بل هي و�شيلة طبيعية للحد من 
�ملنطقة �ملحيطة بها.

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة  �ل��رئ��ي�����س  وق�����ال ع���ب���د�هلل م�����ش��ع��د 
�شري�ميك ر�أ�س �خليمة �ن �ل�شركة ومنذ تاأ�شي�شها تعترب 
�للتز�م بالبيئة جزء� ليتجز�أ من �شخ�شيتها ..م�شري� 
�ىل �ن �ل�شركة تو��شل على مد�ر �لعام جهودها لتعزيز 

�لبيئة �ملحيطة بها.
و�أو�شح �ن هذه �لأ�شجار من �شاأنها �ن ت�شاهم يف تنقية 
�لهو�ء وجتميل �ملناطق �ىل جانب خلق �لوعي وتثقيف 
باأهمية زر�عة �لأ�شجار وتاأثريه �لإيجابي يف  �ملوظفني 

�حلفاظ على �لبيئة.
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اإعــــــــــالن
�لكر�مة  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لكوي �ملاب�س
رخ�شة رقم:CN 1025916  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حم�شن ح�شن �شعد غامن خو�ر )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بخيت �شالح علي �شالح �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

الغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  �لقت�شاديةبخ�شو�س  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  بال�شم �لتجاري موؤ�ش�شة   1100308 رقم: 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لري  لنظمة  �لعربية 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�جلزيرة  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1099002 
�لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للتطوير  �ملتحدة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لهوية  �نظمة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للكمبيوتر ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1046723  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر عامر عمر �شالح عمر )%51(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد عامر عمر �شالح عمر من 51% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عامر عمر �شالح

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
وزينة  للهو�تف  �ل�ش�����ادة/مر�غى  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1042628 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/مر�غى للهو�تف وزينة �ل�شيار�ت

BARAGHI PHONES & AUTO ACCESSORIES

�ىل/مر�غى للهو�تف  �ملتحركة 
BARAGHI MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت)4530010(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبد �جلبار �شودري لتجارة �لجهزة 

�للكرتونية رخ�شة رقم:CN 1070871 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 7.6*1

تعديل ��شم جتاري:من/عبد �جلبار �شودري لتجارة �لجهزة �للكرتونية
ABDUL JABBAR CHAUDHRY ELECTRONICS EQUIPMENT TRADING

�ىل/عبد �جلبار �شودري ل�شيانة �لجهزة �للكرتونية 
ABDUL JABBAR CHAUDHRY EQUIPMENT MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة و��شاح �لت �حلا�شب �للكرتوين)9511001(
 - �ملنزلية  �لكهربائية  و�لجهزة  و�لغ�شالت  �لثاجات  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 

بالتجزئة )4759013(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة تاج �خلليج

رخ�شة رقم:CN 1043712 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ملر خلفان �ملر �شنقور )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كالوم ثريوثي ياهو
تعديل وكيل خدمات/حذف ر��شد عبد �لعزيز حممد عبد �هلل �خلمريي

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/بقالة تاج �خلليج

GULF CROWN GROCERY
�ىل/كر�ون لاك�ش�شو�ر�ت 

CROWN ACCESSORY
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �حللي و�لك�ش�شو�ر�ت �لغري ثمينة - بالتجزئة)4771110(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملاب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة)4771102(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة)4711003(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة �ليمنية �خلليجية 

لا�شتثمار ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1005842 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ملجموعة �خلا�شة لا�شتثمار ذ.م.م

SPECIAL GROUP INVESTMENT LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ملجموعة �خلا�شة لا�شتثمار�ت و�ل�شت�شار�ت �لتجارية ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف نبيلة منري �حمد �شر�ج �لدين
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لزعامة �لذهبية خلدمات �لتنظيف 

رخ�شة رقم:CN 1154014 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/�لزعامة �لذهبية خلدمات �لتنظيف
ALZAAMA GOLDEN FOR CLEANIG SERVICE

�ىل/�لزعامة �لذهبية لد�رة �لعقار�ت 
ALZAAMA GOLDEN PROPERTY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها)6820001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �خلارجي)و�جهات(�ملباين )8129001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

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

رخ�شة رقم:CN 1496890 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.10*4

تعديل ��شم جتاري:من/�شاورما �لكرم
SHAWARMA AL KARAM

�ىل/�شاورما ملوك �ل�شام 
SHAWERMA MOLOK ALSHAMM

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ن�شيليكرتيك ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1252164 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ن�شيليكرتيك ذ.م.م
ANSELECTRIC LLC

�ىل/نيديك �يه ��شي �ي ذ.م.م 
NIDEC A S I LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

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

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1159309  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن مبارك �حمد عبد �هلل �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك علي �شامل جنع �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

اإعــــــــــالن
ب�شري  ��شام  حممد  �ل�ش�����ادة/ر�جا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1074442:ل�شاح �لهو�تف و�للكرتونيات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:

من/ ر�جا حممد ��شام ب�شري ل�شاح �لهو�تف و�للكرتونيات
RAJA MHAMMED ISLAM BASHIR ELECTRONIC & MOBILE PHONES REPAIRING

�ىل/ر�جا حممد ��شام ب�شري لت�شليح �لهو�تف 
RAJA MHAMMED ISLAM BASHIR MOBILE PHONES REPAIRING

تعديل ن�شاط/حذف ��شاح �لجهزة �للكرتونية �ملنزلية)9521001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري  �لقت�شادية خال 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

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

لل�شحن - فرع
رخ�شة رقم:CN 1057421-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

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

كافيه 3
رخ�شة رقم:CN 1189323 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
موؤ�ش�شة  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1126730 
�لعندليب لعمال �لباط بالغاء طلب �لغاء �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

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

رخ�شة رقم:CN 1105827 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة زهرة �خلليج �لزر�عية
ZAHRAT AL KHALEEJ AGRICUL TURAL EST

�ىل/موؤ�ش�شة �لرب�جيل لل�شيانة و�عمال �لديكور 
AL BARAJEEL DECOR & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي)�لديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت �لت�شجري)4220403(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   

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

�لطاقة �لذكية لعمال �لبا�شرت
رخ�شة رقم:CN 1349447 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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�سوؤون التجارية)العني(

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2012/8/2 م �ملودعة حتت رقم: 177444 
. CENTURY FINANCIAL BROKER LLC با�ش��م:�لع�شر للو�شاطة �ملالية ذ.م.م

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �س.ب:9126 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه   ، �للحم  خا�شات   ، و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�ل���ش��م��اك  �للحوم 
�لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب   ، بال�شكر  ، هام)جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة  وجمففة ومطهوة 

، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لاكل . 
�لو�ق�عة بالفئة:36 

�لعبارة)�لع�شر  ��شفلها  مميز  ب�شكل  �لذهبي  باللون   CFB خمت�شرة  �حرف  �لعامة:ثاث  و�شف 
 CENTURY FINANCIAL للو�شاطة �ملالية �س.ذ.م.م( باللغة �لعربية باللون �ل�شود وعبارة

  . �لذهبي  باللون  خط  بينهما  ويف�شل  �ل�شود  باللون  �لجنليزية  باللغة   BROKERS LLC
�ل�ش��رت�طات: ل يوجد. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10775 بتاريخ 2013/4/24   الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

اإعــــــــــالن
�لعامة  للنقليات  �لر�شمي  �ل�ش�����ادة/ركن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1167272 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 40*60

تعديل ��شم جتاري:من/ركن �لر�شمي للنقليات �لعامة
RUKN AL RASMI GENERAL TRANSPORT

�ىل/ركن �لر�شمي للنقليات ونقل �لركاب 
RUKN AL RASMI TRANSPORTING & PASSENGERS TRANSPORT

تعديل ن�شاط/��شافة نقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/��شافة هدم �ملباين وغريها من �لن�شاء�ت ورفع �لنقا�س )4311001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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�سوؤون التجارية م غ 



اأخبـار الإمـارات

05

األربعاء -  24   أبريل    2013 م    -    العـدد   10775
Wednesday   24    April     2013  -  Issue No   10775

•• عجمان ـ حممد بدير 

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ر�����ش���د  ب���ن 
�م�س  �شباح   ، عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
و�لتعليم  للتدريب  عجمان  معر�س 
)�أيتك�س2013( و�لذي تنظمه غرفة 
ملدة  وي�شتمر  عجمان  و�شناعة  جت��ارة 
ث���اث���ة �أي������ام يف ق���اع���ة �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 
جلامعة عجمان للتكنولوجيا و�لعلوم 
للتعليم  �لوجهة �جلديدة  �شعار  حتت 

.
وح�����ش��ر �لف���ت���ت���اح �ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د بن 
�لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
و�لتخطيط بعجمان و�ل�شيخ �لدكتور 
م����اج����د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س �ل����دي����و�ن 
�لم����ريي حل��اك��م ع��ج��م��ان وع���دد من 
و�لحتادية  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  م��دي��ري 

بعجمان.
�ل�شمو حاكم عجمان  وجتول �شاحب 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة و�لتي  �مل��ع��ر���س  �ج��ن��ح��ة  يف 
ل�شرح  ��شتمع  23جناحا حيث  �شملت 
م���ن ����ش���امل �ح���م���د �ل�����ش��وي��دي مدير 
ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان 
�مل�����ش��ئ��ول��ني ع��ن �لجنحة  وع����دد م��ن 
�ملختلفة باملعر�س ثم �لتقط عدد من 
�مل�شاركني باملعر�س �شور� تذكارية مع 

�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان.

رئي�س  �ملوجعي  �ح��م��د  ع��ب��د�هلل  وق���ال 
غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان �ن 
�مل��ع��ر���س ي�����ش��ارك ب���ه 23 ج��ه��ة من 
ج��ام��ع��ات وم���د�ر����س خ��ا���ش��ة ومعاهد 
�أن �لهدف  ، م��وؤك��د�  ت��دري��ب  وم��ر�ك��ز 
م���ن �مل��ع��ر���س ه���و خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
�لطالب ع��دد كبري  �م��ر  �ن يجد ويل 
و�ملعاهد  و�جل���ام���ع���ات  �مل����د�ر�����س  م���ن 
�لتعليمية يف مكان و�حد ليختار منها 
ما ينا�شب �بنه لالتحاق به فبدل من 

�لتنقل بني �ملد�ر�س �ملختلفة جئنا له 
بعدد كبري من �ملد�ر�س يف مكان و�حد 
دخول  ع��ل��ي  �مل��ق��ب��ل  ليتعرف  وك��ذل��ك 
�لتي  �ملختلفة  �لتخ�ش�شات  �جلامعة 
تطرحها �جلامعات و�لكليات �ملوجودة 

بعجمان. 
�ملعر�س  تنظيم  �همية  �ن  �ىل  و�أ���ش��ار 
ت���اأت���ي ب�����ش��ب��ب �لإق���ب���ال �مل��ت��ز�ي��د على 
�لتعليم �خلا�س مما ي�شتدعي �لهتمام 
تقدم،  �لتي  �ملناهج و�خلدمات  بجودة 

قامت  �لتي  �لدر��شة  على  بناء  وذل��ك 
ب��ه��ا غ��رف��ة ع��ج��م��ان ب�شكل ���ش��ن��وي يف 
2004و2011عن  ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة 
ومقارنته  �خل���ا����س  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
عدد  �رتفع  حيث  �حلكومي،  بالتعليم 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �خلا�س  ق��ط��اع  �ل��ط��اب يف 
18،543طالبا  من  عجمان  ب��اإم��ارة 
�إىل  ل���ي�������ش���ل  2004م  �ل������ع������ام  يف 
مبعدل  30،250يف2011وذلك 

منو بلغ يف �ملتو�شط %7.9�شنوياً.

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �رت����ب����اط  �ن  وق������ال 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �لعلى حاكم عجمان �رتباط 
ق���دمي ع��م��ره �ك���رث م��ن �رب��ع��ني عاما 
ف�شموه  للعهد  ول��ي��ا  �شموه  ك��ان  منذ 
مكمل  �خل���ا����س  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �ن  ي���وؤم���ن 
�ىل  �شعى  ول��ذل��ك  �حلكومي  للتعليم 
تاأ�شي�س �ول جامعة خا�شة يف �لدولة 
بعدد  تبعها  ث��م  عجمان  جامعة  وه��ي 

من �جلامعات �لخرى.
�أ�شا�شيات  �أح��د  �لتعليم  �أن  �يل  و�أ���ش��ار 
�لر�شيدة  �حل��ك��وم��ة  وت��ول��ي��ه  �حل���ي���اة 
خ�����ال تطوير  م����ن  ك���ب���رية  �أه���م���ي���ة 
�مل������د�ر�������س و�جل����ام����ع����ات  �مل����ن����اه����ج يف 
�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لريادة  لتحقيق 
و�أ���ش��اف قائا  �لإم�����ار�ت،  يف جمتمع 
�مل�شاهمة  �إىل  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  ت�شعى 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �لإم��������ارة  يف حت��ق��ي��ق 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  ب��رع��اي��ة 
�لنعيمي،  ر�����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  �ل�����ش��ي��خ 
عجمان،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
و�لتي  ع��ج��م��ان،  ع��ه��د  �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
ب�����دوره  و�ع  ج���ي���ل  خ���ل���ق  �إىل  ت���ه���دف 
�ل��رتوي��ج لقطاع  م��ن خ��ال  �لتنموي 
بني  �ل��ت��و����ش��ل  ج�����ش��ور  وم���د  �لتعليم 
�لأمور  و�أول��ي��اء  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لقاطنني يف �إمارة عجمان و�لإمار�ت 

�لأخرى.
�ن  �ىل  ت�شري  �لح�����ش��ائ��ي��ات  �ن  وق���ال 
ه��ن��اك ن�����ش��ب��ة %8 زي�����ادة ���ش��ن��وي��ة يف 
�خلا�شة  �مل���د�ر����س  يف  �ل���ط���اب  ع���دد 
و�جل���ام���ع���ات ���ش��ن��وي��ة ، م��و���ش��ح��ا �ن 
�لفر�س  ل��ت�����ش��وي��ق  ت�����ش��ع��ى  �ل���غ���رف���ة 
لن  بالمارة  �لتعليم  يف  �ل�شتثمارية 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ���ش��ن��اع��ة ���ش��اأن��ه ����ش���اأن جميع 
�أن  �ل�����ش��ن��اع��ات �لخ�����رى ، م��و���ش��ح��ا 
لاإمارة  �لرتويج  �ىل  يهدف  �ملعر�س 
و�أولياء  �لطلبة  با�شتقبال  تعليميا 
�لتخ�ش�شات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  �لم�����ور 
تعليمية  جهة  من  �ك��رث  من  �ملختلفة 
لإبر�ز  ب��ال���ش��اف��ة  �مل��ر�ح��ل،  مبختلف 
بالإمارة  �خلا�شة  �لتعليمية  �لهيئات 
و�لكفاء�ت  �لتحتية  �لبنية  ناحية  من 
�لتعليمية لهذه �لهيئات وكذلك �بر�ز 
بالإمارة  �جلديدة  �لتعليمية  �جلهات 

خا�شة  �لتعليمية  مر�حلها  مبختلف 
متو�شط  مب��وق��ع  تتميز  عجمان  و�أن 
بالإمار�ت �ل�شمالية مما جعلها وجهة 

مميزة لل�شكن و�لتعليم.
ثاث  على  يركز  �ملعر�س  �ن  و�أو���ش��ح 
�خلا�شة  �مل�����د�ر������س  وه�����ي  ق���ط���اع���ات 
و�جلامعات ومعاهد �لتدريب، و�أ�شاف 
ت�����ش��ع��ى م���ن خ����ال هذ�  �ل���غ���رف���ة  �ن 
�لوجهة  �شعار  يحمل  �ل��ذي  �ملعر�س، 
�ع�شاء  دع��م  �ىل   ، للتعليم  �جل��دي��دة 
و�لتعليم  �لتدريب  قطاع  من  �لغرفة 
�ملتميزة  خ��دم��ات��ه��م  ع��ن  �ل���رتوي���ج  يف 
ل�شتقطاب �لقاطنني يف �إمارة عجمان 
�طاق  باأهمية  منها  �إميانا  وخارجها 
ت�شاهم  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�لقت�شادية  �ل���ش��ت��د�م��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
�ن  مو�شحا  �لجتماعية،  و�مل�شوؤولية 
�لغرفة ت�شعى لتنظيم �ملعر�س �شنويا 

ملا له من �همية كربى.
�بو�به  يفتح  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  �أن  وب��ني 
�ل��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��ا ح��ت��ى �لثامنة  م��ن 
تعليمية،  جهة   23 مب�شاركة  م�شاء� 
ي�����ش��م ع����دد م���ن ور������س ع��م��ل و�لتي 
تنظمها غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
ودعمهم  �لطلبة  متكني  على  ل��رتك��ز 
للتخطيط حلياتهم �لعلمية و �ملهنية 
�ملتعلقة  �ملو��شيع  �إىل طرح  بالإ�شافة 
�لتعليم  قطاع  وم�شتقبل  بالتحديات 

يف �مارة عجمان
ويف ختام كلمته متنى �ن يدعم �ملعر�س 
لتكمل  عجمان  يف  �لتعليمية  �لنه�شة 
بامل�شلحة  ت�����ش��ب  و�ل���ت���ي  �لجن������از�ت 
�ل���ع���ام���ة و�خل���ا����ش���ة ، ك��م��ا مت��ن��ى �ن 
من  �لم���ور  و�أول��ي��اء  �لطلبة  ي�شتفيد 
�شتقدمها  �لتي  �لرتويجية  �لعرو�س 

�جلهات �لتعليمة �مل�شاركة باملعر�س.

•• عجمان ـ الفجر 

�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شفري  �لظاهري  �شعيد  حممد  ��شتقبل 
�ملتحدة لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف مكتبه �شباح �أم�س وفد 
�إمارة عجمان �مل�شارك مبعر�س �لريا�س �لدويل �خلام�س لل�شفر 
برئا�شة في�شل �أحمد �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية 
�شم  �ل��ذي  �للقاء،  خ��ال  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شفري  و��شتمع  بعجمان.  
و�شناعة  جت���ارة  وغ��رف��ة  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  ع��ن  ممثلني 
�لعقاري،  �لتنظيم  وموؤ�ش�شة  و�لأم��اك  �لأر��شي  ود�ئ��رة  عجمان 
�إىل عر�س عن حم��اور و�أه��د�ف م�شاركة �لإم��ارة يف هذ� �ملعر�س 
وجذب  �ل�شياحية  �لتنمية  يف  عجمان  خطط  �إىل  وك��ذ�  �ل���دويل، 
�ل�شتثمار�ت. و�أ�شاد �ل�شفري �لإمار�تي بامل�شاركة �لر�شمية �لأوىل 
لإمارة عجمان يف هذ� �ملحفل �لدويل �لذي ي�شتقطب �شنويا �ملئات 

من �شناع �ل�شياحة و�ل�شفر و�ل�شتثمار من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
�ململكة  تتيحها  �لتي  �لفر�شة  ه��ذه  مثل  ��شتغال  �أهمية  موؤكد� 

ملمثلي تلك �لقطاعات بالعامل مرة و�حدة كل عام.
و�أ�شاف �لظاهري �أن معر�س �لريا�س �لدويل لل�شفر يتميز بدور 
فعال وم�شجع لل�شياحة ومروج فعال للفنادق و�ل�شركات �ل�شياحة، 
فر�شة  �ملعر�س  تعترب  �لعار�شة  �جل��ه��ات  جميع  �أن  �إىل  م�شري� 

مو�تية جلذب �ل�شتثمار�ت و�لأعمال يف �ملجال �ل�شياحي.
لدولة  �لوطيدة  �لتاريخية  بالعاقات  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شفري  ون��وه 
قيادة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  م��ع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
يف  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ج��اري��ة  للعاقات  �لكبري  و�مل�����ش��ت��وى  و�شعبا 
خمتلف �ملجالت، ومن بينها �ل�شياحة �لتي متثل �أحد �أهم �لرو�فد 
�لقت�شادية لدولة �لإم��ار�ت، موؤكد� �أهمية مثل هذه �ملعار�س يف 

�لتو��شل و�إبر�ز �لفر�س �ملتاحة.

م���ن ج��ه��ت��ه، �أط���ل���ع ف��ي�����ش��ل �ل��ن��ع��ي��م��ي �ل�����ش��ف��ري �لإم�����ار�ت�����ي على 
��شرت�تيجيات د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف �لرتويج لإمارة عجمان 

بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ملعنية �حلكومية و�خلا�شة. 
�أن خطط �لرتويج تعتمد على  �إمارة عجمان  و�أو�شح رئي�س وفد 
حموري �ل�شياحة و�ل�شتثمار، وهو ما ��شتلزم م�شاركة دو�ئر �أخرى 

معنية بتنمية �ل�شتثمار وتطوير �لأعمال يف حكومة عجمان.
�لت�شويق  يف  متخ�ش�شني  ي�شم  �ل��ذي  �ل��وف��د،  �إن  �لنعيمي  وق��ال 
�أهم  ����ش��ت��ع��ر����س  ع��ل��ى  �لأع���م���ال، �شيحر�س  وت��ط��وي��ر  و�ل���رتوي���ج 
�ل��ت��ج��ارب و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف جم���ال �لتنمية 
على  �لعار�شة  �جل��ه��ات  م�����ش��وؤويل  م��ع  ل��ق��اء�ت��ه  خ��ال  �ل�شياحية 
�لريا�س  معر�س  �أن  �إىل  ي�شار  و�ل����دويل.  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�شتويني 
900 جهة عار�شة  �لدويل �خلام�س لل�شفر ي�شتقطب هذ� �لعام 

تروج لنحو 2400 وجهة �شياحية.

•• ال�صارقة-الفجر:

ع���ق���دت د�ئ�������رة �مل���ال���ي���ة �مل���رك���زي���ة يف 
تدريبية  ع���م���ل  ور�������س   6 �ل�������ش���ارق���ة 
�لأول  �لثلث  �مل��وظ��ف��ني يف  م��ن  ل��ع��دد 
�لربنامج  ���ش��م��ن  وذل����ك  �ل�����ش��ن��ة  م���ن 
�ل���ت���ع���ري���ف���ي ل��ل��م��وظ��ف��ني �جل�������دد يف 
�ل�����د�ئ�����رة، و�ل������ذي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه من 
باإد�رة  و�لتطوير  �لتدريب  ق�شم  قبل 
بالتعاون  بالد�ئرة  �مل�شاندة  �خلدمات 
مع عدد من �جلهات �لتدريبية. وقالت 
�لتدريب  ق�شم  رئي�س  �لكتبي  عائ�شة 
�مل�شاندة  �خل��دم��ات  ب���اإد�رة  و�لتطوير 
�لتدريبية  �ل��������دور�ت  �أن  ب���ال���د�ئ���رة 
�لد�ئرة  تعقدها  �لتي  �لعمل  وور����س 
تاأتي يف �إطار �إك�شاب �ملهار�ت �ملطلوبة 
بتوجيهات  وذل��ك  �جل��دد،  للموظفني 
�ملالية  د�ئ��رة  مديرعام  �ل�شايغ  وليد 
كربى  �أهمية  ي��ويل  و�ل��ذي  �ملركزية، 
ل��ت��اأه��ي��ل �ل���ك���و�در �ل��ب�����ش��ري��ة، وتوفري 
�خلدمات كافة �لتي يحتاجونها، وذلك 

م��ن �أج���ل �مل�����ش��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر عمل 
�ل��د�ئ��رة بنجاح وت��اأدي��ة �ل��دور �ملنوط 
�ل�شارقة.  و�إم��ارة  بها خلدمة حكومة 
و�أ�شارت �لكتبي �إىل �أن �لدور�ت �شملت 
�ملجال  يف  �مل���ه���ار�ت  م��ن  ع���دد  تغطية 
�لتو��شل  ر�أ�شها  على  و�لإد�ري  �مل��ايل 
و�إع����د�د و�شياغة  �ل��ف��ع��ال  و�لت�����ش��ال 

مو�زنة  و�إع����د�د  و�ل��ت��ق��اري��ر  �لر�شائل 
�لوقت  و�إد�رة  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �لأن�����ش��ط��ة 
وتنظيم �لعمل.و�أو�شحت �أن �ملتدربني 
خ�شعو� لهذه �لدور�ت �لتاأهيلية ومت 
ت��دوي��ره��م م��ب��دئ��ي��اً وت��ع��ري��ف��ه��م على 
�أعمال �لإد�ر�ت يف �ملرحلة �لأوىل من 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  و�قت�شت  تعيينهم، 

�لتدريبية  �لرب�مج  ح�شور  لتاأهيلهم 
�أد�ئهم،  وحت�����ش��ني  م��ه��ار�ت��ه��م  ل�شقل 
حيث �أن �أغلبيتهم خريجني جدد لي�س 
ل��دي��ه��م خ���ربة ع��م��ل��ي��ة، و���ش��ي��ت��م و�شع 
جديد  موظف  لكل  م�شتقبلية  خطة 
و�إك�شابه  عملياً  لتاأهيله  �ل��د�ئ��رة  يف 

�ملهار�ت �لعامة و�لتخ�ش�شية.

•• ابوظبي – الفجر

�لثانية  �مل��رح��ل��ة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �أط��ل��ق 
 ADEC �ل���ت���وظ���ي���ف �لل�����ك�����رتوين  ن���ظ���ام  م����ن 
�لإل���ك���رتوين  �مل���وق���ع  ع���رب   iRecruitment
للمجل�س و�لذي من �شاأنه ��شتكمال �لدورة �لكاملة 
باملجل�س  �مل��ل��ت��ح��ق��ني  �جل����دد  �مل��در���ش��ني  ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
�خلا�شة  �ل��دع��م  ع��م��ل��ي��ات  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  ت�شمل  �إذ 
با�شتقطاب �لهيئات �لإد�رية و�لتدري�شية من د�خل 
وخارج �لدولة، وقال �شعادة حممد �شامل �لظاهري 
�مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��در���ش��ي��ة �إن 
�لإ�شرت�تيجية  خططه  خ��ال  من  يتطلع  �ملجل�س 
تهدف  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  تقنية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �إىل 

بتوفري  وذل���ك  �ملجل�س  عمليات  فعالية  زي���ادة  �إىل 
و�جلهد  �ل��وق��ت  تخت�شر  وم��ق��ن��ن��ة  دق��ي��ق��ة  ب��ي��ان��ات 
�إىل  م�شري�  �لأور�ق  م��ن  خالية  عمل  بيئة  وتخلق 
خال  من  يعمل   iRecruitment برنامج  �أن 
�شبكة �لنرتنت ومن �أي مكان يف �لعامل وهو مبثابة 
حل كامل لتعيني �ملوظفني �جلدد يف �ملجل�س ود�عم 
للوظائف  و�ملتقدمني  و�ملوظفني  �لتوظيف  مل��در�ء 
ومتابعة  تعيني  مر�حل  من  مرحلة  كل  �إد�رة  على 

�ملدر�شني �جلدد.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شيعري  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  و�أ���ش��ار   
ل�شتقطاب  ي�شعى  �ملجل�س  �أن  �مل�شاندة  للخدمات 
�أف�����ش��ل �خل�����رب�ت م���ن ه��ي��ئ��ات ت��دري�����ش��ي��ة وخ����رب�ء 
تربويني م��ن د�خ��ل و خ��ارج �ل��دول��ة، وق��د ��شتغرق 

�لعمل  م��ن  �أ�شهر  ثاثة  �ملرحلة  لإط���اق  �لإع����د�د 
�إد�رتي  يف  �مل�شرتكة  �لعمل  فرق  قبل  من  �ملتو��شل 
�ملعلومات و �شوؤون �لفر�د بقطاع �لعمليات �ملدر�شية 
من  �ل��ت��اأك��د  مت  حيث  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  يف 
مبا  �مل��در���س  تعيني  عملية  ج��و�ن��ب  جميع  تغطية 
فيها عمليات �لبحث و �لتدقيق يف �لطلبات �ملقدمة 
�آل��ي��اً بح�شب �مل��ع��اي��ري و�ل�����ش��روط �مل��ح��ددة م��ن قبل 

�ملجل�س. 
�إد�رة  م��دي��ر  يون�س  حممد  �ل�شيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
تقنية �ملعلومات �أن �لتعيني عرب �أنظمة تتكامل مع 
برجميات تخطيط �ملو�رد �ملوؤ�ش�شية من دون �أور�ق 
�لهدف  ه��و  فعليا  �مل��ك��ات��ب  يف  للتو�جد  �حل��اج��ة  �أو 
من �ن�شاء برنامج �لتوظيف، وقد حتددت �لعو�مل 

•• دبي -وام:

فازت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بجائزة فكرة �لعام �لتي نظمتها جمموعة 
دبي للجودة على �مل�شتوى �لعربي و�لعاملي �شمن موؤمترها �لعاملي �لثامن 
�أفكار عربية 2013 �لذي �شهدته دبي �م�س.. كما فازت بجائزة �أف�شل 

فكرة بيئية يف �جناز على طريق �جلودة و�لتميز.
ومثل �لوز�رة يف �جلائزة �لأوىل مدر�شة فلج �ملعا �لثانوية يف منطقة �أم 
�لقيوين يف حني مثلها يف �لثانية �ملعلمة موزة عبيد من مدر�شة �لوطن 

باأم �لقيوين.
وتعد م�شاركة �لوز�رة يف جائزة �أفكار عربية ملجموعة �جلودة هي �لأوىل 
�أ�شادو�  �لذين  و�ملتناف�شني  �حل�شور  �أو���ش��اط  يف  لفتا  ك��ان  �ل��ذي  �لأم��ر 

�ملعا  فلج  به مدر�شة  ف��ازت  �ل��ذي  و�ملوهوبني  �لفائقني  رعاية  مب�شروع 
�للغة  �لتي فازت بها معلمة  �ملبتكرة لإع��ادة �لتدوير  و�أثنو� على �لفكرة 

�لإجنليزية موزة عبيد يف فئة �لبيئة.
�شلم �جلائزتني ملديرة �ملدر�شة و�ملعلمة �ل�شيخ �شهيل �آل مكتوم يف ح�شور 
�أحمد �ل�شو�لح وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم �مل�شاعد للخدمات  مرو�ن 
�ملعا  �أمنة  و�ل�شيخة  �ل���وز�رة  يف  للجودة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �مل�شاندة 
جمل�س  رئي�س  �لأك���رف  ويو�شف  �لتعليمية  �لقيوين  �أم  منطقة  مديرة 

�إد�رة جمموعة دبي للجودة.
وقال مرو�ن �ل�شو�لح خال حفل �لتكرمي �إن ح�شول �لوز�رة ممثلة يف 
مدر�شة فلج �ملعا ومنطقة �أم �لقيوين �لتعليمية على جائزة فكرة �لعام 
يعد �إجناز� مميز� ول�شيما �أنها �مل�شاركة �لأوىل لها يف مثل هذه �جلائزة 

�ملعا  فلج  مدر�شة  خا�شتها  �لتي  �ملناف�شة  �شدة  �إىل  لفتا   .. �ملرموقة 
�ل�شرت�ك  لهم  �شبق  �لذين  �ملخ�شرمني  �ملناف�شني  من  �لعديد  �شمن 
يف �ل�شنو�ت �ملا�شية. وثمن �جلهود �لكبرية �لتي بذلتها مديرة مدر�شة 
فلج �ملعا عائ�شة عبد �هلل وفريقها �ملعاون �لذي �أثبت جناحا متو��شا 
مل�شروع رعاية �لفائقني و�ملوهوبني .. م�شيد� باأد�ء وخربة موزة عبيد �لتي 
فازت بجائزة �لبيئة.  وحيا مديرة �ملدر�شة �شوغية عبيد �لتي ي�شرت لها 
تقدير جلنة  على  ح��از  �ل��ذي  �لتدوير  �إع��ادة  م�شروع  لتنفيذ  �ل�شبل  كل 
�لفوز عن ج��د�رة .. معربا عن تقدير وز�رة �لرتبية  �لتحكيم فا�شتحق 

و�لتعليم جلهود �إد�رة منطقة �أم �لقيوين �لتعليمية.
ل  للجودة  �لعليا  �للجنة  خ��ال  وم��ن  �لرتبية  وز�رة  �أن  �ل�شو�لح  وذك��ر 
تدخر و�شعا يف دعم �أ�شحاب �ملبادر�ت و�لأفكار �ملبتكرة ورعاية �ملوهوبني 

باخلرب�ت  تعتز  �ل���وز�رة  �أن  موؤكد�  مب�شروعاتهم  و�ملميزين  و�لفائقني 
و�لكفاء�ت �لعالية �لتي يزخر بها �مليد�ن �لرتبوي.

من جانبها قالت �ل�شيخة �أمنة �ملعا �أن هناك �لعديد من �لأفكار �ملبدعة 
يف مد�ر�س �أم �لقيوين و�أن فوز مدر�شتني بجائزتني من �مل�شتوى �لرفيع 
يعد �إجناز� وو�شاما لكل جمتهد وكل باحث عن �لتاألق وكل مبادر ومبدع 
بفكرة �أو م�شروع �أو برنامج تطويري يرثي �لعملية �لتعليمية وي�شب يف 

م�شلحة �لطالب.
و�أكدت �أن �ملنطقة �شتبد�أ �ل�شتعد�د للجائزة يف دورتها �لقادمة مبجموعة 
�أك��رب من �مل�شاركات و�أنها على ثقة يف ق��در�ت �خل��رب�ت �لتي تتمتع بها 
مد�ر�س �أم �لقيوين ومطمئنة لقدر�ت �لهيئتني �لإد�رية و�لتدري�شية يف 

خو�س مثل هذه �ملناف�شات �ملهمة. 

الرتبية حترز جائزتي فكرة العام العربية والعاملية واأف�سل م�سروع بيئي 

حتت �سعار الوجهة اجلديدة للتعليم 

حاكم عجمان يفتتح معر�س عجمان للتدريب والتعليم اأيتك�س 2013 
املعر�س ي�سم 23 جهة تعليمية خا�سة من جامعات ومدار�س ومعاهد تدريب

�سفري الدولة بال�سعودية ي�ستقبل وفد اإمارة عجمان امل�سارك يف معر�س الريا�س الدويل اخلام�س لل�سفر

املالية املركزية تعقد �ستة ور�س تدريبية ملوظفيها

جمل�س اأبوظبي للتعليم يطلق برنامج التوظيف االإلكرتوين 
اخلا�س بتعيني اأع�ساء الهيئة التدري�سية والفنية

�لثاين  �ل�شنوي  �ملوؤمتر  فعاليات  �ليوم  �شباح  تنطلق 
و�لدر��شات  �ل��ب��ح��وث  كلية  تنظمه  و�ل����ذي  للبحوث 
�أدنوك و �شركة  �أبوظبي وياأتي برعاية  �لعليا بجامعة 
تعزيز  �إىل  وي��ه��دف   ، �لوطنية  �لبرتولية  �لإن�����ش��اء�ت 
�لبحث  خمرجات  من  �ل�شتفادة  �أهمية  ح��ول  �لوعي 
�لعلمي يف تطوير �ملعرفة ون�شرها بني �لفئات �ملختلفة 
عمل  جل�شة   12 �مل��وؤمت��ر  يت�شمن  حيث  �ملجتمع،  يف 
 100 يزيد عن  ما  ويقدم خالها  يومني  م��د�ر  على 
من �أع�شاء هيئة �لتدري�س باجلامعة 62 بحثاً تتناول 
�لفيزياء  ع��ل��وم  ت���ط���ور�ت يف  �مل���ج���الت وم��ن��ه��ا:  ���ش��ت��ى 
�لتعليم  و�لهند�شة،  و�ل��ب��ن��اء  �لت�شييد  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات، 
و�ل�شناعة،  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  �ل�����ش��ح��ة،  و�ل��رتب��ي��ة، 
�ملياه،  وم�����ش��ادر  �لبيئة  �مل�����ش��ت��د�م،  �ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ث��ق��اف��ة 
�حل�شري،  و�ل��ت��ط��ور  �حلكومية  �ل�شيا�شات  در����ش��ات 
تقنية �ملعلومات، �لتقنية �حليوية، �لنمذجة و�ملحاكاة، 

در��شات �جتماعية. 
�أن�شي عميد كلية �لبحوث  و�أكد �لدكتور عبد �ملح�شن 
و�لدر��شات �لعليا حر�س �جلامعة على تنظيم �ملوؤمتر 
�لتو�يل ملا له من  �لثاين على  �ل�شنوي للبحوث للعام 
�لعلمي  �لبحث  �أهمية  على  �ل�شوء  ت�شليط  يف  �أهمية 
�لعلمية  �لبحوث  خم��رج��ات  م��ن  �ل�شتفادة  و���ش��رورة 
لدر��شة وعاج �لق�شايا و�مل�شكات �خلا�شة باملجتمع، 

�لقوي  �لل���ت���ز�م  ي��وؤك��د  �مل���وؤمت���ر  ه���ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
جل��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ن�����ش��ر �مل��ع��رف��ة يف �مل��ج��ت��م��ع ودعم 
من  يتجز�أ  ل  كجزء  �لدر��شية  �ملنح  وتقدمي  �لبحوث 
�أجندة  مع  يتو�فق  ما  وهو  �لرئي�شية،  �جلامعة  مهمة 
�ل�شيا�شة �لعامة حلكومة �أبوظبي وروؤيتها �لقت�شادية 
ق��ائ��م على  �ق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  �إىل  ت��ه��دف  2030 و�ل��ت��ي 
�ملعرفة وهو �لأمر �لذي يجب دعمه عن طريق �لبحث 

و�لبتكار �لعملي. 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  كافة  �ملح�شن  عبد  �لدكتور  وحث 
يف �لدولة من �لقطاعني �لعام و�خلا�س للم�شاركة يف 
�لق�شايا �لبحثية و�ل�شت�شارية �لتي تعر�س للمناق�شة 
�لإمكانات  من  �ل�شتفادة  من  ليتمكنو�  �ملوؤمتر  خال 
�مل��ت��وف��رة يف �جل��ام��ع��ة م��ن خال  و�خل����رب�ت �لبحثية 
�لبحوث �ملتنوعة �لتي �أعدها �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية، 
بالإ�شافة �إىل بحث �إمكانات �لتعاون يف �ملجالت �لتي 
�إىل �أن  تخ�س كل من هذه �جلهات و�ملوؤ�ش�شات ، لفتاً 
�ملوؤمتر يعر�س ما يزيد عن 62 بحثاً علمياً يتم عر�شها 
على مد�ر 12 جل�شة علمية مق�شمة على يومني حيث 
�لعلمية  �لبحوث  لعر�س  �لأول  �ليوم  تخ�شي�س  يتم 
�إد�رة  كلية  �لتدري�شية يف  �لهيئة  �أع�شاء  يقدمها  �لتي 
باقي  لعر�س  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  يخ�ش�س  بينما  �لأع��م��ال 

�لبحوث �لعلمي يف خمتلف �ملجالت. 

مب�ساركة نحو 100 ع�سو من هيئة التدري�س

املوؤمتر ال�سنوي الثاين للبحوث اليوم بجامعة اأبوظبي يناق�س 62 بحثًا علميًا 
بلدية الغربية تطلق 

مبادرة لزراعة 
النباتات الربية 
•• املنطقة الغربية-وام:

�أطلقت بلدية �ملنطقة �لغربية مبادرة 
ل���زر�ع���ة �ل��ن��ب��ات��ات �ل���ربي���ة يف مدن 
�إد�ر�ت  يف  متمثلة  �لغربية  �ملنطقة 

�حلد�ئق و�ملر�فق �لرتفيهية.
�نطاقة  ز�ي������د  م���دي���ن���ة  و����ش���ه���دت 
�مل����ب����ادرة م���ن خ����ال �إدخ������ال زر�ع����ة 
�مل�شاريع  ك��اف��ة  �ل��ربي��ة يف  �ل��ن��ب��ات��ات 
�أو  تنفيذها  مت  �لتي  �شو�ء  �جلديدة 
�مل�شاريع  ومنها  للتنفيذ  �مل��ق��رتح��ة 
حد�ئق  ك��م�����ش��روع  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
طريق بينونة �جلديد �لذي ي�شتمل 
�لبيئة  لنباتات  نباتية  حديقة  على 
�إطار  �ملبادرة يف  وتاأتي هذه  �ملحلية. 
�ل�شئون  د�ئ���رة  ��شرت�تيجية  تنفيذ 
�لنباتات  �ح�����ال  ب�������ش���اأن  �ل��ب��ل��دي��ة 
م�شاريع  �شمن  وذلك  باملدن  �لربية 
�لزر�عة �لتجميلية. يذكر �أن �مل�شاحة 
�ملزروعة بالنباتات �لربية يف مدينة 
م   2.  3500 �لآن  بلغت حتى  ز�ي��د 
مدن  وبقية  ل��ي��و�  يف  �لعمل  وج���اري 

�ملنطقة �لغربية. 

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د  �مل��دع��و/ �ج��ل��ي��ب��اه ب��ت ت��اج��وي��ده �ندوني�شي 
      )AR108858(      رق����م �شفره  �جلن�شية ج��و�ز 
 16/9/2011 ب��ت��اري��خ  �ندوني�شيا  م��ن  �ل�����ش��ادر 
�لرجاء من يعرث عليه بان ي�شلمه �ىل �قرب مركز 
بدبي  �لندوني�شية  �و�لقن�شلية  بالدولة  �شرطة 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
كينتارو  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
�ل����ي����اب����ان   - ي����و�����ش����ي����وك����ا  
�جل��ن�����ش��ي��ة-     ج���و�ز �شفره 
       )6212572( رق��������م     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

 008070142601

فقدان �سهادة ا�سهمت
حم�شن  �ل���������ش����ي����د/  ف����ق����د 
ع��ب��د�هلل ف���رج �ل��ه��اج��ري - 
�ل�شهادة رقم 4293 �شادر 
�لنقل  ت��ن��ظ��ي��م  م���رك���ز  م���ن 
يعرث  مل��ن  �لج���رة  ب�شيار�ت 
بهاتف  �لت���������ش����ال  ع��ل��ي��ه��ا 
 050/6136603 رق��م 
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1550 جتاري كلي                              
�يلونا ميت�شليكني  جمهول حمل �لقامة مبا  �يز�بيل  �ملدعى عليه /1-   �ىل 
�ن �ملدعي / بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو���ش��ط   قد �ق��ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )2986876.32 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية �لقانونية بو�قع %12 
�ملعجل  بالنفاذ  �لتام و�شمول  �حلكم  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  �شنويا من 
باكفالة.     وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �يام على �لقل  
ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/747 عقاري كلي                              
حمل  جمهول  ذ.م.م   لا�شتثمار  فورت�شن  جمموعة    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �ن��دري��ا كولوو قد   / �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا 
عليها مببلغ  �ملدعي  وب��ال��ز�م  �ل��دع��وى،  �ط��ر�ف  �لتفاقية بني  بف�شخ  �ملطالبة 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره����م(   753016( وق����دره 
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  وحتى   %12 �لقانونية 
2013/5/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/219 جتاري كلي                              
�ىل �خل�شم �ملدخل /1-  �شركة دياري�س تكريت �يه ��س 2- �شركة �لبو�شفور للماحة 
�لعاملية جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / جلوبال تريد هاو�س �س.م.ح قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعى عليهما �لوىل و�لثانية بالت�شامن و�لتكافل 
من   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   21.400.573 مبلغ  للمدعية  يدفعا  ب��ان 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مهما  �لفعلي  �لدفع  ولغاية  �ملطالبة  تاريخ 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/5/21 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.22
.ويف  �لقل  �يام على  بثاثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/769 جتاري جزئي                              
�ىل �ملدعي عليه /1-  تري�شتان روز�ريو ديافو فرناند�س جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كنلدر عبد�هلل 
ح�شني قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   21999.08( وق���دره 
لها  وح��ددت   . �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %2.49 �لقانونية 
 ch2.D.19 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/12 �ل�شاعة 8.30 �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 بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1714 جتاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليهما /1-  �فر�ح �ملدينة خلدمات لتنظيف �شركة ذ.م.م 2- �بر�هيم ��شينا 
�بوتني- �شامن جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م 
ع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )406293.47  مببلغ 
�لتفاقية بو�قع 13% �شنويا و�لتاأخريية 3% �شنويا وذلك من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل 
يف 2012/8/26 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/16 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/727 جتاري جزئي                              
�ىل �ملدعي عليه /1-  لليني بريير� تيوجن�شون جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم  دره����م(   23263.84( وق����دره  مب��ب��ل��غ  ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  ب���ال���ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
تاريخ  م��ن  �شهريا  �لت��ف��اق��ي��ة %2.49  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف 
�لتام.   وحددت لها جل�شة  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2012/4/20 وحتى 
 ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2013/4/30 �مل��و�ف��ق  �لثاثاء  ي��وم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/830 جتاري جزئي                              
�ىل �ملدعي عليه /1-  خاتانهار �شونيل جاجنار�م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )28618.54 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
وحتى  �ل�شتحقاق     تاريخ  من     %2.49 �لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
�ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �ل�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/257 عقاري كلي                                
�ىل �ملدعي عليه /1-  �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم 
�لعطار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ماك للتمويل )�س.م.ع ( وميثله: 
عمر �ل�شيخ �شيد �حمد �ل�شيخ   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد 
ت��ي- 2203 (  ����س  ت��ي- كي 1-  �ل  �ل�شكنية رق��م )ج��ي  بالوحدة  �لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س 
�لكائنة بربج )ب��رج في�شتا دل لجو يف �ب��ر�ج بحرية جمري�، دب��ي( و�ل��ز�م �ملدعى عليه 
بدفع مبلغ )497.713.18  و�لز�مه  للمدعية  درهم(  باعادة مبلغ وقدره )153.373.00 
درهم على �شبيل �لتعوي�س.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/26 �ل�شاعة 
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/258 عقاري كلي                                
�ىل �ملدعي عليه /1-  �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم 
�لعطار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ماك للتمويل )�س.م.ع ( وميثله: 
عبد�لرحمن حممد عي�شى جمعة    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
عقد �لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س بالوحدة �ل�شكنية رقم )جي �ل تي- كي 3- 2-بي- 2613       
�لكائنة بربج و�لز�م �ملدعى عليه باعادة مبلغ وقدره )528.108.00 درهم( للمدعية   )
ميثل �جمايل ما مت �شد�ده للمدعى عليه �لز�مه مبلغ وقدره )1.271.732.25 درهم( 
على �شبيل �لتعوي�س.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1017 عمايل جزئي                                  
�ىل �ملدعي عليه /1-  مركز �ملدينة �لفني- ديرة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / ح�شن حممد خري �دري�س م�شطفى قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   71.122( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�ملطالبة  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )2000دره��م( 
�لق�شائية لل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة. رقم �ل�شكوى 
)2013/139461(.    وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/5/7 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثاثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1373 عمايل جزئي                                  
�ىل �ملدعي عليه /1-  �لغازي لاملنيوم و�لزجاج وميثلها �شالح حممد �شالح 
�حلمادى جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / مري ��شغر علي مري عثمان 
علي ومي��ث��ل��ه: ن��اج��ي علي �حل���اج �ب��ر�ه��ي��م ب��ي�����ش��ون   ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28.206 درهم( وتذكرة عوده 
�ملحاماة    و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   %9 بو�قع  و�لفائدة  )2000دره���م(  مببلغ 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت      .)2013/139878( �ل�شكوى  رق��م 
2013/4/29 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
مذكرة    اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/22 جتاري جزئي                              
�ىل �ملدعي عليه /1-  عبد�للطيف حاجي غام حممد  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل 
ح�شني  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
و�لفائدة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )34656.78 
�ل�شد�د  وحتى   2011/12/20 �ل�شتحقاق  تاريخ  من  2.49%�شهريا    �لتفاقية 
�ل�شاعة 8.30 �س  �لتام.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/15 
بالقاعة ch2.D.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 بثاثة �يام 

على �لقل . .  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/172 جتاري جزئي                              
�ىل �ملدعي عليه /1-  بي �شي بي تكنولوجي �س م ح     جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بروكات خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية ���س.ذ.م.م  وميثله: 
علي حممود حممد حممود قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   38.692.42( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
وحتى   2011/8/17 �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة .   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/30 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.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 بثاثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/261 عقاري كلي                                
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه /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��اك  �شركة   / �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لعطار  عبد�لرحيم 
)�س.م.ع ( وميثله: عمر �ل�شيخ �شيد �حمد �ل�شيخ   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
كي  تي-  �ل  )جي  رقم  �ل�شكنية  بالوحدة  �خلا�س  و�ل�شر�ء  �لبيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة 
3 - 2 بي-1410( و�لز�م �ملدعي عليه باعادة مبلغ وقدره )552.776 درهم( و�لز�مه بدفع 
مبلغ وقدره )1.020.851.76 درهم( على �شبيل �لتعوي�س و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/26 �ل�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/88 جتاري جزئي                                
�شلوي�شن   جمهول  هاو�شنج  للمنازل �جلاهزة  كارفان    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
وميثله:  �لتجارية  و�مل��زروع��ي  �لبحري  �شركة   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  �ملطرو�شي   �شامل  بن  �شيف ماجد  �حمد 
درهم   319259 مبلغ  ب�����ش��د�د  عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �لم���ر  ب��ا���ش��د�ر  �ملطالبة 
 2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت     . و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/160 جتاري كلي                                
�ىل �ملدعى عليهما /1-  �حمد طب�شي 2- عبد�ملجيد حممد ح�شني طب�شي      جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �شادر�ت �ير�ن - فرع �ملكتوم وميثله: �بر�هيم حممد 
�حمد حممد �لقا�شم   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم 
و�تعاب  و�مل�شاريف  درهم(و�لر�شوم   2950410.65( وقدره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن 
�لتام. وحددت  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  �لتفاقية 15% من  و�لفائدة  �ملحاماة 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  و�مرت بتق�شري مدة �مل�شافة 

�ىل ��شبوع من تاريخ �لن�شر.
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1896  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليهما/ 1- با�شا �ل�شرق �لو�شط م م ح 2- بهد�د ح�شن هادي تهر�ين 
جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي  / بنك �بوظبي �ل��ت��ج��اري   ق��د �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاه  وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/11 
�ملو�شوع  �لف�شل يف  وقبل  �ملحكمة ح�شوريا  �لتايل: حكمت  �لتمهيدي  �حلكم 
بندب �خلبري �ملخت�س يف �لعمال �مل�شرفية �شاحب �لدور يف �جلدول- وكلفت 
وم�شروفاته،  �خلبري  �تعاب  ذم��ة  على  دره��م(   10.000( مبلغ  ب��اي��د�ع  �ملدعى 
وح��ددت جل�شة 2013/5/9 يف حال �شد�د �لمانة وجل�شة 2013/5/30 يف حال 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح���ددت  �لتقرير،  لي���د�ع  ���ش��د�ده��ا 

   ch2.E.21 2013/5/9 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/892   عقاري كلي        
�ىل �ملحكوم عليه/1- �مري �شيد علي لجوردي جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
�شركة  ل�شالح/  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/1/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�ملدعية  ب��ني  �مل��ربم��ة  بالذمة  �ملو�شوفة  �لج���ارة  �تفاقية  بف�شخ  ع  م  ���س  للتمويل  �م��اك 
و�ملدعى عليه وملحقاتها مع �شطب �لعبارة �لو�ردة بهذ� �ل�شند بانه تخ�شع ملكية �لعقار 
�ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع 
لدى �لد�ئرة و��شد�ر �شهادة ملكية جديدة مع خماطبة �لد�ئرة بذلك مع �لز�م �ملدعى عليه 
�ن يوؤدي للمدعية مبلغ ومقد�ره 3.395.706.55 درهم ) ثاثة مايني وثاثمائة وخم�شة 
وت�شعون �لفا و�شبعة د�رهم وخم�شة وخم�شون فل�شا( و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/893   عقاري كلي        
�ىل �ملحكوم عليه/1- حم�شن ح�شن ي��اوري  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ �شركة �ماك للتمويل 
�س م ع بف�شخ �تفاقية �لج��ارة �ملو�شوفة بالذمة �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعى عليه وملحقاتها 
مع �شطب ��شم �ملدعى عليه ب�شفته م�شتاأجر ب�شند �مللكية �ل�شادر من د�ئرة �لر��شي و�لماك 
بدبي بتاريخ 2007/12/25 للعقار حمل �لتد�عي وكذلك �شطب �لعبارة �لو�ردة بهذ� �ل�شند بانه 
تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك 
�تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�شروفات  بالر�شوم  و�لز�مه  �لد�ئرة  لدى  �مل��ودع  وملحقاته 
�ملحاماة.    . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/484   جتاري كلي        
�ىل �ملحكوم عليه/1- ديب لاأعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/26 يف �لدعوى �ملذكورة 
بالز�م  متثيل  مكتب  �حلديدية-  للمنتجات  �حلديث  �مل�شنع  �شركة  ل�شالح/  �ع��اه 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 128.433 درهم ) مائة وثمانية وع�شرون �لف 
من  �عتبار�  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  وثاثون  وثاثة  و�ربعمائة 
تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2011/12/19 وحتى تاريخ �ل�شد�د و�لزمت �ملدعى عليها 
�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   . حكما مبثابة �حل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/172   مدين جزئي          
حمل  جمهول  ذ.م.م    �لو���ش��ط  �ل�شرق  مل��ق��اولت  �شنيك  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  2009/5/3 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة 
�ملذكورة �عاه ل�شالح/ �لحتاد �لوطني �شركة �ل�شمان �لعامة لل�شرق �لدنى بالز�م 
�ل��ف ومائة  و�ح��د وع�شرون   ( دره��م  للمدعية مبلغ 21.150  ت��وؤدي  ب��ان  �ملدعى عليها 
�لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ) درهم  وخم�شون 
متام  �ل�شد�د وت�شمني �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 500 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.     . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/823   عقاري كلي        
�ىل �ملحكوم عليه/1- �فانتي هولدينج ليمتد- �س م ح جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ 2013/3/13 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�حلجز(  )�تفاقية  �لتعاقد  ببطان  �حل�����ش��وري-  مبثابة  م��رع��ى-  م���رو�ن  ل�شالح/ 
مو�شوع �لدعوى و�ملربمة فيما بني �ملدعى و�ملدعى عليها و�لزمت �ملدعى عليها بان 
�ل��ف وخم�شمائة  وث��اث��ون  �ث��ن��ان  ) ثاثمائة  دره��م   332500 مبلغ   للمدعي  ت���ووؤدي 
درهم( و�لفو�ئد بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2012/9/13 وحتى 
�ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  . حكما مبثابة 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  20 /2013   جت كل- م ر- ب-ع ن

ر��شد  عليه: حممد  باك�شتان مدعي  مدعي/نا�شر خان جان خان �جلن�شية: 
مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  حمبت 
باك�شتان  ر��شد حمبت خان �جلن�شية:  �ملطلوب �عانه حممد  187500 درهم 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 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 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة  و�شور� 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  329 /2013   جت جز- م ر- ب-ع ن

�لها�شم  �بو  �وىل  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  ح�شني  �مري  جري  مدعي/علم 
ب�شخ�شه وب�شفته مالك �لو��شل لت�شليح �لدور�ت �لكهريائية �جلن�شية: بنغادي�س 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 22500 درهم �ملطلوب �عانه/ �وىل �بو �لها�شم 
ب�شخ�شه وب�شفته مالك �لو��شل لت�شليح �لدور�ت �لكهريائية �جلن�شية: بنغادي�س 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب�  حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري 
�مل�شتند�تك  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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•• راأ�س اخليمة - الفجر 

قائد  �لقا�شمي  �شقر  بن  طالب  �ل�شيخ  �للو�ء  بتوجيهات 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  خطة  و�شمن  �خليمة،  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام 
�لإ�شرت�تيجية �لر�مية �إىل ن�شر �لثقافة �ملرورية وتكوين 
�ملجتمع  و�أف���ر�د  موؤ�ش�شات  كافة  مع  �ملجتمعية  �ل�شر�كات 
�لفر�س  و�ل��دوري��ات مبعر�س  �مل��رور  �إد�رة  �شاركت  �مل��دين، 
للتنمية  �لم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه  �ل�����ذي  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
ملدة  وي�شتمر  �جلهات  من  �لعديد  ومب�شاركة  �لجتماعية 

3 �أيام.
�إد�رة �مل���رور  وم���ن خ���ال ج��ن��اح��ه��ا �خل���ا����س ����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�مل��ق��دم��ة للجمهور  و�أب�����رز �خل���دم���ات  �أه����م   ، و�ل����دوري����ات 

�لتطوعية  �مل���ج���الت  ع��ل��ى  ب��ه��ا، و�ط��اع��ه��م  وت��ع��ري��ف��ه��م 
وتوزيع  �لتوعوية  ك��احل��م��ات  ب��ه��ا،  �مل�شاركة  ميكن  �ل��ت��ي 
�لربو�شور�ت على م�شتخدمي �لطرق لتوعيتهم و�إلتز�مهم 

بالأنظمة �ملرورية �ملعمول بها على م�شتوى �لدولة.
�ملرور  �إد�رة  م��دي��ر  منخ�س،  ع��ل��ي  ع��ب��د�هلل  �لعقيد  و�أك����د 
�مل�شاركات  �إن مثل هذه  ر�أ���س �خليمة،  ب�شرطة  و�لدوريات 
و�لتو��شل  �ل���ش��ت��م��ر�ر  �إىل  ت��ه��دف  �مل���روري���ة  و�مل���ع���ار����س 
ويدعم  يعّزز  مما  �ملجتمع،  قطاعات  وخمتلف  �مل��رور  بني 
�لعاقة �لطيبة بني �جلانبني، ويعمل على تعزيز �لثقافة 
�ملحافظة على  �إىل �شرورة  �مل��روري لدى �جلميع، م�شري�ً 
�أبنائنا باعتبارهم �مل�شتقبل �مل�شرق، وذلك بتوعية �لطاب 

و�أولياء �لأمور بالأنظمة �ملرورية.

•• اأبوظبي -الفجر:

وقعت وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
�مل��ج��ت��م��ع وه���ي���ئ���ة �ل����ه����ال �لأح���م���ر 
بينهما  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  �لإم�����ار�ت�����ي 
توطيد  �إىل  ت����ه����دف  �لول  �أم���������س 
وتر�شيخ  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شر�كة  �أو����ش��ر 
�لقيم  ثقافة  ن�شر  جم��ال  يف  �لعاقة 
�ملجتمعية وتعزيز �لهوية �لوطنية يف 
و�شط �ملجتمع �لإم��ار�ت��ي، مبا يحقق 
للحكومة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�����د�ف 
�لحت��ادي��ة وروؤي���ة �لإم���ار�ت 2021، 
ع����رب ت����ب����ادل �مل����ع����رف����ة و�مل���ع���ل���وم���ات 
و�لتعاون يف جمالت �لثقافة وتنمية 
وحتقيق  �لتطوعي  و�لعمل  �ملجتمع 

�ل�شتفادة �ملتبادلة.
ووقعت �شعادة عفر�ء �ل�شابري وكيل 
�مل�شاندة  للخدمات  �مل�شاعد  �ل����وز�رة 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  ب������وز�رة 
�مل��ج��ت��م��ع و ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور حممد 
لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفاحي  عتيق 
�ل��ه��ال �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي مذكرة 
�أبوظبي،  يف  �ل����وز�رة  مبقر  �لتفاهم 
�لإد�ر�ت  م��دي��ري  م��ن  ع��دد  بح�شور 
وروؤ�شاء �لأق�شام يف �لوز�رة ونظر�ئهم 

من �لهيئة.
ب�������دوره�������ا، ق�����ال�����ت �����ش����ع����ادة ع����ف����ر�ء 
�ل��ت��ف��اه��م مع  �إن م���ذك���رة  �ل�����ش��اب��ري 
�لهال �لأحمر تاأتي �شمن �لأهد�ف 
-2011( ل���ل���وز�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

تعزيز  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق  وم����ا   )2013

�لقطاعني  م��ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ت��ك��ام��ل 
�شر�كات فعالة،  وبناء  �لعام و�خلا�س 
�لوز�رة  ب��ني  �لتعاون  لتوطيد  وذل��ك 
�لهال  ل�شيما  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  وب��ني 
�لأحمر ك�شريك ��شرت�تيجي للوز�رة 
�خلا�شة  فعاليتها  دع��م  يف  ي�شاعدها 
بالثقافة وتنمية �ملجتمع، �إ�شافة �إىل 
�إىل حتقيقه من  �لطرفان  ما يطمح 
�شاأنها تقوية  مثل هذه تفاهمات من 

�لرو�بط �لوثيقة بني �جلميع.
بني  �ل��ع��اق��ة  �أن  �شعادتها  و�أ���ش��اف��ت 
وتنمية  و�ل�������ش���ب���اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
�لإمار�تي  �لأحمر  و�لهال  �ملجتمع 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ����ش���ع���اره���ا  ع���اق���ة 
و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف دول�����ة  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
�مل��ت��ح��دة، بكافة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
كل  ل��دى  و�لتكامل  �لتن�شيق  و�شائل 
من �لوز�رة و�لهيئة، و�لتي من �شاأنها 
تعزيز دوريهما يف دعم وتطوير �لأد�ء 
مذكرة  ط��ريف  م�شلحة  مبا  �ملوؤ�ش�شي 

�لتفاهم.

و�أو�����ش����ح����ت ����ش���ع���ادة وك���ي���ل �ل�������وز�رة 
�مل�شاعد للخدمات �مل�شاندة �أن مذكرة 
�لطرفني  ب����ني  �مل���وق���ع���ة  �ل���ت���ف���اه���م 
منها؛  �لبنود  من  جمموعة  تت�شمن 
و�لبحوث  و�خل��رب�ت  �لتجارب  تبادل 
و�لدر��شات يف جمال �لثقافة وتنمية 
و�ل�شعي  �لتطوعي،  و�لعمل  �ملجتمع 
لتنفيذ �ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي تتقدم 
بها �لوز�رة �أو �لهيئة لتحقيق �أهد�ف 
�ملمكنة،  �ل��و���ش��ائ��ل  ب��ج��م��ي��ع  �مل���ذك���رة 
وب���ر�م���ج م�شرتكة  �أن�����ش��ط��ة  و�إق���ام���ة 
و�لفعاليات  �مل���وؤمت���ر�ت  ع��ق��د  ت�شمل 
و�حلمات  و�ل����ن����دو�ت  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
و�ل�������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل��ت��ي تهدف 
�لوطنية  �لهوية  مفاهيم  تعزيز  �إىل 
و�ملجتمعية  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  و�ل���ت���ن���م���ي���ة 

و�لتاحم �لجتماعي.
مذكرة  �أن  �إىل  �ل�����ش��اب��ري  و�أ����ش���ارت 
�ل���ت���ف���اه���م ت����وؤك����د ع���ل���ى �مل�������ش���ارك���ة يف 
ينظمها  �لتي  و�لفعاليات  �ملنا�شبات 
�أور�ق  وت���ق���دمي  �ل���ط���رف���ني  م���ن  �أي 

�أهد�ف  حتقق  �ل��ت��ي  �ملنا�شبة  �لعمل 
�ملذكورة،  �ملجالت  يف  بينهما  �لتعاون 
�لأحمر  و�لهال  �ل��وز�رة  �أن  م�شيفة 
و�شعا �شمن �ملذكرة بند�ً هاماً يتعلق 
بالتعاون يف �إعد�د �إ�شد�ر�ت م�شرتكة 
لتحقيق �لتنمية �لثقافية و�ملجتمعية 
�مل�شرتكة،  �أه����د�ف �حل��م��ات  و�إب����ر�ز 
وتنفيذ بر�مج توعوية تت�شل بالبيئة 

و�ل�شحة لدعم �أفر�د �ملجتمع. 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أ����ش���ار  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
حممد عتيق �لفاحي �أمني عام هيئة 
�لهال �لأحمر �لإمار�تي على هام�س 
توقيع �ملذكرة، �إن �لتعاون بني �لهال 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  ووز�رة  �لأح���م���ر 
وتنمية �ملجتمع ي�شكل خطوة �إ�شافية 
لن�شر  و�لتن�شيق  �لتعاون  نحو  وبناءة 
�لهوية  وت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ق��ي��م 
�لوطنية يف جمتمعنا جت�شيد� لدعوة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
بتعزيز �لتاحم �لوطني و�ملجتمعي، 
توتوجهات  �خلطوة  ه��ذه  تر�شخ  كما 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن ز�ي�����د �آل 
�ملنطقة  يف  �حل����اك����م  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان 
�لأحمر  �لهال  هيئة  رئي�س  �لغربية 
و�ملبادىء  �ل��ق��ي��م  لتعزيز  �لإم���ار�ت���ي 
لن�شرها  �لوطنية  هيئتنا  ت�شعى  �لتي 

د�خل �لدولة.
�لهال  هيئة  ب���اأن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
�لأحمر �لإمار�تي تهتم كثري� بتوثيق 
�ل�شات وتعزيز �ل�شر�كة مع �لدو�ئر 

و�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لدولة من �أجل تر�شيخ مبادىء �لبذل 
و�لعطاء و�لقيم �لفا�شلة �لتي يذخر 
�ملعطاء، ويف هذ�  �لدولة  بها جمتمع 
�ل�شدد خطت �لهيئة ومبتابعة حثيثة 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  من 
نهيان خطو�ت كبرية يف ن�شج �شر�كات 
�ملجتمع  موؤ�ش�شات  مع  وبناءة  هادفة 
�جلهود  توحيد  ب�شرورة  منها  �إميانا 
�خل��رية يف �لدولة من �أج��ل م�شتقبل 
وتوفري  �لإن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل  �أف�������ش���ل 
�لتي  و�لفئات  لل�شر�ئح  �أك��رب  حماية 
حت�شني  على  وتعمل  �لهيئة  ترعاها 

ظروفها �لإن�شانية.
�لطرفان  �ت��ف��ق  �أخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
وثائقية  باأفام  بع�شهما  تزويد  على 
�لتي  و�مل�����ب�����ادر�ت  ت����ربز �لإجن���������از�ت 
يخدم  مبا  بتنفيذها  �جلهتني  قامت 
لكا  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �لأه������������د�ف 
�ت��ف��ق��ا ع��ل��ى ت�شكيل  ، ك��م��ا  �ل��ط��رف��ني 
دوري���اً  جتتمع  م�شرتكة  ع��م��ل  جل��ن��ة 
و�لفعاليات  �لرب�مج  وتنفيذ  لإع��د�د 
�مل�شرتكة، وللتن�شيق بينهما، ومتابعة 
وتقييم تلك �لرب�مج وتقدمي �لدعم 
�ملذكرة  ه���ذه  ب��ن��ود  لتنفيذ  �مل��ت��ب��ادل، 
�ملختلفة  �جل���ه���ات  م���ع  و�ل���ت���و�����ش���ل 
على  ب��ن��اًء  �ل��ن��ت��ائ��ج  وتقييم  ب�����ش��اأن��ه��ا، 
�لتو�شيات  ورف��ع  �مل�شرتكة  �لأه���د�ف 
�شاأنها  �لتي من  �لازمة  و�ملقرتحات 
ملو�شوع  �ل���ع���ام���ة  �لأه�������د�ف  حت��ق��ي��ق 

�ملذكرة.

•• ابوظبي – فوؤاد علي

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�لعام �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�مل��ج��ل�����س لامومة  رئ��ي�����ش��ة  �لأ���ش��ري��ة 
و�لطفولة �أم �لمار�ت �فتتحت معايل 
�ل�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  �لدكتورة 
وزيرة دولة رئي�س جامعة ز�يد رئي�س 
جمل�س �د�رة �شندوق �لزو�ج �نطلقت 
�أم���������س �مل�����ش��اب��ق��ة �ل���وط���ن���ي���ة مل���ه���ار�ت 
�لمار�ت يف دورتها �خلام�شة 2013 
و�لتى ينظمها مركز �أبوظبى للتعليم 
وت�شتمر  و�مل��ه��ن��ى  �لتقنى  و�ل��ت��دري��ب 
 425 مب�����ش��ارك��ة  �خلمي�س  غ��د  ح��ت��ى 
م��ن �ل��ط��ل��ب��ة �مل��و�ط��ن��ني م��ن خمتلف 
فى  و�لأكادميية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لدولة ومب�شاركة نخبة من �ملوؤ�ش�شات 
�لوطنية �لتي من بينها وز�رة �لرتبية 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة لمن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لتابعة  �لل��ك��رتوين 
ومعهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية وكلية 
�ل�����ش��ح��ي��ة وخمتلف  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة 
من  كل  �لفتتاح  وح�شر   . �جلامعات 
معاىل حميد �لقطامي وزير �لرتبية 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م وم����ع����اىل حم���م���د �أح���م���د 
�لتنفيذية يف  �للجنة  �لبو�ردي رئي�س 
�لدكتور  وم��ع��اىل  �لتنفيذي  �ملجل�س 

عام  م��دي��ر  �خل��ي��ي��ل��ي  خمي�س  م��غ��ي��ري 
و�ملهند�س  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
عام  مدير  �حل��م��ادي  �بر�هيم  ح�شني 
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�ل���ت���ق���ن���ي وحم����م����د ح�������ش���ن ع����م����ر�ن 
ومبارك  �لعليا  �لتقنية  كليات  رئي�س 
�أبوظبى  نائب مدير مركز  �ل�شام�شى 
و�ملهنى  �ل��ت��ق��ن��ى  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
�ل���ك���م���ايل مدير  �ل��ط��ي��ب  و�ل���دك���ت���ور 
جممع كليات �لتقنية �لعليا و�لدكتور 
عام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �للطيف  ع��ب��د 
معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية ونخبة 

من كبار �مل�شوؤولني بالدولة.
�أن  �ل�شام�شي  �لدكتورة ميثاء  قالت  و 
�لم����ار�ت  مل��ه��ار�ت  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�شابقة 
�لقيادة  ت���وج���ي���ه���ات  �ط������ار  يف  ت����اأت����ي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل��ر���ش��ي��دة مم��ث��ل��ة يف 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ل�شيح حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حاكم دبي و�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لوطني  �لعمل  �شرورة  ،نحو  مبارك 
�لكفاء�ت  وت��اأه��ي��ل  ل��رع��اي��ة  �ملوؤ�ش�شي 
و�لقدر�ت �لوطنية لإعد�د جيل و�عد 
لقياد�ت  ك���ن���و�ة  �مل���ب���دع  �ل�����ش��ب��اب  م���ن 
دعم  يف  ت�شهم  ���ش��وف  �ل��ت��ي  �مل�شتقبل 
�ل�شاملة  �ملجتمعية  �لتنمية  خ��ط��ط 

�جلميع  �ن  علي  م��وؤك��دة  و�مل�شتد�مة 
��شم �لمار�ت  ق��وة لع��اء  يعمل بكل 
كافة  يف  ومتميزة  ر�ئ��دة  كدولة  عاليا 

مناحي �حلياة �قليميا ودوليا.
�ل���دك���ت���ورة ميثاء  ����ش��اف��ت م��ع��ايل  و   
نفخر  �لم�����ار�ت  يف  ن��ح��ن  �ل�شام�شي 
حتظى  �لتي  �لوطنية  �مل�شابقة  بهذه 
برعاية �أم �لمار�ت �ميانا من �شموها 
�أب��ن��اء �لم����ار�ت على �لبد�ع  ب��ق��در�ت 
هذه  تتو��شل  حيث  �ملجالت  كافة  يف 
خ��ال حر�س  م��ن  �ل�شامية  �ل��رع��اي��ة 
وفتيات  ���ش��ب��اب  متابعة  ع��ل��ى  �شموها 
�لم��ار�ت و �لتدخل �لفوري ملا يحقق 
�مل�شلحة �لعليا للوطن و�ملو�طن رجال 
متكني  على  �لعمل  ذل��ك  وم��ن  ون�شاًء 
�مل�����ر�أة م���ن �لب�����د�ع ����ش��ت��ج��اب��ة ملقولة 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملعفور 
�أك���د من  �ل��ت��ي  ث���ر�ه  نهيان طيب �هلل 
خالها �أن ل فارق بني �لرجل و�ملر�أة 
هذه  ويف  �لب������د�ع  ع��ل��ى  ب���ال���ق���درة  �ل 
�ملقولة �ملرجع �ل�شا�شي �لذي تتبعة �م 
�لمار�ت لرعاية �ملر�أة يف �ملجتمع مما 
�لعالية  مكانتها  تتبوء  �ل��دول��ة  جعل 
بني �مل�شاف من دول �لعامل �ملتقدم يف 
�أطلقتها  �لتي  �لر�ئدة  �ملبادر�ت  �شوء 
�أب�شر  مبادرة  ومنها  �لر�شيدة  �لقيادة 
�ل��ت��ي حت��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة م��ب��ا���ش��رة من 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س �ل��وز�ء حاكم دبي ومن 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 

�شوؤون �لرئا�شة .
و�أ�شارت �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي �ىل 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  �أن 
�ل���ت���ق���ن���ي و�مل���ه���ن���ي جن����ح م����ن خ���ال 
�مل�شابقة �لوطنية يف ��شتقطاب �شبابنا 
وفتياتنا لبر�ز مو�هبهم و�بتكار�تهم 
وحتفيزهم لتنمية �أنف�شهم يف خمتلف 
و�لتكنولوجية  �لهند�شية  �مل��ج��الت 
على  �لقادر  �لن�شان  �شناعة  ثم  ومن 
مو�كبة �لع�شر و�ملتطلبات �لقت�شادية 

ل�شوق �لعمل �ملتطور د�ئماً .
على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  موؤكدة 
مبا  و�مل��ه��ن��ي  �لتقني  �لتعليم  تطوير 
�لوطنية  �ل��ك��و�در  تخريج  يف  ي�شاهم 

�لتي تلبي كل �لطموحات.
م��غ��ي��ري �خلييلي  ق����ال  ج��ه��ت��ه  وم����ن   
�ل���ي���وم هو  ر�أي���ت���ه  م���ا  �أن   ) ل��ل��ف��ج��ر   (
على  �ل���ق���ادر  �مل���و�ط���ن  �شخ�شية  ب��ن��اء 
بناء  ك���ذل���ك  و  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
م�شادر  لتنويع  �لإمارتية  �ل�شخ�شية 
�ل��دخ��ل ل��دول��ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة و 
�لإن��ت��ق��ال م��ن �لإع��ت��م��اد ع��ل��ى �لنفط 
ك��م�����ش��در �أ���ش��ا���ش��ي ل��ل��دخ��ل و ه���ذ� لن 
�لطلبة  �أب��ن��اءن��ا  خ��ال  م��ن  �لإ  يتاأتى 
�نتاج  �ب��د�ع و  �لقادرين على  �ملبدعني 

�ملعارف �أو �لب�شائع لبيعها يف �لأ�شو�ق 
�لعاملية و �دخال عملة �شعبة للدولة . 
�بر�هيم  ح�����ش��ني  �مل��ه��ن��د���س  �أع�����رب  و 
�حل��م��ادي م��دي��ر ع���ام م��رك��ز �أبوظبي 
و�ملهني  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
�لكوكبة  بتفاعل كل هذه  �شعادته  عن 
م���ن ك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ني ب���ال���دول���ة مع 
�ل��وط��ن��ي��ة ملهار�ت  �مل�����ش��اب��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
�لم�������ار�ت �ل���ت���ي ت�����ش��ت��م��د ق��وت��ه��ا من 
�لرعاية �لكرمية �لتي توليها �لقيادة 
منها  حر�شا  �لوطن  لأبناء  �لر�شيدة 
ع��ل��ى مت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب و�ل��ف��ت��ي��ات من 
�لتي  و�لب��ت��ك��ار  �لب����د�ع  �أدو�ت  ك��اف��ة 
�لدولة  متثيل  على  ق��ادري��ن  جتعلهم 
يف �ملونديال �لعاملي للمهار�ت يف �ملانيا 
 2015 �مل��ق��ب��ل ويف �ل���رب�زي���ل  ي��ول��ي��و 
�ل���ط���م���وح �لعلى  ث����م حت��ق��ي��ق  وم�����ن 
�أبوظبي  يف  �مل��ون��دي��ال  ه���ذ�  بتنظيم 
�لم��������ار�ت  ت���ق���دم���ت  ح���ي���ث   2017
هذ�  با�شت�شافة  للفوز  �لقوي  مبلفها 
كثري  �أن  �ىل  ،م�شري�  �لكبري  �حل��دث 
من دول �لعامل ت�شاند �مللف �لمار�تى 
�لذي تعمل علية �لدولة طو�ل �لربع 

�شنو�ت �ملا�شية.
�بر�هيم  ح�����ش��ني  �مل��ه��ن��د���س  و�أ�����ش����اف 
�لرعاية  ع��ال��ي��ا  نثمن  �ن��ن��ا  �حل��م��ادي 
�ل�شيخة  �شمو  توليها  �لتي  �لكرمية 
�ملوؤ�ش�شات  لكافة  مبارك  بنت  فاطمة 

�ل��ت��ي ينظمها  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ملركز ومنها �مل�شابقة �لوطنية ملهار�ت 
�لم�����ار�ت يف دورت��ه��ا �خل��ام�����ش��ة حيث 
�متد�د�  �ل�شامية  �لرعاية  ه��ذه  تاتي 
�أ�شيا ملا يحظي به �أبناء هذ� �لوطن 
�لغايل من �هتمام لمثيل له ورعاية 
���ش��ام��ل��ة ي�����ش��ه��د ع��ل��ي��ه��ا �ل���ع���امل �جمع 
منذ  �لر�شيدة  �لمار�تية  �لقيادة  من 
�ملغفور له  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  بد�ية عهد 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ب��اذن �هلل 
�يل  و���ش��ول  و  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان 
خري خلف خلري �شلف �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل ورعاه. 
�مل�شابقة  �لر�بعة من  �ل��دورة  �ن  وقال 
يف  حتمل  �لم����ار�ت  مل��ه��ار�ت  �لوطنية 
و�لمل  �لطموح  م��ن  �لكثري  طياتها 

يف �شباب �لمار�ت �لو�عد �لذي نطمح 
�لقيادة  ظ��ن  ح�شن  عند  ي��ك��ون  �ن  يف 
�لم��ار�ت��ي��ة �ل��ر���ش��ي��دة ب��ه خ��ا���ش��ة و�ن 
هذه �لقيادة مل تدخر جهد� يف �شبيل 
�لرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى ط��اب��ن��ا يف كافة 
غالبية  �ن  حتي  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لعتماد  على  ح�شلت  �ملوؤ�ش�شات  هذه 
�ملو�ش�شات  ك�����ربي  م����ن  �لك�����ادمي�����ي 
حيث  �جل���ودة  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
ن���ظ���ر� للجهود  ه����ذ� �لجن�����از  حت��ق��ق 
�ول  �ل��ف��ري��ق  يبذلها  �ل��ت��ي  �ملتو��شلة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن ز�ي������د �آل 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد 
�لعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س جمل�س 
�ج���ل تطوير  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،م��ن  �ب��وظ��ب��ي 
وتخريج  ب��ال��دول��ة  �لتعليم  م�����ش��ت��وى 
�ج��ي��ال �م��ار�ت��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى �لب���د�ع 

تلبي  �لتي  �ملتطورة  �ملجالت  كافة  يف 
�لتي  �لقت�شادية  �لنه�شة  متطلبات 

تعي�شها �لمار�ت حاليا وم�شتقبا.
�لوطنية  �مل�����ش��اب��ق��ة  �ن  ك��م��ا  و�����ش���اف 
مل��ه��ار�ت �لم����ار�ت ت��ات��ي يف �ط���ار هذه 
قيادتنا  تبذلها  �لتي  �لكبرية  �جلهود 
�أجيال من  �لر�شيدة من �جل �شناعة 
كافة  يف  �ملتخ�ش�س  �لم����ار�ت  �شباب 
و�لتكنولوجية  �لهند�شية  �ل�شناعات 
����ش���وق �لعمل  ي��ح��ق��ق م��ت��ط��ل��ب��ات  مب���ا 
�ل�شناعية  موؤ�ش�شاتنا  ح��اج��ة  ويلبي 
�لكو�در  من  �جلديدة  و�لتكنولوجية 
�لقادرة على حمل  �ل�شابة �ملتخ�ش�شة 
لو�ء �لمار�ت يف �مل�شابقات �لعاملية من 
جمرد  ولي�س  يامليد�ليات  �لفوز  �ج��ل 
�لتمثيل �مل�شرف �ذ �ن طموحات �شعب 

وحكومة �لمار�ت ل حدود لها .

•• برازيليا-وام: 

بحث �شعادة �شلطان ر��شد �لكيتوب �شفري �لدولة لدى جمهورية �لرب�زيل �لحتادية و�شعادة باولو 
كورديرو م�شاعد وزير �خلارجية لل�شوؤون �ل�شيا�شية..�لعاقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها 
يف خمتلف �ملجالت. ومت خال �للقاء �لذي جرى يف مقر وز�رة �لعاقات �خلارجية �لرب�زيلية..

��شتعر��س �أعمال �للجنة �مل�شرتكة بني �لبلدين و�لرتتيب لعقد �لدورة �لثالثة للجنة. و�أكد �ل�شفري 
�لكيتوب حر�س دولة �لإمار�ت �لد�ئم على تعزيز عاقاتها �لثنائية مع �لرب�زيل حتقيقا للم�شلحة 

�مل�شرتكة بني �لبلدين. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لكيميائيني  رئي�س �حت��اد  �لعلي  �شبت  بن  �شيف مطر  م��وزة  عربت 
�لعرب و�ملجل�س �لعلى لاحتاد عن �شكرها ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
على �لرعاية �لكرمية وكرم �ل�شيافة �لتي لقتها �لوفود خال �نعقاد 
�جتماعات �حتاد �لكيميائيني �لعرب يف ر�أ�س �خليمة. كما عربت عن 
ويل  �لقا�شمي  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ل�شمو  وتقديرها  �شكرها 
عهد ر��س �خليمة لرحابة �شدره و��شتقبال �شموه لأع�شاء �ملجل�س 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �شموه  وتوجيهات  �لعرب  �لكيميائيني  لاحتاد  �لعلى 
�لعلي �ملجل�س �لأعلى  باأن�شطة �لحتاد وبر�جمه .و�شكرت  �لرتقاء 

لحتاد �لكيميائيني �لعرب على �لثقة �لغالية �لتي �أولها للجمعية 
�لكيميائية �لإمار�تية ل�شت�شافة �لجتماع �لثاين و�لثاثني لحتاد 
قيا�شا  بالغه  �أهمية  �لجتماع  هذ�  ميثل  حيث  �لعرب  �لكيميائيني 
و�شكلت  وتعديات  �إج���ر�ء�ت  فيه  �تخذت  حيث  �لجتماعات  ببقية 
فيه جلان من �ملجل�س �لأعلى . و�أ�شافت �ن �حلدث �لكرب يف هذ� 
�لإجتماع �ملميز �أنه قد مت �أنتخاب و�إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة �لحتاد 
وهو بانتقال رئا�شة �ملجل�س �لأعلى لحتاد �لكيميائيني �لعرب �إىل 
�جلمعية �لكيميائية �لإمار�تية وي�شرفني �أن �أكون �أول �مر�أة تر�أ�س 
�حتاد �لكيميائيني �لعرب. و��شارت �ىل ��شت�شافة �لمار�ت لتكرمي 
�لكيمياء  يف  �لعربية  باجلائزة  �لفائزين  تكرمي  يف  �لعربية  �لنخب 
و�لدكتور  �ملغرب  �لكبار من  �لربوفي�شور بلخري حموتي فئة  وهما 

بكر فتحي �ل�شعيبي فئة �ل�شباب وهو من جمهورية م�شر �لعربية 
�مل�شاعد و�لم��ني �ملايل  �ىل جانب تكرمي �م��ني ع��ام و�لم��ني �لعام 
لاحتاد و�ع�شاء �ملجل�س �لعلى لاحتاد و�ع�شاء �لوفود �مل�شاركة 
يف �لجتماعات. و�كدت �ن رئا�شة �لحتاد و�مانته �لعامة �شيو��شل 
جهوده �ملطورة و�ملحدثة يف تعريف �ملجتمع �لعربي بدور �لكيمياء 
�شاأن  ورف��ع  �مليادين  �شتى  �لعربي يف  �ملجتمع  �لإ�شهام يف تطوير  يف 
و توثيق  �لعلمي  و�لنهو�س مب�شتو�هم  �لكيمياء  �لعاملني يف مهنة 
�لتعاون بينهم و�لعمل على تبادل �خلرب�ت �لعلمية بني �ملخت�شني 
�لعرب يف جمال �لكيمياء وعلى ت�شجيع �لحتاد للكيميائيني �ل�شباب 
و��شتقطاب �أكرب �شريحة منهم لاإ�شهام يف علم ومهنة �لكيمياء على 

م�شتوى �لعامل �لعربي. 

�سفري الدولة وم�ساعد وزير اخلارجية 
الربازيلي يبحثان عالقات البلدين

احتاد الكيميائيني العرب ي�سيد برعاية حاكم راأ�س اخليمة الجتماعاته

مرور راأ�س اخليمة ت�ستعر�س جهودها مبعر�س الفر�س التطوعية

وزارة )الثقافة( توقع مذكرة تفاهم مع الهالل االأحمر االإماراتي

انطالق امل�سابقة الوطنية للمهارات مب�ساركة 425 طالبا وطالبة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

�لتنمية  ل��د�ئ��رة  �لتابع  و�ل�شامة  �لأم���ن  فريق  �أع��ل��ن 
�أ�شبوعا  تنظيمه  ع��ن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملهنية،  و�ل�شامة  لل�شحة  �لعاملي  باليوم  لاحتفال 
�حلايل.  �إب��ري��ل  م��ن  و�لع�شرين  �لثامن  ي��و�ف��ق  و�ل���ذي 
�شمنها  م��ن  �لفعاليات  م��ن  جمموعة  �لأ���ش��ب��وع  ي�شم 
�إجر�ء فحو�شات طبية جمانية للموظفني و�ملتعاملني، 
�خلا�شة  �لتوعوية  �لإر���ش��اد�ت  م��ن  جمموعة  وت��ق��دمي 
�إىل م�شابقات  بالإ�شافة  �لعمل،  بال�شحة و�ل�شامة يف 
�ملو�شوع، كما يختتم  بهذ�  وجو�ئز وحما�شر�ت خا�شة 
ملوظف  مبادرة  �أف�شل  باختيار  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفال 

يف خدمة �لأمن و�ل�شامة �ملهنية يف �لد�ئرة.

وذكرت �أمل �إ�شماعيل – رئي�س فريق �لأمن و�ل�شامة 
يف �ل��د�ئ��رة – ب���اأن �ل��ف��ري��ق ح��دد ��شبوعا م��ن ك��ل عام 
باأهمية  للتذكري  متميزة  وف��ع��ال��ي��ات  �أن�شطة  لتنظيم 
�لأمن  معايري  �أه���م  على  وت��دري��ب��ه��م  �مل��وظ��ف��ني  توعية 
و�خت�شا�شه،  وظيفته  ح�شب  ك���لٌّ  �ملهنية  و�ل�����ش��ام��ة 
موظفيها  ب�شحة  كبري�  �هتماما  ت��ويل  �ل��د�ئ��رة  �إن  �إذ 
و�شامتهم، فهم ي�شكلون �أ�شا�س �لد�ئرة، وعليهم تبنى 

معايري �خلدمة �ملتميزة و�جلودة يف �لأد�ء. 
من جانبها �أكدت مرمي �لزعابي – مدير مكتب �لتميز 
�لتي  و�أن�شطتها  �ل��د�ئ��رة  فعاليات  ك��ل  �أن   – �ملوؤ�ش�شي 
م�شلحة  يف  ت�شب  و�لإد�ر�ت  �للجان  خمتلف  تنفذها 
وه��و حتقيق  �أل  و�ح���د،  ه��دف  �إىل  وت��رم��ي  متعامليها، 

�لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة. 

ت�شارك مكتبة حماكم دبي �لقانونية يف معر�س �بوظبي 
�لدويل للكتاب 2013، و�لذي تبد�أ دورته �ل�23 �ليوم 
و�ملقام  �جل���اري،  �ل�شهر  من   29 تاريخ  حتى  و�مل�شتمر 
يف مركز �بوظبي �لوطني للمعار�س، وذلك يف قاعة 9 
حر�س  �إط��ار  يف  �مل�شاركة  ه��ذه  وتاأتي   ،)E-40( جناح 
�ملتنوعة  �لكتب  معار�س  يف  �لتو�جد  على  دب��ي  حماكم 
900 د�ر  �أك���رث م��ن  و�ل��ت��ي جتمع  �لإم�����ار�ت  يف جميع 
�لن�شر من خمتلف دول �لعامل حتت �شقف و�حد، لن�شر 
�ملعرفة �لقانونية بني طلبة �لعلم و�ملهتمني يف �جلو�نب 

�لقانونية و�لق�شائية.
و�أ�شارت فاطمة �جلاف رئي�س �شعبة �ملكتبة بق�شم �إد�رة 
مثل  يف  �مل�شاركة  على  حتر�س  دب��ي  حماكم  �أن  �ملعرفة 
هذه �ملعار�س �لدولية للكتاب، حيث بات عرف مت �إتباعه 
�أ�شهم بدوره  يف �ملحاكم خال �ل�شنو�ت �لأخرية، �لذي 
�لإقبال  و�لدليل  �ملجال،  ه��ذ�  يف  كبرية  نوعية  نقلة  يف 
خمتلف  يف  �مل�����ش��ارك��ة  دب��ي  حم��اك��م  من�شة  على  �لكبري 

معار�س �لكتب.
يف  ت�شارك  �لقانونية  دب��ي  حماكم  مكتبة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لعام من خال  للكتاب لهذ�  �ل��دويل  �بوظبي  معر�س 
�أحكام �لعقود،  �أبرزها  �لعديد من �لإ�شد�ر�ت �حلديثة 
كذلك  و�ل��ع��ق��ار�ت،  و�ل�شيكات،  �ل�شخ�شية،  و�لأح����و�ل 
�أحكام �لتزوير، و�ل�شرقة، و�أحكام تنظيم مهنة �ملحاماة، 
و�لت�شامن  �ل��ق�����ش��ائ��ي،  و�ل�����ش��ب��ط  �لإن�������ش���ان،  وح��ق��وق 
�خل�شومة،  �شري  تعرت�س  �لتي  و�مل�شائل  �ملدنيني،  بني 

بالإ�شافة  �لأحكام،  ت�شبيب  و�شو�بط  �لبنوك،  ودعاوى 
تقنية  وقانون  للع�شكريني،  �لب�شرية  �مل��و�رد  قانون  �إىل 

�ملعلومات.
وذك���رت �جل���اف ع��ن ����ش��د�ر�ت حم��اك��م دب��ي �مل�شاركة 
باأن  د�ئ��م��ا  ت�شعى  دب���ي  حم��اك��م  مكتبة  �أن  �مل��ع��ر���س  يف 
�لو�شط  �ملعرفة ون�شرها يف  تكون �شباقة يف جمال نقل 
�لق�شائي و�لقانوين، بحيث تتعهد بطرح �جلديد د�ئما 
تنظمها  �لتي  �ملتنوعة  �لكتاب  معار�س  م��ع  بالتز�من 
تنظيم  �إىل  كذلك  �ل��دول��ة،  �أن��ح��اء  يف  �ملختلفة  �جلهات 
�أروق��ة حماكم  د�خ��ل  �لقانونية  �لكتب  ملعر�س  �ل��د�ئ��رة 
دبي و�ل��ذي ��شتفاد منه �لعديد من �ل��زو�ر �ملهتمني يف 

هذ� �ملجال.
 كما �شتتوفر �إ�شد�ر�ت خمتلفة يف جناح مكتبة حماكم 
دب���ي �ل��ق��ان��ون��ي��ة م��ن��ه��ا �أح���ك���ام حم��ك��م��ة مت��ي��ي��ز دب���ي يف 
�لأحو�ل  يف  �لتمييز  حمكمة  و�أحكام  �لعقارية،  �ل��رثوة 
�ل�شخ�شية، ويف �لقب�س و�لتفتي�س، ويف �شلطة ماأموري 
يف  �لتمييز  حمكمة  �أح��ك��ام  كذلك  �لق�شائي،  �ل�شبط 
ويف  �ملقاولة،  عقد  �أحكام  ويف  �لأم��ان��ة،  وخيانة  �ل�شرقة 
�أحكام  �إىل  �لعقار�ت، بالإ�شافة  �مل�شتندي، ويف  �لعتماد 
للمو�طنني  �ملمنوحة  �لأر�����ش���ي  ع��ن  �لتمييز  حمكمة 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �لحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة و�أب���ح���اث وموؤلفات 
�لق�شاة هذ� وقد مت عر�س جمموعة �لأحكام و�ملبادئ 
لغاية  �لأول  �ل��ع��دد  م��ن  دب��ي  متييز  ملحكمة  �لقانونية 

�لعدد �لتا�شع ع�شر. 

اقت�سادية راأ�س اخليمة حتتفل باليوم العاملي لل�سالمة املهنية 

مكتبة حماكم دبي ت�سارك يف معر�س 
اأبوظبي الدويل للكتاب
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العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  358 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت ميثله قانونا/ عبد�هلل �شلطان حمد �شلطان 
حمد �لعرياين/ �مار�ت �جلن�شية ووكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �جلن�شية: �لمار�ت  
مدعي عليه: �شري و�يل �شاه و�يل خان �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
باك�شتان   �جلن�شية:  خان  و�يل  �شاه  و�يل  �شري  �عانه/  �ملطلوب  درهم   5075 مالية 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لوىل ب�  حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري 
�مل�شتند�تك  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  393 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

�شلطان  عبد�هلل  قانونا/  ميثله  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
حمد �شلطان حمد �لعرياين وبوكالة ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي �جلن�شية: 
مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  �ملهدي  ح�شني  عمر  �شميح  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
ح�شني  عمر  �شميح  �عانه/  �ملطلوب  درهم   7990 مببلغ  مطالبة  �لدعوى: 
�ملهدي �جلن�شية: م�شر   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/06 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب�  حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  486 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت ميثلها قانونا عبد�هلل �شلطان حمد �شلطان 
حمد �لعرياين وبوكالة ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  �ل�شام�شي  خلفان  حممد  عبد�هلل  حممد 
مطالبة مببلغ 1250 د رهم �ملطلوب �عانه/ حممد عبد�هلل حممد خلفان �ل�شام�شي 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
 - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�   �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�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 بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  385 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي 
�لبلو�شي  عبد�هلل  مر�د  غريب  �شلطان  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�ملطلوب  درهم   6905 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية: 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبلو�شي  عبد�هلل  مر�د  غريب  �عانه/�شلطان 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/5/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب�  حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  329 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة �لطال لتاجري �ل�شيار�ت وميثلها قانونا/ حميد �شيف حممد مطر 
�لنيادي وكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: �شعيد بن 
�شلطان بن عبد�هلل �لري�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان    مو�شوع �لدعوى: ملف حمال 
رقم 2013/252 جتاري جزئي  مطالبة مالية مببلغ 29860 درهم  �ملطلوب �عانه/  
�شعيد بن �شلطان بن عبد�هلل �لري�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/06 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب�  حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  355 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/مكتب لندن لتاجري �ل�شيار�ت وميثله قانونا/ عبد�هلل خاطر �شلطان 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعربي  عبد�هلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة/   - �ملقبايل  �شيف 
مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  حممود  م�شطفى  �شعد  حممد  عليه:  مدعي 
�لدعوى: مطالبة مالية 750 �ملطلوب �عانه/حممد �شعد م�شطفى حممود 
�جلن�شية: م�شر  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه 
�لدعوى، لذ�  �ملو�فق 2013/5/06 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لثنني  وحددت 
ب�  حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  فانت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  440 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/مكتب لندن لتاجري �ل�شيار�ت وميثله قانونا/ عبد�هلل خاطر �شلطان 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعربي  عبد�هلل  ح�شن  /ه�شام  بوكالة  �ملقبايل-  �شيف 
مدعي عليه: حممد �نور عبد�لرحمن �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية 300 درهم �ملطلوب �عانه/حممد �نور عبد�لرحمن �جلن�شية: 
باك�شتان   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/06 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب�  حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  438 /2013   مد جز- م ر- ب-ع ن

عبد�هلل     ح�شن  ه�شام  عنه/  وكيا  �ل�شيار�ت  لتاجري  لندن  مدعي/مكتب 
�لر��شبي  حمد  بن  عبد�هلل  بن  خمي�س  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
درهم   14400 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  عمان    �شلطنة  �جلن�شية: 
�شلطنة  �جلن�شية:  �لر��شبي  حمد  بن  عبد�هلل  بن  �عانه/خمي�س  �ملطلوب 
عمان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/06 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب�  حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  355/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �لزعابي  حممد  خلفان   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه:حممد �شياء �حلق حممد ��شغر �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع 
�ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف  �ملطلوب �عانه/حممد �شياء �حلق حممد 
��شغر �جلن�شية: باك�شتان  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/200 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/05 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�لعمالية  حمكمة  �لكائنة-  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1616 /2012   جت جز- م  ت-  ب- اأظ

مدعي/مناف جول بيام خان �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: حا�شمة �لبناء 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ وقدره 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لبناء  حا�شمة  �عانه/  �ملطلوب  درهم   4700
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)علما بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 284 /2012   عم كل- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر    �جلن�شية:  جمعه  متويل  �ل�شيد  حممد  عمر  مدعي/ 
و�حة �لظبي لل�شيانة �لعامة و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �عانه/و�حة �لظبي لل�شيانة �لعامة   �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/05 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب�  حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/04
قلم املحكمة العمالية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1227 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ يو�شف �شلمان �بو جبل �جلن�شية: لبنان   مدعي عليه: �شالون فريونا 
للرجال ميثلها خمي�س ر�م�س �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
خمي�س  ميثلها  للرجال  فريونا  �عانه/�شالون  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لظاهري  ر�م�س 
�لدعوى �ملذكورة �عاه 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 
�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 قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 245 /2013   مد  جز- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  نو�ز  حممد  نيازي  �شيف  حيدر  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان     �جلن�شية:  ��شغر  حممد  �حلق  �شياء  حممد 
حممد  �حلق  �شياء  �عانه/حممد  �ملطلوب  درهم   10.000 مببلغ  مطالبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية:  ��شغر 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �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 بد�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 138 /2013   جت جز- م  ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/�شاج لتجارة �لعدد �حلديدية ومو�د �لبناء ذ.م.م- بوكالة/ جنيد عبد�ل�شام 
ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  جيلني  �ل�شني  كوريا  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�ملطلوب  درهم   23.188.96 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عانه / �شركة كوريا �ل�شني جيلني ملقاولت �لبناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بورود  بالن�شر)علما 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/7 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   -
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
         اعالن احلكم يف الدعوى 

رقم 2013/5 جتاري جزئي- بني يا�س
�لعنو�ن:  �لمار�ت  �شيف-  ميثلها  زو�يا  و  �أبعاد  موؤ�ش�شة  عليه:  �ملحكوم  �ىل 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/4/16م قد حكمت عليك  هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح/ دمعة �لفر�ت للحد�دة و�لنجارة 
ميثلها جمدي عبد�هلل �ملحيمد- �لمار�ت  بالتايل: حكمت �ملحكمة ومبثابة 
باأد�ئه للمدعية مبلغا ماليا وقدره )10.385  ح�شوري: بالز�م �ملدعى عليها 
�مل�شاريف.     درهم( ع�شرة �لف وثاثمائة وخم�شة وثمانون درهم وحتميلها 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/4/18م.
امل�ست�سار/ مبخوت �سامل الرا�سدي  

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

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
         اعالن احلكم يف الدعوى 

رقم 2013/2 جتاري جزئي- بني يا�س
�لعنو�ن:  �لمار�ت  �شيف-  ميثلها  زو�يا  و  �أبعاد  موؤ�ش�شة  عليه:  �ملحكوم  �ىل 
هذه  عليك   حكمت  قد  2013/4/16م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر 
حمود  نا�شر  موؤ�ش�شة  ل�شالح/  �عاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة 
�ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �لمار�ت  حمود-  نا�شر  ميثلها  �مل�شلحة  للنجارة 
وقدره  ماليا  مبلغا  للمدعية  باأد�ئه  عليها  �ملدعى  بالز�م  ح�شوري:  ومبثابة 
وحتميلها  درهم  �لف  وع�شرون  وخم�شة  ومائة  �لف  ت�شعة  )9125درهم( 

�مل�شاريف.   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/4/22م.
امل�ست�سار/ مبخوت �سامل الرا�سدي  

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

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/710 عقاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه /1-  مهدي �مر�للهي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  كرو�شكينا  فالنتينا   /
 )209( رقم  �لعقارية  بالوحدة  �خلا�شة   2008/5/6 يف  �ملوؤرخة  �لبيع  �تفاقية 
و�لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل جمتمعني �و منفردين مببلغ وقدره 
)187009.06 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ 2008/3/19 وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/4/28 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/41 جتاري جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /1-  ميتيليجان�شي ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة هد�ية للتجارة ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر    قد 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
)78574 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2009/11/30. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/4/30 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا التجاري

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1322 مدين جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /1-  �حمد �شاح �لدين �بوبكر عبد�لنبي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شيد حممد طارق باجلكوت   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
خ�شو�شي   J94432 رق��م  للمركبة  �شفاهية  مت  �ل��ذي  بيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة 
دب���ي م��ن ن���وع ف���ورد م��و���ش��ت��اجن �ب��ي�����س �ل��ل��ون ، ط���ر�ز 2000 م��ق��اب��ل مبلغ وقدره 
)12.000 درهم( و�لز�م �ملدعى عليه رد �ملركبة باحلالة �ل�شليمة �مل�شلمة و�لر�شوم 
و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 �ل�شاعة 8.30 �س 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على 

�لقل .)علما بانه مت جتديد �لدعوى من �ل�شطب(  
ق�سم الدعاوي التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/938 عقاري كلي                          
�ملدعي  �ن  �لزمار جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعى عليه /1-  طانو�س جرج�س  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لبحر  ي��زد�ين وميثله: حممد ح�شن حممد  ر�شا  / حممد 
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لتفاهم  �ملوؤرخة يف 2008/9/2 و�لز�م �ملدعي عليهم 
بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )2000000 درهم ( و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ 
�لدعوى رقم 2010/661  �ملحاماة �شم ملف  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم    2008/9/2
عقاري كلي  . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 �ل�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/847 جتاري جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /1-  �ت�س �م �م ميدل �ي�شت )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة توب دينتال )برودكت�س( ليمتد وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )13861.60 
جنيه ��شرتليني( �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي )81365 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2010/6/30 
وحتى �ل�شد�د �لتام. . وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �ل�شاعة 8.30 
ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الدعاوي التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعالن حكم بالن�سر   

   يف  الدعوى 2012/406 جتاري كلي                          
�شركة   / �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا  للتجارة  جمهول حمل  بوند  موؤ�ش�شة    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�ل�شر�رة للمعد�ت �لكهربائية )ذ.م.م( وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر  نعلنكم بان �ملحكمة 
�ل�شر�رة  �شركة  ل�شالح/  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2012/12/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
للمعد�ت �لكهربائية ) ذ.م.م( بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )361.213.90 
و�لفائدة  فل�شا(  وت�شعون  درهما  ع�شر  وثاثة  ومائتني  �لفا  و�شتون  وو�ح��د  ثاثمائة  دره��م( 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 2012/3/1 وحتى �ل�شد�د �لتام،  
ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  مع 
ماعد� ذلك من طلبات.  للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/966 عمايل جزئي                            
�لقامة  حمل  جمهول  للحاقة  �شتي  �شتايل  �شالون    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / �حمد قان�شوه �شهيل مكان�شي وميثله: �شامل ر��شد علي عبيد 
�ملفتول  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
)66680 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
    )2013/135141( �ل�شكوى  رق��م  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2013/4/29  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�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 بثاثة �يام على �لقل  
ق�سم الق�سايا العمايل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/80 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ف��اروق  ع��ز�م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة عبد�لعزيز جا�شم لاقم�شة �س.ذ.م.م  وميثله: حممد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليكم �لدعوى  �شيف عبيد علي �حلفيتي  قد 
�ملنفذ به وق��دره ) 50.097.36( دره��م �ىل  �ملبلغ  �ع��اه و�لز�مكم بدفع 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2951 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ نور حممد مينتو مفيظ �حلق �جلن�شية: بنغادي�س  �ملنفذ 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملاء  �شحر  �شركة   : �شده 
�لمار�ت �ملطلوب �عانه: �شركة �شحر �ملاء للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1757 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة 
�عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  605 /2013   جت  كل- م ت- ب- اأظ

�لمار�ت   �جلن�شية:  �خلوري  حممد  عبد�للطيف  دروي�س  حممد  مدعي/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �ملغرب    �جلن�شية:  �لفا�شي  نا�شر  عليه:  مدعي 
�جلن�شية:  �لفا�شي  نا�شر  �عانه/  �ملطلوب  درهم   340000 بقيمة  مالية 
�ملغرب   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب�  حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �أل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  142 /2013   مد جز- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملرزوقي  فار�س  �بر�هيم  فار�س  مدعي/ 
�ملنهايل �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة  �شاحلة عي�شى �شامل 
�ملنهايل  �شامل  عي�شى  �شاحلة  �عانه/  �ملطلوب  درهم   15000 وقدره  مببلغ 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �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 د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/240 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �لفاحت علي عبد�هلل حممد �جلن�شية: �ل�شود�ن  �ملنفذ �شده 
: حممد م�شباح �بر�هيم قطب �جلن�شية: م�شر  �ملطلوب �عانهما:حممد 
�جلن�شية:  �حمد  باروت  حمزة   -2 م�شر  �جلن�شية:  قطب  �بر�هيم  م�شباح 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
وحدد  �أظ  ب-  ر-  م  جز-  مد   2012/837 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/5/14 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. 
�لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي   باد�رة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  فانت مكلف باحل�شور 
�عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي    باملقر 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     

�ىل �مل�شتاأنف �شده : جو�د حممد معتوق
حول  ح�شابي  كخبري  �نتدبتنا  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �ن  حيث 
�شركة  من  �شدكم  �ملقامة  جتاري  ��شتئناف   2013/168 رقم  �لق�شية 
م�شنع معتوق ذ.م.م لذ� يتوجب عليكم ح�شور �جتماع �خلربه  ل�شماع 
دفاعكم وت�شلم م�شتند�ت �مل�شتاأنفة لاطاع و�لرد عليها ��شول وذلك 
باد�رة �خلرب�ء بابوظبي متام �ل�شاعة 2.30 ظهر� يوم �خلمي�س �ملو�فق 
توفر  مبا  للمحكمة  تقريرنا  تقدمي  �شيتم  ذلك  وبدون   2013/4/25

لدينا من م�شتند�ت.
اخلبري/ راتب يون�س املجايده
مكتب املجايده للتدقيق واحل�سابات
050-6973002 -06-5638151

اعالن اجتماع خربة  
العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     

يف الدعوى رقم 2013/23
 �ملدعى : وفاء �لنيل لعمال �لبا�شرت- �ملدعى عليه: �ملقا�س للمقاولت �لعامة- بناء� 
على �حلكم �ل�شادر من حمكمة بن يا�س �لبتد�ئية وذلك بانتد�بنا كخبري ح�شابي يف 
�لدعوى �مل�شار �ليها، وبناء على �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر يف 2 �بريل 2013 و�لقا�شي 
بندب خبري ح�شابي. لذ� نخطركم بتحديد جل�شة خبري يوم �لحد �ملو�فق 28 �بريل 
2013 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� وذلك مبقر مكتبنا بدبي مكتب رقم 9- بناية 
�لتقيد و�حل�شور  �شيتي- وعليه يرجى  �شيتي بنك- منطقة و�يف  عود ميثاء- خلف 
باملوعد و�ملكان �ملحددين �عاه مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �خلا�شة بالدعوى، علما 
�ملتوفره  �مل�شتند�ت  �لتقرير على �شوء  بانه يف حال عدم �حل�شور �شوف يتم تقدمي 

لدينا.
اخلبري املنتدب/عمرو الطحاوى

اعالن اجتماع خربة  
العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     

 �ل�شادة: ر�يف غازي ملقاولت �لبناء- و�ملدعى عيه  يف �لدعوى رقم 2012/3291 كلي
�ملذكورة  �لدعوى  �لينا  حالت  قد  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  �ن  نعلنكم 
لعد�د تقرير هند�شي طبقا لقر�رها �لتمهيدي- خبري� يف �لنز�ع ونعلنكم باحل�شور 
�ىل مكتبنا �لكائن ب�شارع �لزهر�ء- بناية ليجند- )بن لدن �شابقا( �لطابق �لثاين- 
م�شتند�تكم  لتقديقم   . �شباحاً   9 �ل�شاعة   2013/4/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ل�شارقة 
و�ور�قكم وللرد على م�شتند�ت و�قو�ل �ملدعى ولجر�ء �ملعاينة �ملوقعية وب�شبب عدم 
ردكم على ر�شائلنا وعدم �ل�شتدلل على عنو�نكم نعلنكم بال�شحيفة . ويف حالة عدم 
ح�شوركم �شوف نقوم باعد�د عنو�نكم نعلنكم بال�شحيفة . ويف حالة عدم ح�شوركم 
�شوف نقوم باعد�د �لتقرير �ملطلوب بناء على يقدمه �ملدعي لنا من م�شتند�ت يف هذه 

�لدعوى.

اعالن تبليغ

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  76 /2013   جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ ر�هي�شتان خري حممد �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: فا�شل عو�س جعفر بور 
�جلن�شية: �ير�ن مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 4400 درهم   �ملطلوب �عانه/  فا�شل 
ب�شيغة  ن�شر�  عليه  �ملدعى  بالن�شر)�عان  عنو�نه:  �ير�ن   �جلن�شية:  بور  جعفر  عو�س 
�ليمني- حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بتوجيه �ليمني �حلا�شمة للمدعي عليه 
�نه لي�س بذمتي ل�شالح �ملدعى  �لتي حددها �ملدعى وهي ) �ق�شم باهلل �لعظيم  بال�شيغة 
رهي�شتان خري حممد مبلغ �ربعة �لف و�ربعمائة درهم نظري نقل مو�د بناء و�هلل على ما 
�قول �شهيد(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 م�شاًء 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب�  حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  147 /2013   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عو�س  �شالح  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لول  �خلليج  بنك  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  لل�شفر  �لرهيب  مكتب  �شاحب  ب�شفته  �ملنهايل  �شالح 
�لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز �لتحفظي  550736.63 درهم �ملطلوب �عانه/ 
حممد �شالح عو�س �شالح �ملنهايل ب�شفته �شاحب مكتب �لرهيب لل�شفر �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)علما بورود �لتقرير(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/6 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 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 بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3070 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  �لهند  �جلن�شية:  �شينغ  بريتام  �شينغ  جاجتار  �لتنفيذ/  طالب 
�شركة كبري للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عانه:  
�شركة كبري للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/503 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/5/6 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2951 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ نور حممد مينتو مفيظ �حلق �جلن�شية: بنغادي�س  �ملنفذ 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملاء  �شحر  �شركة   : �شده 
�لمار�ت �ملطلوب �عانه: �شركة �شحر �ملاء للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1757 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة 
�عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  363/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : مكتب �ل�شيخ حممد بن �حمد �ل حامد �جلن�شية: �لمار�ت   �مل�شتاأنف 
عليه:عبد�ل�شام جايا بن جايا �جلن�شية : �لهند  مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء 
�حلكم �مل�شتاأنف  �ملطلوب �عانه/عبد�ل�شام جايا بن جايا �جلن�شية: �لهند   
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   - ب  ع-  م  جز-  عم   2012/723
2013/5/6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل 
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.

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

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  33/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

�لمار�ت      �جلن�شية:  للمقاولت  جميل  حممد  �شكيل  حممد   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه:حممد و�شيم �ف�شل حممد �ف�شل �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع 
�ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف  �ملطلوب �عانه/حممد و�شيم �ف�شل حممد 
�ف�شل �جلن�شية: باك�شتان  �لعنو�ن: بالن�شر)باعادة �لدعوى للمر�فعة(  مبا �ن 
�مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 2013/33 عمايل- م ع- �س- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق 2013/4/28 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  186/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

بنغادي�س    �جلن�شية:  �حمد  مقبول  حممد  طاهر  �بو  حممد   : �مل�شتاأنف 
�جلن�شية:  �لتنظيف  وخدمات  لل�شيانة  �ل�شهامة  نور  عليه:�شركة  �مل�شتاأنف 
�لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف : تعديل �حلكم يف �مل�شتحقات �لعمالية  �ملطلوب 
�عانه/�شركة نور �ل�شهامة لل�شيانة وخدمات �لتنظيف �جلن�شية: �لمار�ت   
�لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني  2012/2963 عم جز- م ع- ب- 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/4/29
�لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  605 /2013   جت  كل- م ت- ب- اأظ

�لمار�ت   �جلن�شية:  �خلوري  حممد  عبد�للطيف  دروي�س  حممد  مدعي/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �ملغرب    �جلن�شية:  �لفا�شي  نا�شر  عليه:  مدعي 
�جلن�شية:  �لفا�شي  نا�شر  �عانه/  �ملطلوب  درهم   340000 بقيمة  مالية 
�ملغرب   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب�  حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �أل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1845 /2012   ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعي/ ت�شيجي ريد� بادلو� تاد��شي �جلن�شية: �ثيوبيا  مدعي عليه: حممد 
ونفقة     طاق  �لدعوى:  مو�شوع  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  حممود  ح�شن  يو�شف 
�ملطلوب �عانه/  حممد يو�شف ح�شن حممود �جلن�شية: �ل�شود�ن   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة بد�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 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/1
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  142 /2013   مد جز- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملرزوقي  فار�س  �بر�هيم  فار�س  مدعي/ 
�ملنهايل �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة  �شاحلة عي�شى �شامل 
�ملنهايل  �شامل  عي�شى  �شاحلة  �عانه/  �ملطلوب  درهم   15000 وقدره  مببلغ 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �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 د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1066   

 �ملنذر/  �ل�شيخ ماجد بن في�شل �لقا�شمي بوكالة موؤ�ش�شة كونتيننتال للعقار�ت وميثلها 
�ملنذر  �ل�شيد فد�ء عزيز عي�شى  �ل�شيد وليد �حمد م�شطفى �ملاحي بوكالة  مديرها 
�ل�شيخ ماجد  �ملنذر :  �ليه: فانت�شي و�ر�د لتنظيم �حلفات )جمهول حمل �لقامة( 
حمل  )جم��ه��ول  �حل��ف��ات  لتنظيم  و�ر�د  فانت�شي  �ل��ي��ه:  �مل��ن��ذر  �لقا�شمي  في�شل  ب��ن 
�لقامة( ننبه على �ملنذر �ليه مبوجب ورقم �ملحرر لانذ�ر �لعديل رقم 2012-195811 
وحتى   2011/12/10 تاريخ  من  عليه  �مل�شتحقة  �ليجارية  �لقيمة  �شد�د  �شرورة  ب: 
تاريخه للمكتب رقم 403 ببناية مركز باتينيوم لاعمال مبنطقة �لنهدة )2( بدبي 
مبوعد �ق�شاه 30 يوم من تاريخ ��شتام ذلك �لنذ�ر و�ل�شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية لخائكم من �ملكتب �ملذكور مع ��شتيفاء كافة حقوق �ملنذر حتى 

تاريخ �لخاء �لفعلي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى .
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن قرار بالتنفيذ بالن�سر

تنفيذ رقم 2012/1137 تنفيذ مدين
�ملحامي/  بوكالة  �شند�ين  �ومت  كومار  ��شوك  كومار  /ك��رين  �لتنفيذ  طالب   
ريفر  بينت  �شركة  �شده/  �ملنفذذ  �ىل  �لقا�شم   حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم 
دبي  حمكمة  ق��ررت  علي(  جبل  مبنطقة  م�شجلة  �شركة   ( ليمتد  لا�شتثمار 
قا�شي  �شعادة  من  �ل�شادر  بالقر�ر  �خ��ط��ارك   2013/3/18 بتاريخ  �لبتد�ئية 
�ملودعة بح�شاب  �ملبالغ  �لتنفيذ على  توقيع �حلجز  بانه قد مت  وذلك  �لتنفيذ 
�ملنفذ �شدها يف �لتنفيذ رقم 2011/851 تنفيذ مدين يف حدود �ملبلغ 11588204 
�لتنفيذ  رقم 2012/1137  �ملحكمة على ذمة  درهم و�نه مت توريد �ىل خزينة 

تنفيذ مدين
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1378 تنفيذ جتاري
 2011/2199 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ  �لق�شية:  مو�شوع 
�شاما  به وقدره )1687892.53 درهم(  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  جتاري كلي 
ح�شن  حم�شن   -1/ �شده  �ملنفذ  �عانه  �ملطلوب  و�مل�شاريف.   للر�شوم 
بانه  قا�شم �حلظاء  جمهول حمل �لقامة- مو�شوع �لع��ان: نعلنكم 
مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن قطعة �ر�س حتمل رقم 
يف  مربع  مرت   1858.06 م�شاحتها  تبلغ  و�لتي  �لو�شل  منطقة  يف   513
حدود قيمة �ملطالبة  وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. بناء 

على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2013/4/17.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1235 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شالح حممد يو�شف �فريج    جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مي للعقار�ت �س.ذ.م.م ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من 
ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )46022( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لع��ان.  هذ�  ن�شر 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/44 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- يعقوب �شليمان يعقوب جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت لات�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4411.52 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/4/28  �ل�شد�د.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1060 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- عمرو �بر�هيم �شلطان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت لات�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7648.61 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/4/28  �ل�شد�د.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/56 مدين  جزئي           
�ل��ك��ع��ب��ي  جمهول  �ل��ع��ب��اد  ر����ش��د  �شلطان  �شعيد خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملتكاملة)�س.م.ع(     �لم��ار�ت لات�شالت  �شركة   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  حمل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عيه مببلغ وقدره )6638.69 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/28 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1210 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- علي حممد �شباح حممد �ملن�شوري جمهول حمل �لقامة 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة)���س.م.ع(    وميثله:  �مل��دع��ي / �شركة �لم����ار�ت لات�شالت  مب��ا �ن 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعي عيه مببلغ وقدره )24429.18 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
8:30 �س  �ل�شاعة   2013/4/28 �ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل�شد�د  
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/240 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �لفاحت علي عبد�هلل حممد �جلن�شية: �ل�شود�ن  �ملنفذ �شده 
: حممد م�شباح �بر�هيم قطب �جلن�شية: م�شر  �ملطلوب �عانهما:حممد 
�جلن�شية:  �حمد  باروت  حمزة   -2 م�شر  �جلن�شية:  قطب  �بر�هيم  م�شباح 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
وحدد  �أظ  ب-  ر-  م  جز-  مد   2012/837 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/5/14 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. 
�لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي   باد�رة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  فانت مكلف باحل�شور 
�عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي    باملقر 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     

�ىل �مل�شتاأنف �شده : جو�د حممد معتوق
حول  ح�شابي  كخبري  �نتدبتنا  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �ن  حيث 
�شركة  من  �شدكم  �ملقامة  جتاري  ��شتئناف   2013/168 رقم  �لق�شية 
م�شنع معتوق ذ.م.م لذ� يتوجب عليكم ح�شور �جتماع �خلربه  ل�شماع 
دفاعكم وت�شلم م�شتند�ت �مل�شتاأنفة لاطاع و�لرد عليها ��شول وذلك 
باد�رة �خلرب�ء بابوظبي متام �ل�شاعة 2.30 ظهر� يوم �خلمي�س �ملو�فق 
توفر  مبا  للمحكمة  تقريرنا  تقدمي  �شيتم  ذلك  وبدون   2013/4/25

لدينا من م�شتند�ت.
اخلبري/ راتب يون�س املجايده
مكتب املجايده للتدقيق واحل�سابات
050-6973002 -06-5638151

اعالن اجتماع خربة  
العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     

يف الدعوى رقم 2013/23
 �ملدعى : وفاء �لنيل لعمال �لبا�شرت- �ملدعى عليه: �ملقا�س للمقاولت �لعامة- بناء� 
على �حلكم �ل�شادر من حمكمة بن يا�س �لبتد�ئية وذلك بانتد�بنا كخبري ح�شابي يف 
�لدعوى �مل�شار �ليها، وبناء على �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر يف 2 �بريل 2013 و�لقا�شي 
بندب خبري ح�شابي. لذ� نخطركم بتحديد جل�شة خبري يوم �لحد �ملو�فق 28 �بريل 
2013 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� وذلك مبقر مكتبنا بدبي مكتب رقم 9- بناية 
�لتقيد و�حل�شور  �شيتي- وعليه يرجى  �شيتي بنك- منطقة و�يف  عود ميثاء- خلف 
باملوعد و�ملكان �ملحددين �عاه مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �خلا�شة بالدعوى، علما 
�ملتوفره  �مل�شتند�ت  �لتقرير على �شوء  بانه يف حال عدم �حل�شور �شوف يتم تقدمي 

لدينا.
اخلبري املنتدب/عمرو الطحاوى

اعالن اجتماع خربة  
العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     

 �ل�شادة: ر�يف غازي ملقاولت �لبناء- و�ملدعى عيه  يف �لدعوى رقم 2012/3291 كلي
�ملذكورة  �لدعوى  �لينا  حالت  قد  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  �ن  نعلنكم 
لعد�د تقرير هند�شي طبقا لقر�رها �لتمهيدي- خبري� يف �لنز�ع ونعلنكم باحل�شور 
�ىل مكتبنا �لكائن ب�شارع �لزهر�ء- بناية ليجند- )بن لدن �شابقا( �لطابق �لثاين- 
م�شتند�تكم  لتقديقم   . �شباحاً   9 �ل�شاعة   2013/4/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ل�شارقة 
و�ور�قكم وللرد على م�شتند�ت و�قو�ل �ملدعى ولجر�ء �ملعاينة �ملوقعية وب�شبب عدم 
ردكم على ر�شائلنا وعدم �ل�شتدلل على عنو�نكم نعلنكم بال�شحيفة . ويف حالة عدم 
ح�شوركم �شوف نقوم باعد�د عنو�نكم نعلنكم بال�شحيفة . ويف حالة عدم ح�شوركم 
�شوف نقوم باعد�د �لتقرير �ملطلوب بناء على يقدمه �ملدعي لنا من م�شتند�ت يف هذه 

�لدعوى.

اعالن تبليغ
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  523/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف :�ليازية علي �شالح �حمد �لكويتي �جلن�شية:�لمار�ت �مل�شتاأنف عليه:علي ب�شري 
علي �شعيد �لربق �لعليلي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�مل�شتاأنف �لذي ق�شى برف�س �لدعوى و�لق�شاء جمدد� بالطلبات �لو�ردة ب�شحيفة �لدعوى  
�ملطلوب �عانهم/1- علي ب�شري علي �شعيد �لربق �لعليلي �جلن�شية: �لمار�ت 2- خالد 
ح�شن علي ح�شن �ل�شيخ �لزعابي �جلن�شية: �لمار�ت 3-يا�شني زر نوح �جلن�شية: �جلز�ئر 
�لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2010/549 ت 
ك- ع - �أظ ب  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/28 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة-مع�شكر  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة 
و�شو�ر  بدفاعك  �لتقدم مبذكرة  وكيل معتمد وميكنك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان    �آل 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  76 /2013   جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ ر�هي�شتان خري حممد �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: فا�شل عو�س جعفر بور 
�جلن�شية: �ير�ن مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 4400 درهم   �ملطلوب �عانه/  فا�شل 
ب�شيغة  ن�شر�  عليه  �ملدعى  بالن�شر)�عان  عنو�نه:  �ير�ن   �جلن�شية:  بور  جعفر  عو�س 
�ليمني- حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بتوجيه �ليمني �حلا�شمة للمدعي عليه 
�نه لي�س بذمتي ل�شالح �ملدعى  �لتي حددها �ملدعى وهي ) �ق�شم باهلل �لعظيم  بال�شيغة 
رهي�شتان خري حممد مبلغ �ربعة �لف و�ربعمائة درهم نظري نقل مو�د بناء و�هلل على ما 
�قول �شهيد(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 م�شاًء 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب�  حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  147 /2013   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عو�س  �شالح  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لول  �خلليج  بنك  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  لل�شفر  �لرهيب  مكتب  �شاحب  ب�شفته  �ملنهايل  �شالح 
�لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز �لتحفظي  550736.63 درهم �ملطلوب �عانه/ 
حممد �شالح عو�س �شالح �ملنهايل ب�شفته �شاحب مكتب �لرهيب لل�شفر �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)علما بورود �لتقرير(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/6 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 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 بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2012/887  
عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   

ح�شني  مم��دوح  ع��ارف  �ل�شيد:  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  حل�شيني  �حمد  علي  �حمد  �شالح 
:تنازل يف  يت�شمن  �لتوقيع يف حمرر  �لت�شديق على  �لردن  وطلب  ح�شيبا �جلن�شية: 
�ل�شم �لتجاري )�سركة عجمان للنظارات /ذ.م.م  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )7533( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
بعجمان �ىل:خالد حممد �حمد عبد�هلل �لن�شاري �جلن�شية: �لمار�ت   ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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 بيان الدخل ال�سامل
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان املركز املايل
 كما يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التدفقات النقدية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التغريات يف راأ�س مال واأحتياطيات املركز الرئي�سي
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

اي�ساحات حول البيانات املالية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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اأردوغان يرف�س تاأجيل زيارته لغزة 
•• انقرة-رويرتز:

�ردوغان  �ل��رتك��ي رج��ب طيب  �ل���وزر�ء  ق��ال رئي�س 
رغم  لقطاع غزة  زيارته  يغري موعد  لن  �نه  �م�س 
�لزيارة �لمر �لذي  تاأجيل  �ملتحدة  �لوليات  طلب 
�أثار غ�شب �نقرة. وخال زيارته لرتكيا يوم �لحد 
قال وزير �خلارجية �لمريكي جون كريي �نه طلب 
م��ن �ردوغ���ان �رج���اء زي��ارت��ه حتى ل يكدر �جلهود 
و��شر�ئيل  �لعاقات بني تركيا  �لمريكية لنعا�س 

وعملية �ل�شام يف �ل�شرق �لو�شط.
وك���ان �ردوغ����ان �ل���ذي حت��دث م���ر�ر� ع��ن رغبته يف 

زي���ارة غ��زة ق��ال �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �ن��ه ي��ن��وي زيارة 
�لقطاع عقب زيارته �لر�شمية للوليات �ملتحدة يف 
مايو �يار ونقلت و�شائل �عام ر�شمية عن �ردوغان 
قوله لل�شحفيني تاأجيل زيارتي �ىل غزة غري و�رد 
كما قلت يف �ملا�شي زيارتي لغزة مقررة عقب زيارتي 

للوليات �ملتحدة. لن يحدث �أي تاأجيل.
لغزة يف فرتة ح�شا�شة يف  بزيارته  �ردوغ��ان  ويقوم 
�لعاقات �لرتكية �ل�شر�ئيلية. وجمدت �لعاقات 
ت�شعة  ��شر�ئيلية  ق���و�ت  ق��ت��ل  ع��ق��ب  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
�تر�ك على منت �شفنية م�شاعد�ت وهي يف طريقها 

لغزة عام 2010.

بار�ك  �لمريكي  �لرئي�س  تو�شط  �ذ�ر  م��ار���س  ويف 
��شر�ئيل  ب��ني  �مل�شاحلة  يف  خ��ط��وة  �ول  يف  �أوب��ام��ا 
�لدولة  مع  �لو��شعة  رو�بطها  قطعت  �لتي  وتركيا 
�عتذر  �أوب��ام��ا  وبو�شاطة  �حل���ادث.  عقب  �ليهودية 
عن  نتنياهو  بنيامني  �ل�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س 
�ىل  ��شر�ئيلي  وفد  و�شافر  �ملا�شي  �ل�شهر  �حل��ادث 
��شر  تعوي�س  م�شاألة  لبحث  �لث��ن��ني  �م�س  �ن��ق��رة 
لو��شنطن  زي���ارت���ه  �ن  �ردوغ������ان  وق����ال  �ل�����ش��ح��اي��ا 
مقررة يف 14 مايو بينما قال م�شوؤولون �تر�ك يف 
للقاء  لو��شنطن  زيارته  �ن  �ل�شهر  من  �شابق  وقت 

�وباما مقررة يف 16 مايو .

توايل فرار طيارين اإريرتيني لل�سعودية 
•• الريا�س-وكاالت:

و�شلت  �إريرتية  طّيارة  �أن  �شعودي  وم�شوؤول  �شعودية  �إع��ام  و�شائل  ذكرت 
للبلد ب�شورة ر�شمية ل�شرتجاع طائرة ع�شكرية فر بها طّيار�ن �إريرتيان 
�لذي  �لإري��رتي  �لنظام  عن  �ن�شقاقها  و�أعلنت  بادها  �إىل  �لعودة  رف�شت 
�حلقوقية،  �ملنظمات  وف��ق  وق�شوة  ت�شلبا  �لنظم  �أك��رث  م��ن  و�ح���د�  يعترب 
ويقبع يف �شجونه ع�شرة �آلف �شجني �شيا�شي.  وقال �ملتحدث �لر�شمي با�شم 
�إمارة جاز�ن، علي مو�شى زعلة، �إن �لطيارة وهي برتبة نقيب و�شلت �ململكة 
قبل �أ�شبوعني ل�شرتجاع �لطائرة �لع�شكرية �لر�ب�شة مبطار �مللك عبد �هلل 
بن عبد �لعزيز �لإقليمي، �لتي فر بها طيار�ن �إريرتيان يف �أكتوبر-ت�شرين 
�لأول من �لعام �ملا�شي وطلبا حق �للجوء �ل�شيا�شي. وبح�شب و�شائل �إعام 
وطلبت  بادها،  �إىل  �لعودة  يف  رغبتها  عدم  �أعلنت  �لطيارة  ف��اإن  �شعودية، 
ت�شهيل �إجر�ء�ت �نتقالها �إىل دولة �أخرى يقيم بها و�لدها. وتعترب �إريرتيا 
�إحدى �أكرث �لدول �نعز�ل يف �لعامل، وهي دولة ذ�ت حزب و�حد، ول توجد 
بها و�شائل �إعام م�شتقلة، وبها �أكرث من ع�شرة �آلف �شجني �شيا�شي، وقد 
عرفت �لعديد من �لن�شقاقات �جلماعية. ففي �لعام �ملا�شي طلب 14 من 
لعبي منتخبها �لوطني لكرة �لقدم �للجوء يف �أوغند� بعد عام من �ختفاء 
�إقليمية. وتقول وكالة  �لفريق خال م�شاركتهم يف دورة  �أع�شاء  13 من 
�إريرتي  لج��ئ  �أل��ف   250 من  �أك��رث  �إن  �لاجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم 
�لقرن  �أن��ح��اء  يف  يعي�شون  �ل�شيا�شي  �للجوء  طالبي  م��ن  �أل��ف��ا   15 ونحو 
�لأفريقي. وتقول منظمات حقوقية �إن �آلف �لإريرتيني يفرون من �لباد 

كل عام هربا من �لتجنيد لفرت�ت غري حمددة ومن �لفقر و�لقمع.

االإفراج عن ع�سرات ال�سجناء ال�سيا�سيني يف بورما 
•• رانغون-ا ف ب:

�فرجت بورما عن ع�شر�ت �ل�شجناء �ل�شيا�شيني كما قال نا�شطون لوكالة 
فر�ن�س بر�س �م�س غد�ة رفع كل �لعقوبات �لوروبية تقريبا عن �لنظام.

وقال بو كي من ر�بطة م�شاعدة �ل�شجناء �ل�شيا�شيني يف بورما لدينا تاكيد 
بانه مت �لفر�ج عن 59 �شجينا �شيا�شيا فيما ��شار نا�شط �خر من �ملطالبني 
بالدميوقر�طية �ىل �طاق �شر�ح 30 �شجينا وقال بو ل يز�ل هناك �كرث 
من 200 �شجني �شيا�شي يف �ل�شجن م�شيفا يجب �لفر�ج عنهم ب�شكل غري 
م�شروط .  وكان �لحتاد �لوروبي قرر �لثنني رفع كل �لعقوبات �لتجارية 

و�لقت�شادية و�لفردية �ملفرو�شة على بورما با�شتثناء حظر �ل�شاح.
وقال وزر�ء خارجية �لحتاد �لوروبي خال �جتماعهم يف لوك�شمبورغ �ن 
�لحتاد يرغب يف فتح �شفحة جديدة يف عاقاته مع بورما، باقامة �شر�كة 

د�ئمة .

•• اخلرطوم-ا ف ب:

حترير  حركة  ومتمردو  �ل�����ش��ود�ين  �جلي�س  �ك��د 
�ل�شود�ن جناح مني مناوي وقوع ��شتباكات بينهما 
م�����ش��اء �لث���ن���ني ب���ولي���ة ج��ن��وب د�رف�����ور �لقليم 
�مل�شطرب غرب �ل�شود�ن يف ظل تز�يد �لقلق من 

�لو�شع �لمني بالقليم.
و�كد كل من �لطرفني �نه �وقع خ�شائر كبرية يف 
�لتي ج��رت يف  �ملعركة  �لطرف �لخ��ر يف  �شفوف 
30 كلم جنوب �شرق ثاين  منطقة مارل حو�ىل 
�ك���رب �مل����دن �ل�����ش��ود�ن��ي��ة وع��ا���ش��م��ة ولي����ة جنوب 

د�رفور نيال.
�ل�شيا�شي حلركة  �مل�شوؤول  ق��ال  �خ��رى،  من جهة 
مناوي ح�شني مناوي لفر�ن�س بر�س عرب �لهاتف 
مطار  باملدفعية  ق�شفت  ق��و�ت��ه  �ن  �وغ��ن��د�  م��ن 

مدينة ن��ي��ال لكن ح��رك��ة �ل��ط��ري�ن يف �مل��ط��ار مل 
ت��ت��اأث��ر و�ك���د �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جل��ي�����س �ل�شود�ين 
يف  �لقتال  وق��وع  �شعد  خالد  �ل�شو�رمي  �لعقيد 
مارل لكنه قال �نه ل ميلك معلومات عن ق�شف 
�لتي وقعت  و��شتباكات مارل هي �لخرية  �ملطار 

خارج مدينة نيال.
ف��ق��د ذك���رت ق���و�ت ح��رك��ة م��ن��ي م��ن��اوي �ل�شبوع 
ج��ن��ود �حلكومة يف  م��ن  ع���دد�  قتلت  �ن��ه��ا  �ملا�شي 
هجوم على دونكي دري�شه )حو�ىل 50 كلم جنوب 

نيال(.
من  م��رت  قو�تها  �ن  �حلركة  �ك��دت  ��شبوع  وقبل 

قرية �لع�شمة )حو�ىل 30 كلم �شرق نيال(.
ونقلت وكالة �لنباء �ل�شود�نية �لر�شمية )�شونا( 
�ل�شود�ين  �جلمهورية  لرئي�س  �لول  �لنائب  عن 
ع��ل��ي ع��ث��م��ان حم��م��د ط��ه ت��اأك��ي��ده �ه��م��ي��ة �لمن 

و�ل���ش��ت��ق��ر�ر وح��ك��م �ل��ق��ان��ون و�ل��ع��د�ل��ة جلنوب 
لقاءه مع  ت�شريحات طه عقب  وج��اءت  د�رف���ور. 
�حل��اك��م �جل��دي��د ل��ل��ولي��ة وه��و ل���و�ء متقاعد يف 
�جل��ي�����س �ل�������ش���ود�ن ع���ني ب��دي��ا ل��ل��ح��اك��م �ملدين 

�ل�شابق.
�مل��ت��ح��دة يف �شباط- وق��ال��ت جل��ن��ة خ���رب�ء �لمم 
غياب  ح��ول  �شهاد�ت  جمعت  �نها  �ملا�شي  فرب�ير 
�لمن يف �لقليم وخ�شو�شا �زدياد �جلر�ئم د�خل 
�ملدن مثل نيال. ويقاتل �ملتمردون �حلكومة منذ 
2003 وعلى �لرغم من �ن ��شو�أ �يام �لعنف يف 
بالقتال  �ل�شتقر�ر  حالة  تعقدت  م�شت،  �لقليم 
�لد�خلي بني �لقبائل �لعربية و��شتمر�ر عمليات 
�خلطف و�ل�شرقة با�شتخد�م �ل�شاح ويتهم بهذه 
�لعمليات ��شخا�س ينتمون مللي�شيا �شبه ع�شكرية 

على �شلة باحلكومة �ل�شود�نية.

ا�ستباكات بني اجلي�س ال�سوداين واملتمردين يف دارفور 

اأملانيا.. الراف�سة حتى االآن.. تعرتف 
بانعدام وجود و�سيلة اأخرى لوقف ال�سراع

�سيخ االأزهر: البحرين رائدة
 يف االعتدال والتوازن والت�سامح

•• املنامة-الفجر:

�ملنامة مع وفد هيئة  زيارته  لدى 
�لإمام  ف�شيلة  �أ���ش��اد  �لعلماء  كبار 
�لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ 
�لأزه�����ر �أك����رب م��رج��ع��ي��ة دي��ن��ي��ة يف 
�لتو�فق  بحو�ر  �لإ�شامي  �لعامل 
�لبحرين  يف  �ل���ق���ائ���م  �ل���وط���ن���ي 
ت��دور حول  �أ���ش��ول م�شروعة  وف��ق 
�ل��ت��م�����ش��ك ب��ال��دول��ة �مل��دن��ي��ة دولة 
و�لإ�شاح  و�ل��ق��ان��ون،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لد�شتور  �إط��������ار  يف  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
ك���ل مكونات  و�ح�����رت�م  و�ل���ق���ان���ون 
�لت�شامح  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  �مل��ج��ت��م��ع، 
و�لكر�هية  �لعنف  ونبذ  و�لتكامل 

و�لطائفية.
و�أو�شح �شيخ �لزهر �أن هذه �ملبادئ 
هي ذ�تها �لتي قامت عليها وثيقة 
عليها  �تفقت  �لتي  �لأوىل  �لأزه��ر 
كلمة �ملجتمع �مل�شري بكل �أطيافه 
و�نعك�شت بو�شوح يف مو�د �لد�شتور 
�مل�شري �جلديد، موؤكًد� �إن �حلو�ر 
يف ظل �لتو�فق �لوطني هو �ل�شبيل 
�لوحيد لجتماع �لكلمة و��شتقر�ر 
�مل�شالح  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �ل���وط���ن 

وحماية �ملقدر�ت �لوطنية .
ع��ن ثقته يف ج��ه��ود ملك  و�أع����رب 
�آمال  لتحقيق  �لر�مية  �لبحرين 
�شعبه يف حياة �آمنة كرمية م�شتقرة، 
باأن  �لبحريني  �ل��ع��اه��ل  خم��اط��ًب��ا 
�شاء  �إن  �شيظل  �ل�����ش��ري��ف  �لأزه����ر 
وج���و�ر  ج���و�رك���م  و�إىل  م��ع��ك��م  �هلل 
معترًب�   ، �ل�شقيق  �لبحرين  �شعب 
�شعب  ل��ك��ل  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���وح���دة  �أن 
م����ن �ل�������ش���ع���وب �لإ����ش���ام���ي���ة هي 
ق��وة حقيقية جتمع  لكل  �لأ���ش��ا���س 
ول تفرق  وكان �لعاهل �لبحريني 
�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة قد 
كبار  وه��ي��ئ��ة  �لأزه�����ر  ب�شيخ  رح���ب 
�لعلماء من م�شر، و�أك��د يف كلمته 
�ل�شريف  �لأزه���ر  نهج  و�شطية  �إنيَّ 
يوؤمها  م��ن��ارة  �لع�شور  ع��رب  ظلت 
كل ر�غب يف �لعلم و�لفكر �مل�شتنري 
�لإ�شامي  عاملنا  �أرج���اء  �شتى  م��ن 
بتحقيق  ب����اده  �ل���ت���ز�م  م���وؤك���ًد�   ،
�ل��ت��ع��اي�����س �ل�����ش��م��ح ب���ني �لأدي������ان 
و�مل����ذ�ه����ب و�ل���ث���ق���اف���ات، و�إر�����ش����اء 
و�مل�شالح  �لوطنية  �لوحدة  دعائم 

�لإن�شانية �مل�شرتكة.

ب���ات���ري���وت ولكن  ���ش��ري��ع لأن��ظ��م��ة 
علينا �أن نبقى حذرين .

وق����ال ر����ش��م��و���ش��ن �إن����ه ل ���ش��ك �أن 
قوية  ر����ش���ال���ة  �إىل  ح���اج���ة  ه���ن���اك 
�ل���دويل ل  وم��وّح��دة م��ن �ملجتمع 
مي��ك��ن ل��ل��ن��ظ��ام يف دم�����ش��ق �إ����ش���اءة 
يف  ن�شهده  م��ا  �أن  م�شيفاً  فهمها، 
حقيقية  ماأ�شاة  �إنها  خم��ز.  �شوريا 
وخطر  �ل�����ش��وري  ولل�شعب  للباد 
على �لأمن و�ل�شتقر�ر �لإقليميني 
دم�شق  يف  �ل���ن���ظ���ام  �أدرك  وك��ل��م��ا 
�ل�شتجابة  ه��و  �ل��وح��ي��د  �حل��ل  �أن 
لل�شعب  �مل�������ش���روع���ة  ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات 
�أف�شل  ذل���ك  ك���ان  كلما  �ل�����ش��وري، 
�أن  �أرى  �لهدف  لهذ�  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
يوجه  �أن  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
ر���ش��ال��ة و����ش��ح��ة وم��وح��دة للنظام 

�ل�شوري .
وزر�ء  �ج���ت���م���اع  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�خلارجية �شيتطرق �إىل �لو�شع يف 
�شوريا و�شمال �فريقيا و�أفغان�شتان 
وك����وري����ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �إ����ش���اف���ة �إىل 

�لتعاون بني رو�شيا و�لناتو.
ويعقد �جتماع ملجل�س رو�شيا �لناتو 
مب�شاركة وزير �خلارجية �لرو�شي 
�شريغي لف��روف �ل��ذي من �ملقرر 
�لأمريكي  نظريه  �أي�شاً  يلتقي  �أن 
جون كريي، كما �شت�شهد بروك�شل 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال �لأم�����ني �ل���ع���ام حل��ل��ف �شمال 
�لأط��ل�����ش��ي )�ل��ن��ات��و( �أن���در����س فوغ 
�إن �ل��و���ش��ع يف  ر����ش��م��و���ش��ن �م�����س 
عدم  تاأكيد  جم��دد�ً  ي�شوء،  �شوريا 
بهذ�  للتدّخل  للحلف  نية  وج���ود 
�لبلد و�شرح ر��شمو�شن يف �جتماع 
يف  �حل���ل���ف  دول  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء 
�لو�شع  �أن  جميعاً  ن��رى  بروك�شل، 
�أن  ي�����ش��وء ول مي��ك��ن��ن��ا  ���ش��وري��ا  يف 
نتجاهل خماطر �متد�د �لأزمة يف 
�ملنطقة مع تد�عيات حمتملة على 

�أمن �حللفاء .
و�أ�شار �إىل �أن �لو�شع على �حلدود 
ي�شتمر  للناتو  �ل�شرقية  �جلنوبية 
نية  �أن�����ه ل  ورغ�����م  �ل���ت���ده���ور.  يف 
�أنه  �إّل  �شوريا،  للتدخل يف  للحلف 
يدعم بالكامل �جلهود �لتي يبذلها 
�ملجتمع �لدويل لو�شع حد حلمام 
و�أ�شاف  �شلمي  ح��ل  و�إي��ج��اد  �ل���دم 
بن�شر  �لناتو تقدم لدعم تركيا  �أن 

�ل�شورية �ي�شا �ىل بذل كل �جلهود 
�لدين.  رجلي  على  للعثور  �ملمكنة 
با�شم  �ل��ن��اط��ق  �ع���ل���ن  �ث��ي��ن��ا،  ويف 
رئي�س  �ن  �ل��ي��ون��ان��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
على  �شامار��س  �نتوني�س  �ل���وزر�ء 
�لكني�شة  رئي�س  م��ع  د�ئ���م  �ت�����ش��ال 
�لرث����وذك���������ش����ي����ة ب���رت���ل���م���او����س يف 
�شامار��س  و�ج������رى  ����ش��ط��ن��ب��ول. 
�ي�شا  �ت�����ش��الت  خارجيته  ووزي���ر 
و�شائر  �ن��ط��اك��ي��ة  ب���ط���ري���رك  م���ع 
يوحنا  �لرث��وذك�����س  ل��ل��روم  �مل�شرق 
دم�شق  يف  �ملقيم  �ليازجي  �لعا�شر 
ملعرفة ظروف عملية �خلطف كما 

�فادت وكالة �لنباء �ليونانية.
و�و�شحت وز�رة �خلارجية �ن وزير 
دمييرتي  �ل���ي���ون���اين  �خل���ارج���ي���ة 
�ف��ر�م��وب��ول�����س �مل���وج���ود ح��ال��ي��ا يف 
�جتماع  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ب��روك�����ش��ل 
�شيطلع  �لطل�شي  للحلف  �لربيع 
نظر�ئه على تطور�ت �لو�شع نظر� 
لن �لو�شع يف �شوريا �شيكون على 

طاولة �لبحث.

�أفغانياً  �أمريكيا  ثاثيا  �جتماعاً 
�لرئي�س  ف��ي��ه  ي�����ش��ارك  باك�شتانياً 

�لأفغاين حامد كرز�ي.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ت��و�ل��ت �م�س 
بخطف  �مل������ن������ددة  �ل����ف����ع����ل  ردود 
ريف  يف  �لرثوذك�شيني  �ملطر�نني 
ح��ل��ب ب�����ش��م��ال ���ش��وري��ا ف��ي��م��ا دعت 
�لرو�شية  �لرث��وذك�����ش��ي��ة  �لكني�شة 

ه���ذ� �ل���ش��ت��ف��ز�ز �لج���ر�م���ي يوؤكد 
مرة جديدة �ن �ملتطرفني ير�هنون 
على تاجيج �لعد�ء بني �لدي��ان يف 
���ش��وري��ا �ل���ذي ي�����ش��يء ل��ل��ب��اد وكل 
�لدولية  �ملجموعة  ودع��ت  �ملنطقة 

�ىل �لت�شدي ملثل هذه �لعمال.
و��شافت �ن رو�شيا تبذل كل �جلهود 
�ت�شالت مع  �ج��ر�ء  �لازمة عرب 

�ىل �لعمل من �جل �لفر�ج عنهما 
�شريعا و�علنت �ليونان �نها جتري 

�ي�شا �ت�شالت يف هذ� �ل�شدد.
ويف مو�شكو، د�نت وز�رة �خلارجية 
�ملطر�نني  خطف  ب�شدة  �لرو�شية 
ودع�����ت �ىل �لف�������ر�ج ع��ن��ه��م ف���ور� 

وبدون �شروط .
وقالت وز�رة �خلارجية يف بيان �ن 

�ل�شورية  �حلكومية  �لهيئات  ك��ل 
لت�شهيل  �خ�������رى  ق����ن����و�ت  وع�����رب 
�ملطر�نني  ع���ن  ���ش��ري��ع��ا  �لف�������ر�ج 

�مل�شيحيني �ملخطوفني .
�لكني�شة  دع��������ت  ج���ه���ت���ه���ا  م������ن 
�ل�شرة  �ل��رو���ش��ي��ة  �لرث��وذك�����ش��ي��ة 
�ل��دول��ي��ة �ىل �لحت�����اد ل��ل��ع��ث��ور يف 
�ملطر�نني.  ��شرع وقت ممكن على 
على  بيان  يف  �لبطريركية  وكتبت 
موقعها �للكرتوين ندعو �ل�شرة 
للعثور  �لحت��������اد  �ىل  �ل����دول����ي����ة 
عليهما و�ل�شماح لهما بالعودة �ىل 

كني�شتيهما .
و����ش��اف��ت ن��دع��و م���ن ج��ه��ة ثانية 
ح���ك���وم���ات �ل�������دول �ل���غ���رب���ي���ة �ىل 
�لذين  �ملتطرفني  دع��م  ع��ن  �لكف 
ما  لن  �ل�����ش��ل��ط��ة  �ىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
حربا  ل���ي�������س  ����ش���وري���ا  يف  ي����ج����ري 
�لنظام  �هلية بل حماولة لطاحة 

مب�شاعدة قوة خارجية .
�ل���ع���اق���ات  �د�رة  رئ���ي�������س  وق�������ال 
�ياريون  �ملرتوبوليت  �خلارجية 
يف ت�شريحات نقلتها وكالة �لنباء 
ن��وف��و���ش��ت��ي نتخذ  �ل��رو���ش��ي��ة ري����ا 
مل��ع��رف��ة مكانهما  �ج�����ر�ء�ت  ح��ال��ي��ا 
يف  عنهما  و�لف���ر�ج  وم�شاعدتهما 
��شرع وقت ممكن . ودعت �لكني�شة 
�ل�شلطات  �لرو�شية  �لرثوذك�شية 

اإدانات ودعوات باالإفراج عن مطرانني خطفا بحلب 

الناتو: الو�سع يف �سوريا ي�سوء وال نية للتدّخل 

اإ�سبانيا تعتقل م�ستبهني بانتمائهما للقاعدة
•• مدريد-اأ ف ب:

�حدهما  �لقاعدة،  �شبكة  �ىل  �نتمائهما  يف  ي�شتبه  عن�شرين  �ل�شبانية  �ل�شرطة  �عتقلت 
من ��شل جز�ئري و�لخر مغربي، كما �علنت وز�رة �لد�خلية �ل�شبانية �م�س مو�شحة �ن 

كليهما ينتميان �ىل خلية متطرفة قريبة من تنظيم �لقاعدة يف باد �ملغرب �ل�شامي.
�ثر  �لباد  �شرق  جنوب  مر�شية  ويف  ��شبانيا  �شمال  يف  �شرق�شطة  يف  بهما  �مل�شتبه  و�وق��ف 
حتقيق مت بالتعاون بني �ل�شرطة �لفرن�شية و�ملغربية كما ��شافت �لوز�رة. وبح�شب وز�رة 
�لد�خلية �لتي مل تعط تفا�شيل �خرى حول هذه �لنقطة فان مو��شفات �لرجلني تتطابق 
�ل�شقيقان  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  بو�شطن يف  م��ار�ت��ون  �ع��ت��د�ء  بهما يف  �مل�شتبه  �و���ش��اف  م��ع 
�ملتحدر�ن من �ل�شي�شان جوهر وتامرلن ت�شارناييف. وتعود �خر حملة مطاردة للقاعدة يف 
��شبانيا �ىل 2 �ب-�غ�شط�س 2012 حني �علنت �ل�شرطة �عتقال ثاثة عنا�شر ي�شتبه يف 

�نتمائهم �ىل �لتنظيم �ملت�شدد يف جنوب �لباد.

االحتاد االأوروبي على و�سك رفع احلظر املفرو�س على ت�سليح املعار�سة ال�سورّية!

 اأن�سار ت�سليح املعار�سة يقّرون ب�سعوبة مراقبة الوجهة النهائية لهذه االأ�سلحة

�أوروبي قال فيه يف بد�ية �لعام، مل 
تكّلف باري�س نف�شها عناء �لت�شال 
�لع�شكري يف  تدخلها  بدء  قبل  بنا 
���ش��وري��ا، ه��اه��ي لندن  م����ايل.. ويف 
ت��ه��ّدد ب��ال��ت��ح��ّرك مب��ف��رده��ا �إذ� مل 
يتبعها �لآخرون .. فما �لذي تبقى 

من �ل�شيا�شة �مل�شرتكة؟!
�أعلنت  و����ش��ن��ط��ن،  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار 
م�شاعفة  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن  �ل�����ش��ب��ت 
�مل���������������ش�������اع�������د�ت غ��������ري �ل����ق����ات����ل����ة 
يف  وذل���ك  �ل�����ش��وري��ني  للمتمردين 
�شورية  �أ�شدقاء  ملجموعة  �جتماع 
�مل�شاعد�ت  وبلغت  ��شطنبول.  يف 

مليون   250 ���ش��ق��ف  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�أربعة  ت�����ش��ل  �أن  ومي��ك��ن   ، دولر 
�خلارجية  وزي��ر  وعد  كما  �أ�شعاف 
ج������ون ك�������ريي. يف �مل����ق����اب����ل، ف����اإن 
ت��ز�ل ترف�س  �ملتحدة ل  �ل��ولي��ات 
ت�����ش��ل��ي��م �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة. ومل 
طبيعة  ع��ن  تفا�شيل  ك��ريي  يعط 
�شت�شلم  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة  �مل���ع���د�ت 
لكنه  �ل�����ش��وري��ني،  �مل��ع��ار���ش��ني  �إىل 
�لوجبات  �شتتخطى  �أن��ه��ا  �أو���ش��ح 
و�لأدو�ت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لطبية لتت�شمن �أنو�عا �أخرى من 

�لتجهيز�ت غري �لقاتلة .

باإمكان  ف��ان��ه  م��ك��ان،  ك��ل  ت�شمع يف 
�لأ�شد  ب�����ش��ار  �ل�������ش���وري  �ل��رئ��ي�����س 
متاما  �لأوروبية،  �لوحدة  حتطيم 
كما كان �حلال زمن معمر �لقذ�يف 

و�شد�م ح�شني.
وتخل�س �ل�شحيفة �لفرن�شية �إىل 
�لنهائي يف  �ملوعد  �ق��رت�ب  �نه مع 
1 يونيو تزد�د حّدة �لتهامات �شد 
وموقفهما  ول��ن��دن  باري�س  �ن��ف��ر�د 
�أوروبيتان  قوتان  وهما  �لأح���ادي، 
�ل�شاحة  على  ووزن���ا  ثقا  متلكان 
ونقلت  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
دبلوما�شي  �م��ت��ع��ا���س  �ل�شحيفة 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

يف خ��ط��وة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة، ورمبا 
،ح�����ش��ب ب��ع�����س �مل��ح��ل��ل��ني، ل مفر 
م��ن��ه��ا، ���ش��ي��ق��رر �لحت����اد �لأوروب�����ي 
ت�شليم  �ل��ق��ادم  مايو  نهاية  بحلول 
ح���ال���ة حرب  ل��ب��ل��د يف  �لأ����ش���ل���ح���ة 
ول�����ش��ال��ح ج��ه��ة م���ع���ادي���ة لأخ����رى 
�لأوىل من  �ل�����ش��اب��ق��ة  ه���ذه  ول��ك��ن 
�إىل تعزيز  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  ن��وع��ه��ا، و 
مو�جهتها  يف  �ل�شورية  �ملعار�شة 
ل���ل���ج���ي�������س �ل�����������ش�����وري ����ش���ت���ت���ّم يف 
بع�س  ح�شب  �مل  يف  بل  �لنق�شام، 
�ل���ق���ادة �لأوروب�����ي�����ني. ف��ق��د ذكرت 
يف  �لفرن�شية  ل��وف��ي��غ��ارو  �شحيفة 
�ملعار�شة  �أملانيا،  �أّن  �أم�س،  عددها 
�لثنني  �شر�حة  �عرتفت  للقر�ر، 
ت�شليم  عملّية  منع  ميكنها  ل  �ن��ه 
فرن�شا  بها  تطالب  �لتي  �لأ�شلحة 
خارجيتها  وزير  وقال  وبريطانيا. 
هام�س  ع��ل��ى  في�شرتفيله  ج��ي��دو 
�جتماع مع نظر�ئه يف لوك�شمبورغ 
نحن مل نقتنع بعد ، ولكن �إذ� كان 
ه��ن��اك ���ش��رك��اء �أوروب���ي���ون �آخ���رون 
ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة عّنا،  ي��ف��ك��رون 
فنحن ل ميكن ول نريد �أن نكون 
�ل�شحيفة �عرت�ف  . ونقلت  عقبة 

وزير �آخر رف�س �لك�شف عن هويته 
ينتمي �إىل مع�شكر �لر�ف�شني ، باأنه 
�ملفرو�س  ل مفّر من رفع �حلظر 
م��ن ق��ب��ل �لحت����اد �لأوروب������ي منذ 
مايو 2011 هذ� �حلظر، �لذي مّت 
�إقر�ره بالإجماع ) �شبعة وع�شرون 
دولة(، ينتهي يوم 1 يونيو�لقادم. 
�أخرى  �لإج��م��اع م��ّرة  ويجب توّفر 
كل  جانب  �إىل  ب��ه،  �لعمل  لتمديد 
و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  �لعقوبات 
�لتي ت�شاحبه. ويكفي فيتو و�حد، 
وبالفعل تلّوح به فرن�شا وبريطانيا، 

لن�شف �أي قر�ر جديد.
�أّن  �لفرن�شية  �ل�شحيفة  وت��ق��ول 
خارجية  وزي�����ر  ف��اب��ي��و���س  ل������ور�ن 
وليام  �لربيطاين  ونظريه  فرن�شا 
�ملتمردين  ت�شليح  �أّن  يوؤكد�ن  هيغ 
�لوحيد  �ل�����ش��ب��ي��ل  ه���و  �ل�����ش��وري��ني 
ل��دف��ع �ل��رئ��ي�����س ب�����ش��ار �لأ����ش���د �إىل 
�إح���ك���ام �ل��ع��ق��ل ، ب��ع��د ع��ام��ني من 
فيها.  م��ن��ت�����ش��ر  ل  �أه���ل���ي���ة  ح�����رب 
يعد  مل  قوله  فابيو�س  عن  ونقلت 
ولكن  ���ش��وري��ا،  يف  ح��ّل جّيد  يوجد 
فقط �لختيار بني �شّيئات وعيوب 

من �حلجم �لثقيل . 
للت�شليح،  �مل���ع���ار����ش���ون  وي���ع���رتف 
�لأوروبي،  �لحت��اد  �أغلبية يف  وهم 

�إىل  باتت تفتقر  �لدبلوما�شية  باأن 
م�شد�قية  وذ�ت  ج��دّي��ة  خ���ي���ار�ت 
�ملتطرفني يف �شفوف  �أم��ام �شعود 
يقّر  ح����ني  يف  �ل���������ش����ر�ع.  ط������ريف 
�ل�شورية  �ملعار�شة  ت�شليح  �أن�شار 
مر�قبة  �ل�شعب  من  �شيكون  باأنه 
�لأ�شلحة،  لهذه  �لنهائية  �لوجهة 
كما كان �حلال يف ليبيا ومن قبلها 
�حلجة  هي  ه��ذه  و  �أفغان�شتان.  يف 
يقول   ، بها  نو�جه  �لتي  �لرئي�شية 

�جلانب �لفرن�شي.
ما  �أّن  ل��وف��ي��غ��ارو  �شحيفة  وت���رى 
�ل�شورية،  �لق�شية  م��ي��ز�ن  يف  ه��و 
�ل�شيا�شة  تفكك  م��ن  �خل���وف  ه��و 
�خل����ارج����ي����ة ل����احت����اد �لأوروب��������ي 
و�ن��ك�����ش��ار وح��دت��ه��ا وت�����ش��ري �ىل �ن 
من  مت���ك���ن���ت   27 �ل  جم���م���وع���ة 
فرت�ت  يف  متا�شكها  على  �حل��ف��اظ 
�لهدوء ، كما يف حالة �لتطبيع بني 
�شربيا وكو�شوفو موؤخر�، �أو �لقر�ر 
�ل���رم���زي �ل����ذي �ت��خ��ذ �لث��ن��ني يف 
با�شتري�د  �لقا�شي  لوك�شمبورغ، 
�لنفط �ل�شوري من جديد ل�شالح 
�ل�شفينة  ول��ك��ن  ف��ق��ط  �مل��ع��ار���ش��ة 
تنف�شم  م���ا  ����ش���رع���ان  �لأوروب�����ي�����ة 
�لأم���و�ج  ت�شطرب  عندما  ع��ر�ه��ا 
�لتي  �لنو�يا  ح�شن  بيانات  فرغم 

مزيد من �ل�شلحة هل يطفئ �حلريق
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لرئي�س  �لأول  �لنائب  �ل�شباح  �جل��اب��ر  �حل��م��ود  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شدد 
�أن �لأم��ن هو  جمل�س �ل��وزر�ء وزي��ر �لد�خلية يف دول��ة �لكويت على 
�لقت�شادية  �لتنمية  م�شرية  لدعم  جوهري  و�شرط  �أ�شا�شية  ركيزة 
و�لجتماعية يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. ونقلت 
تاأكيده قبيل  �أحمد �حلمود  وكالة �لأنباء �لكويتية كونا عن �ل�شيخ 
�لبحرين  �إىل مملكة  �أم��ن��ي  وف��د  ر�أ����س  �م�����س على  ب���اده  م��غ��ادرت��ه 
للم�شاركة يف �لجتماع �لت�شاوري �ل� 14 لوزر�ء د�خلية دول جمل�س 
�لأو�شاع  و�إىل  توقيته  �إىل  بالنظر  �لجتماع  هذ�  �أهمية  �لتعاون.. 
و�مل�شتجد�ت �لأمنية على �ل�شاحة �لإقليمية و�لعربية . و�أعرب عن 
�أمله �أن يتمكن �شمو ومعايل وزر�ء �لد�خلية من �لتو�شل �إىل تو�شيات 
وقر�ر�ت ترقى �إىل م�شتوى �ملخاطر �ملاثلة و�لتحديات �لتي تو�جهها 
�أ�شا�شية  رك��ي��زة  ه��و  و�لأم���ن  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  �أن حتقيق  و�أك���د   . �ملنطقة 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية  م�شرية  لدعم  جوهري  و�شرط 
كما  �لأم���ن  غ��ي��اب  يف  تنمية  تتحقق  �أن  ميكن  ف��ا  �ملجل�س  دول  يف 
�إح��ر�ز �أي تقدم مبعزل عن �ل�شتقر�ر و�أو�شح �أن  �أنه من �مل�شتحيل 
ب�شاأن  �لدول �خلليجية  و�لتعاون بني  �لتن�شيق  �إطار  ياأتي يف  �للقاء 
تعزيز �لرو�بط بينها حول �شبل مكافحة �لإرهاب وو�شائل مو�جهة 
جمالت  يف  �خلليجي  �لتعاون  وتعزيز  و�ملخدر�ت  �ملنظمة  �جلرمية 

�ملرور و�لدفاع �ملدين .  

بحث معايل �ل�شيخ حمد بن جا�شم بن جرب �آل ثاين رئي�س جمل�س 
قبل  �لليلة  هاتفي  �ت�شال  �لقطري خال  �خلارجية  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�ملا�شية مع جون كريي وزير �خلارجية �لأمريكي.. �لأزمة �ل�شورية 
وذكرت وكالة �لأنباء �لقطرية قنا �أنه مت خال �لت�شال ��شتعر��س 
�لأو�شاع يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط خا�شة تطور�ت �لو�شع يف �شوريا 
�آل  بن جرب  بن جا�شم  �ل�شيخ حمد  بحث معايل  �أخ��رى  ناحية  من 
نيويورك..  يف  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  قطر  دول���ة  بعثة  مقر  يف  ث��اين 
�لأزمة يف �شوريا مع �ملندوبني �لد�ئمني لثاث دول د�ئمة �لع�شوية 
�ملتحدة وبريطانيا وفرن�شا. وتناول  �لوليات  �لأمن هي  يف جمل�س 
�للقاء �خلطو�ت �مل�شتقبلية للتحرك �لدويل ب�شاأن �لأزمة �ل�شورية 
�لأم��ن بحكم م�شوؤوليته عن  يلعبه جمل�س  �أن  �ل��ذي ميكن  و�ل��دور 
�شون �لأمن و�ل�شلم �لدوليني. وتطرق �لجتماع �إىل م�شروع �لقر�ر 
�لعربي �خلا�س ب�شوريا �ملزمع تقدميه �إىل �جلمعية �لعامة و�ل�شبل 
لل�شعب  �ملمثل  باعتباره  �لوطني  �لئتاف  �لكفيلة بدعم وم�شاعدة 
مون  كي  وب��ان  معاليه  بحث  كما  �لوطنية.  �لثورة  ولقوى  �ل�شوري 
�لعام  �لأم��ني  �لعربي  نبيل  و�لدكتور  �ملتحدة  ل��اأمم  �لعام  �لأم��ني 
جلامعة �لدول �لعربية..�آخر تطور�ت �لو�شع يف �شوريا و�خلطو�ت 
�لتي من �ملمكن �أن تتخذها �لأمم �ملتحدة يف معاجلة �لآثار �لإن�شانية 

لاأزمة يف �شوريا.  

بعد  �ل�شني  �إىل  ر�شميا  �حتجاجا  �ل��ث��اث��اء  �م�����س  �ل��ي��اب��ان  ق��دم��ت 
�ليابانية، قرب جمموعة  �لإقليمية  �ملياه  د�خل  �شينية  �شفن  ر�شد 
�جلزر �ملتنازع عليها يف بحر �ل�شيني �ل�شرقي. وقال �ملتحدث با�شم 
�حلكومة �ليابانية يو�شيهيدي �شوغا، يف موؤمتر �شحفي نحتج ب�شدة 
لدى �ل�شني ، و�أعلنت وز�رة �خلارجية �ليابانية عن ��شتدعاء �ل�شفري 
دخول  على  ر�شمي  باحتجاج  �إل��ي��ه  وتقدمت  �ليابان  ل��دى  �ل�شيني 
�آب��ي مبنع  �شينزو  �لياباين  �ل��وزر�ء  رئي�س  تعهد  �ل�شفن. من جانبه 
ولو بالقوة �أي �إنز�ل �شيني على �جلزر. ولدى �شوؤ�له يف �لربملان عن 
�لإجر�ء �لذي قد يتخذ �إذ� ما نزل �ل�شينيون على �جلزر، قال ي�شبح 

من �لطبيعي �أن ندفعهم بالقوة �إذ� غامرو� بالنزول .
ونقلت وكالة �أنباء كيودو �ليابانية عن خفر �ل�شو�حل قوله �إن ثماين 
يف  �جل��زر  ح��ول  �لإقليمية  مياهها  �ليابان  ت�شميها  ما  دخلت  �شفن 
�شاعة مبكرة �ليوم �لثاثاء. وقالت �لوكالة �إن �شفن خفر �ل�شو�حل 
�ليابانية دعت �ل�شفن �ل�شينية �إىل مغادرة �ملنطقة بعد توغل يعترب 
�لياباين يف  ث��اث ج��زر من مالكها  ��شرتت طوكيو  �أن  �لأك��رب منذ 

�شبتمرب-�أيلول �ملا�شي.

عوا�صم

الكويت

طوكيو

الدوحة

هل حتقن اإ�سرائيل االأ�سرى بالفريو�سات؟ 
•• غزة-وكاالت:

�شلطات  ق��ي��ام  حقيقية  ب�����ش��اأن  فل�شطينيا  نقا�شا  رو���ش��ي��ة  �شحيفة  �أث����ارت 
�أ�شرى فل�شطينيني بفريو�شات خطرية قبيل  �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية بحقن 
�لإفر�ج عنهم من �شجونها بيد �أن هذه �لدعاء�ت ظلت دون �أدلة د�مغة، ول 

جتد لدى �لفل�شطينيني ت�شديقا كاما.
و�أوردت �شحيفة بر�فد� �لرو�شية ت�شريحا لاأ�شرية �لفل�شطينية �ملحررة 
�أمر��شا مزمنة  �لفل�شطينيني يعانون  �ملعتقلني  �إن  �ل�شقا، قالت فيه  ر�نيا 
ك�شرطان �ملثانة، و�ختال وظائف �لكبد جّر�ء حقنهم بفريو�شات خطرية.

يف �جلانب �لفل�شطيني، مل تتوفر �أدلة على هذ� �لتهام، لكن ذلك ل يعني 
وفق �أ�شرى �شابقني وم�شوؤولني حتدثت �إليهم �جلزيرة نت �أن �لأو�شاع يف 
�أ�شرى، و�إ�شابة �آخرين  �أ�شارو� �إىل وفاة  �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية وردية، فقد 
�إن هناك حاجة لتحقيق  �إطاقهم. ويقول هوؤلء  باأمر��س خطرية عقب 
دويل يف �أو�شاع �لأ�شرى عامة، و�ملر�شى منهم خا�شة، م�شريين �إىل حالت 
�إهمال طبي متعمدة، نقلت �أ�شرى من مر�شى عاديني �إىل مر�شى ينتظرون 
�ملوت. وقال مدير د�ئرة �لإح�شاء يف وز�رة �لأ�شرى بال�شلطة �لفل�شطينية 
عبد �لنا�شر فرو�نة �إن عدم وجود �أدلة ل يعني �أن �إ�شر�ئيل حترتم حقوق 

�لأ�شرى �ملر�شى، وتوفر لهم �لرعاية �لطبية.
و�أكد فرو�نة �أن �إثارة تلك �لتهامات عزز قناعة بفتح ملف �لأ�شرى �ملر�شى، 
و�لأو�شاع �ل�شحية د�خل �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية، و�شرورة �إجر�ء فحو�شات 
�أطلقت  �أ�شرى فل�شطينيني  دورية وم�شتمرة لهم وللمحررين منهم. لكن 
من  قريبة  ف��رت�ت  بعد  �ملر�س  عامات  عليهم  ظهرت  �شر�حهم  �إ�شر�ئيل 
حتررهم. و�أو�شح �أنه رمبا يكون هناك �عتقاد لدى �لبع�س ب�شحة �لتهام 
�ملوجه ل�شلطات �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية، على �عتبار �أن هناك �أمر��شا تتف�شى 
يف  وفيات  �إىل  �أي�شاً  �أدى  مما  �ل�شجون،  من  حتررهم  عقب  �لأ���ش��رى  بني 

�شفوفهم.

احلوار اليمني ي�سطدم بعقدة اجلنوب

مدانون من قاعدة اليمن يهددون القا�سي بالقتل
•• �صنعاء-وكاالت:

ب��الن��ت��م��اء للقاعدة  �ق���دم م��د�ن��ون 
�ملحكمة  ق��ا���ش��ي  ���ش��ب  ع��ل��ى  �م�������س 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب���������ش����وؤون �لره�������اب 
قف�س  م�����ن  ب���ال���ق���ت���ل  وت����ه����دي����ده 
�لتهام، وذلك بعيد �عانه �حلكم 
وع�شر  �رب���ع  ب��ني  بال�شجن  عليهم 
علم  �ي�شا  �مل��د�ن��ون  ورف��ع  �شنو�ت. 
�لتنظيم �ملتطرف من د�خل قف�س 
م�شبوقة  غ���ري  ح���ادث���ة  يف  �لت���ه���ام 
عنا�شر  حماكمات  يف  �لرج��ح  على 

�لقاعدة يف �ليمن.
�ل�شتئناف  حم��ك��م��ة  �ي�����دت  وق����د 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ليمنية  �جل��ز�ئ��ي��ة 
�لقا�شي  برئا�شة  �لره���اب  ق�شايا 
�ل�شادرة  �لح���ك���ام  �مل��ع��ل��م��ي  �ح��م��د 
و�لقا�شي  �لبتد�ئية  �ملحكمة  من 
تنظيم  عنا�شر  من  خم�شة  ب�شجن 
�لقاعدة من �ربعة �شنو�ت �إىل ع�شر 

�شنو�ت وتربئة �شتة �آخرين.
وردد �ملد�نون عند �شماعهم �حلكم 
���ش��ع��ار�ت موؤيدة  �ل��ع��ايل  ب��ال�����ش��وت 
للقاعدة وهددو� �لقا�شي بالت�شفية 
�مل��د�ن بال �حلبابي �ملحكوم  وقال 
�شماعه  بعد  �شنو�ت  �شت  بال�شجن 
ق��ف�����س �لتهام  �حل��ك��م م���ن د�خ����ل 
 . �لقا�شي �شوف ن�شفيكم  خماطبا 
حكمت  �لبتد�ئية  �ملحكمة  وكانت 
ع��ل��ى �مل��ج��م��وع��ة يف �ل�����ش��اد���س من 
�د�نتها  ب��ع��د  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
ومنظمة  م�شلحة  ع�شابة  بت�شكيل 
ت�شتهدف  �إجر�مية  باعمال  للقيام 
و�ملن�شاآت  و�لأم���ن  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
و�حلكومية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�مل���ع���د�ت 

و�لإقليمي وهو ما يخ�شاه  �ل��دويل 
كثري من �أبناء �جلنوب باأن يتحول 
وكانت   . �شاحة �شر�ع  �إىل  �جلنوب 
بالعا�شمة  �إع����ام����ي����ة  م���������ش����ادر 
�مل�شرية �لقاهرة حتدثت عن تعرث 
قادة �حلر�ك  يبذلها  �لتي  �مل�شاعي 
جنوبية  ق��ي��ادة  لت�شكيل  �جل��ن��وب��ي 
ب�����ش��ب��ب عدم  م����وح����دة يف �خل�������ارج 
�لتو�شل �إىل �تفاق نهائي وتو�فقي 
ب���ني �ل���ق���ادة �جل��ن��وب��ي��ني. غ���ري �أن 
�أن  �أكد  قياديا يف �حلر�ك �جلنوبي 
ت��ل��ك �مل�����ش��اع��ي �ل��ت��ي ت��ب��ذل برعاية 
�لدول �لر�عية للمبادرة �خلليجية 
بن  لليمن جمال  �ل��دويل  و�ملبعوث 
قد  و�أن��ه��ا  م�شتمرة،  ت���ز�ل  ل  ع��م��ر 
 . �إي��ج��اب��ي��ة  نتائج  ع��ن  ق��ري��ب��اً  تثمر 
�مل��ج��ل�����س �لأعلى  ���ش��ر  �أم����ني  وق����ال 
ر��شد  ف�������وؤ�د  �جل���ن���وب���ي  ل���ل���ح���ر�ك 
�جلنوبية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  ع���دد�  �إن 
ت��ت��و�ج��د ح��ال��ي��ا ب��ال��ق��اه��رة وجتري 
�لنهائية  و�ل��رتت��ي��ب��ات  �مل�������ش���اور�ت 
�مل���وؤمت���ر �جل��ن��وب��ي �لذي  لن��ع��ق��اد 
مكونات  ج��م��ي��ع  ي�����ش��م  �أن  ي��ت��وق��ع 
و�أ�شاف  �أحد  ��شتثناء  دون  �حلر�ك 
ل ز�ل �لتو��شل مع �ملبعوث �لدويل 
جمال بن عمر بهذ� �ل�شاأن م�شتمر�ً 
لنعقاد  �ل��ن��ه��ائ��ي  �مل���وع���د  �أن  غ���ري 
له  �مل�شت�شيف  و�لبلد  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ� 
و�شتحدده  ب��ع��د  حت���دي���ده  ي��ت��م  مل 
�لتي  �ملتحدة  �لأمم  نهائية  ب�شورة 
�شينعقد برعايتها ومن جانبه نفى 
�أحمد عجروم م�شت�شار نائب رئي�س 
�لتي  �لأن��ب��اء  �حلو�ر�شحة  م��وؤمت��ر 
حت��دث��ت ع��ن و���ش��ول وف���د �شيا�شي 

للقاء �ل�شرمية.

دولية و�إقليمية و�إجماع دويل د�عم 
�أن يوفر  ���ش��اأن��ه  ل��ه��ذ� �حل����و�ر م��ن 
جناح  ف��ر���س  �جل��ن��وب��ي��ة  للق�شية 

كبرية جد� حللها.
�إن �لق�شية �جلنوبية  وقال يعقوب 
�لوطنية  �لق�شايا  ك��ربى  م��ن  تعد 
�حل���و�ر  يف  �لأوف�����ر  �لن�شيب  ول��ه��ا 
كل  رغ���م  جنوبية  ف�شائل  وه��ن��اك 
ر�شم  يف  حاليا  ت�����ش��ارك  �ل��ت��ح��دي��ات 

حلول عادلة لهذه �لق�شية.
و�أ�شاف هناك �أزمة حقيقية تعي�شها 
ب�شبب  �جلنوبي  �حل���ر�ك  مكونات 
خافاتها وعدم �لقدرة على �لتوحد 
يف قيادة جنوبية و�ح��دة، ما يجعل 
لا�شتقطاب  عر�شة  �ملكونات  هذه 

و�ملمتلكات �لعامة ونهبها و�حتالها 
�لأجنبية  �ل�������ش���ف���ار�ت  وم��ه��اج��م��ة 
و�لأج��ان��ب و�ل��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال �لقتل 
و�ل��ت��ف��ج��ري و�ل��ت��خ��ري��ب و�لت����اف 
وتعري�س  �ل��ع��ن��ف  �شبيل  و���ش��ل��وك 
�أم����ن و���ش��ام��ة �ل���وط���ن ل��ل��خ��ط��ر . 
وكان مت �لقب�س على �ملجموعة يف 
حمافظة �شبوة �شرق �ليمن مطلع 
�خرى،  ج��ه��ة  وم���ن   2011 �ل��ع��ام 
ي��خ��و���س �مل����ت����ح����اورون م���ع دخ���ول 
�أ�شبوعه  �ل��ي��م��ن��ي  �حل�����و�ر  م���وؤمت���ر 
تتعلق  ح�����ش��ا���ش��ة  م��رح��ل��ة  �ل����ر�ب����ع، 
ويف  �ل�شائكة  �ل�شيا�شية  بالق�شايا 
�جلنوبية،  �لق�شية  ح��ل  مقدمتها 
و���ش��ط خم���اوف م��ن �أن ت����وؤدي �إىل 

عرقلة �مل�شار �لطبيعي للحو�ر.
�لتحديات  هذه  يزيد من  ما  ولعل 
�إقناع  يف  �لأمم���ي���ة  �مل�����ش��اع��ي  ف�����ش��ل 
�ملطالبة  �جل���ن���وب���ي���ة  �ل�����ق�����ي�����اد�ت 
�حل���و�ر،  يف  بامل�شاركة  بالنف�شال 
و�إع����������ان ن����ائ����ب رئ���ي�������س م���وؤمت���ر 
�حلو�ر ورئي�س فريق عمل �لق�شية 
�جلنوبية �أحمد بن فريد �ل�شرمية 
ومغادرته  �مل�����ش��ارك��ة  م��ن  �ن�شحابه 

�إىل مقر �إقامته .
�جلنوبي  �ل�شيا�شي  �لنا�شط  ويرى 
�أني�س  �حل��������و�ر  م����وؤمت����ر  وع�������ش���و 
حلل  �ل��وح��ي��د  �ل�شبيل  �أن  ي��ع��ق��وب 
هو  باليمن  �ل�شيا�شية  �لق�شايا  كل 
رعاية  وج���ود  ب���اأن  ويعتقد  �حل���و�ر 

املالكي يكلف نائبه بتويل اخلارجية 

حظر جتول يف تكريت اإثر حمام الدم باحلويجة

مر�سي يتعهد باحرتام ا�ستقالل الق�ساء 
�أحكام �لق�شاء. وكانت �ملعار�شة �أد�نت م�شروع قانون �شيخف�س �شن تقاعد 
من  �لكثري  �لتقاعد  �ىل  يدفع  مما  عاما   60 �ىل  عاما   70 من  �لق�شاة 
�نتخابية وتربئة  �أغ�شبو� �ل�شاميني بالغاء قو�نني  �لق�شاة �لذين  كبار 
م�شوؤولني بنظام �لرئي�س �ل�شابق ح�شني مبارك �لذي �أطاحت به �نتفا�شة 
�شعبية يف فرب�ير �شباط عام 2011 . ومل يذكر �لبيان �ل�شادر عن مكتب 
مر�شي ما �ذ� كان م�شروع قانون ��شاح �لق�شاء �ملثري للجدل �لذي تقدم 
به حزب �لو�شط �ل�شامي �ملعتدل �شيطرح على جمل�س �ل�شورى كما كان 
مقرر� �ليوم �لربعاء. وقال �شبحي �شالح ع�شو جمل�س �ل�شورى من حزب 
�حلرية و�لعد�لة �لذي له �لغلبية يف �ملجل�س لقناة �جلزيرة مبا�شر م�شر 
�لتلفزيونية �لف�شائية �نه مل يجر حتديد جل�شة ملناق�شة م�شروع �لقانون 

وو�شفه باأنه جمرد �قرت�ح.

•• القاهرة-رويرتز:

و�شط  �لق�شاء  ��شتقال  ب��اح��رت�م  مر�شي  حممد  �مل�شري  �لرئي�س  تعهد 
و��شتبعاد �لف  �لق�شاء  �ل�شاميني بتطهري  ��شتياء من مطالبة حلفائه 
�لق�شاة. وبعد حمادثات عاجلة �أجر�ها مع جمل�س �لق�شاء �لعلى و�لنائب 
�لعام �أ�شدر مكتب مر�شي بيانا يف وقت متاأخر من م�شاء �أم�س �لأول يقول 

�ن �لرئي�س يعترب �حلفاظ على ��شتقال �لق�شاء و�جبه �لد�شتوري.
و�أ�شاف �لبيان �أكد �لرئي�س ب�شكل قاطع �أن �حلر�س على �شيانة �لد�شتور 
و�لقانون و�حلفاظ على ��شتقال �لق�شاء و�جبه �لد�شتوري و�أنه ل يقبل 
�أي م�شا�س �أو تطاول على �لق�شاء ول على �أ�شخا�س �لق�شاة و�أنه يحر�س 
و�حرت�م  و�لقانون  بالد�شتور  �لل��ت��ز�م  على  ق��ر�ر�ت  يتخذه من  ما  كل  يف 

الرئي�س النيجريي ياأمر بالتحقيق بالعنف يف باغا 

لأ�شباب خمتلفة.
�ملتناف�شة  �لكيانات  عدد  �أن  ويذكر 
يف عموم �لعر�ق يف هذه �لنتخابات 
�شيا�شياً، فيما بلغ  265 كياناً  بلغ 
�لباد  ع��م��وم  �مل��ر���ش��ح��ني يف  ع���دد 
على  يتناف�شون  مر�شحاً،   8138
445 مقعد�ً من مقاعد جمال�س 

�ملحافظات.
�أخ������رى، ك��ل��ف رئي�س  ن��اح��ي��ة  م���ن 
�ملالكي  ن����وري  �ل���ع���ر�ق���ي  �ل�������وزر�ء 
�ل���ط���اق���ة ح�شني  ل�������ش���وؤون  ن���ائ���ب���ه 
وز�رة  ب�����ت�����ويل  �ل�������ش���ه���ر����ش���ت���اين 
�خلارجية موؤقتا بدل عن هو�شيار 
زيباري �لذي منحه �جازة �جبارية، 
ح�شبما ذكر م�شدر حكومي لوكالة 

فر�ن�س بر�س .
رف�س  �ل�������ذي  �مل�������ش���در  و�و������ش�����ح 
�لك�شف عن ��شمه �ن رئي�س �لوزر�ء 
يتوىل  �ن  ق����رر  �مل���ال���ك���ي(  )ن�����وري 
نائبه ح�شني �ل�شهر�شتاين من�شب 
منحه  بعد  وكالة  �خلارجية  وزي��ر 
ل��وزي��ر �خلارجية  �ج���ازة �ج��ب��اري��ة 

هو�شيار زيباري .
ك���م���ا ق�����رر �مل���ال���ك���ي ت��ك��ل��ي��ف وزي����ر 
�لعدل ح�شن �ل�شمري بتويل وز�رة 
�لوزير  بالوكالة بدل عن  �لتجارة 

•• بغداد-وكاالت:

حظر  �لعر�قية  �ل�شلطات  فر�شت 
مركز  تكريت  مدينة  يف  �ل��ت��ج��ول 
حمافظة �شاح �لدين على خلفية 
�ل��ت��ي �شهدتها  �ل��د�م��ي��ة  �لأح����د�ث 
�شاحة �لعت�شام بق�شاء �حلويجة 
�لتجول  حظر  فر�س  وياأتي  �م�س 
�ث���ر �ل���ن���د�ء�ت �ل��ت��ي وج��ه��ه��ا �أئمة 
�جل���و�م���ع يف م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت عرب 
�ملعت�شمني  �ىل  �ل�شوت،  م��ك��رب�ت 
�حلويجة  ق�������ش���اء  �إىل  ل��ل��ت��وج��ه 

لن�شرة �ملعت�شمني هناك.
وكانت قو�ت عر�قية فر�شت حظر� 
مماثا على ق�شاء �حلويجة �لذي 
�قتحام  عملية  �ل��ي��وم  ف��ج��ر  �شهد 
�أم��ن��ي��ة م�شرتكة  ق���و�ت  بها  ق��ام��ت 
ل�شاحة �لعت�شام بالق�شاء �أ�شفرت 
بينهم  �لع�شر�ت  وج��رح  مقتل  عن 

عدد من عنا�شر �لقو�ت �لأمنية.
�لوليات  �أخ��رى، هناأت  ناحية  من 
�مل����ت����ح����دة �ل�����ع�����ر�ق ع���ل���ى �إج��������ر�ء 
�ملحافظات،  جم��ال�����س  �ن��ت��خ��اب��ات 
خ���ط���وة  �لأم�����������ر  ه�������ذ�  يف  ور�أت 
�لعر�ق  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ب���اجت���اه  م��ه��م��ة 

�لدميقر�طي.

وز�رة  با�شم  �ملتحدث  نائب  وعلق 
باتريك  �لأم���ريك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
�ملجال�س  �ن��ت��خ��اب��ات  على  فنرتيل 
�لعر�قي  �ل�شعب  ف��ه��ن��اأ  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

عليها.
�لتهديد�ت  وق��ال فنرتيل يف وجه 
�ملو�طنني  مايني  �أدىل  �لأم��ن��ي��ة، 
 12 ب���اأ����ش���و�ت���ه���م يف  �ل���ع���ر�ق���ي���ني 
�أنحاء �لباد  حمافظة يف خمتلف 

لختيار جمال�س جديدة .
و�أ�شاف �ن هذه خطوة مهمة باجتاه 
م�شتقبل �لعر�ق �لدميقر�طي، مبا 
لانتخابات  �لتح�شري�ت  ذلك  يف 

�لوطنية يف ربيع �لعام 2014 .
وخ���ت���م ف��ن��رتي��ل ب��ال��ق��ول �ن����ه من 
�ملجال�س  �أع�شاء  �نتخاب  �لأ�شا�شي 
و�خ���ت���ي���ار ح���ك���ام ج����دد و�ل����ب����دء يف 

�لعمل مل�شلحة �ل�شعب �لعر�قي .
20 ني�شان- �ل��ع��ر�ق يف  وج��رت يف 

�لعام  �لق��������رت�ع  ع��م��ل��ي��ة  �أب����ري����ل 
�ملحافظات  جم��ال�����س  لن��ت��خ��اب��ات 
��شتثنيت  بينما  حمافظة،   12 يف 
ونينوى  �لأنبار  هي  حمافظات   6
�إقليم  وحم����اف����ظ����ات  وك�����رك�����وك، 
ك��رد���ش��ت��ان �ل��ث��اث �أرب��ي��ل ودهوك 
�لنتخابات  م����ن  و�ل�����ش��ل��ي��م��ان��ي��ة 

منح  �ل���ذي  بابكر  ح�شن  �هلل  خ��ري 
، بح�شب  �ج��ب��اري��ة  �ج����ازة  ب����دوره 

�مل�شدر ذ�ته.
�إىل ذل����ك، ح����ّدد جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�ل��ع��ر�ق��ي، �م�����س �ل��ر�ب��ع م��ن �شهر 
مت����وز-ي����ول����ي����و �مل����ق����ب����ل م����وع����د�ً 
�ملحلية  �ملجال�س  �نتخابات  لإجر�ء 
�لتي  ونينوى  �لأن��ب��ار  مبحافظتي 
وجاء  �أمنية.  ل��دو�ٍع  تاأجيلها  �شبق 
�ل��ع��ام��ة ملجل�س  ل��اأم��ان��ة  ب��ي��ان  يف 
�ل���������وزر�ء ع���ق���د جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
جل�شته �ل�شاد�شة ع�شرة �لعتيادية 

يف بغد�د هذ� �ليوم برئا�شة رئي�س 
�ملالكي،  ن�����وري  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
و�شدر عن �ملجل�س ق��ر�ر�ً بتحديد 
ي���وم �خل��م��ي�����س �مل���و�ف���ق 4 مت���وز-
لإج�����ر�ء  م���وع���د�ً   2013 ي��ول��ي��و 
�ملحافظات  جم��ال�����س  �ن���ت���خ���اب���ات 
و�لأق�شية و�لنو�حي يف حمافظتي 
�لبيان  و�أ���ش��اف   . ونينوى  �لأن��ب��ار 
�أنه يف حال حت�ّشن �لو�شع �لأمني 

�شُيعاد �لنظر يف �ملوعد �ملذكور .
وك������ان جم��ل�����س �ل����������وزر�ء ق�����رر يف 
تاأجيل  �مل��ا���ش��ي  �آذ�ر-م���ار����س   19

حمافظتي  يف  �ملحلية  �لنتخابات 
�لأن���ب���ار ون��ي��ن��وى لأ���ش��ب��اب تتعلق 
ه���ات���ني  �لأم�������ن�������ي يف  ب����ال����و�����ش����ع 
�مل�����ح�����اف�����ظ�����ني، ب���ي���ن���م���ا �أج�����ري�����ت 
�ملا�شي  �ل�����ش��ب��ت  ي���وم  �لن��ت��خ��اب��ات 
من  ع���ر�ق���ي���ة  حم���اف���ظ���ة   12 يف 
حمافظة  ��شتثناء  بعد   ،18 �أ�شل 
و�شعها،  خل�����ش��و���ش��ي��ة  ك����رك����وك 
كرد�شتان  �إق���ل���ي���م  وحم����اف����ظ����ات 
�لعر�ق �لثاث �أربيل و�ل�شليمانية 
ف�����ش��ًا ع��ن حمافظتي  وده���وك���م، 

نينوى و�لأنبار.

اإرجاء دعوى تطالب بحل االإخوان يف م�سر
•• القاهرة-يو بي اأي:

�أرجاأ �لق�شاء �لإد�ري يف م�شر �إىل �لثامن من متوز يوليو �ملقبل، نظر دعاوى ق�شائية تطالب بحل 
رت هيئة �لد�ئرة �لأوىل يف حمكمة  جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني و�إغاق جميع مقارها يف �لباد. وقرَّ
�لق�شاء �لإد�ري �لتابع ملجل�س �لدولة، خال جل�شة عقدتها �م�س �لثاثاء، برئا�شة �مل�شت�شار فريد 
و�إغ��اق جميع مقاّرها  �مل�شلمني،  �لإخ��و�ن  بحّل جماعة  ُتطالب  دع��اوى ق�شائية  تناغو، نظر  نزيه 
فيها  �خت�شمو�  ق�شائية  دع��اوى  �أقامو�  حقوقيون  ون�شطاء  حمامون  كان  �جلمهورية.  مبحافظات 
كا من رئي�س �جلمهورية ورئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزيري �ملالية و�لت�شامن �لجتماعي ب�شفاتهم، 
تطالب بحل جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني ملمار�شتها �لعمل �ل�شيا�شي و�لجتماعي منذ �لثاثينات من 
م عدد من حمامّي جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني  �لقرن �ملا�شي من دون �إ�شهار وترخي�س ر�شمي . وقد تقدَّ
خال جل�شة �شابقة �أمام �ملحكمة بطلب ر�شمي لإعادة �ملر�فعة يف هذه �لدعاوى، وذلك بعد �إعان 

�جلماعة تقنني �أو�شاعها، وح�شولها على رقم �إ�شهار 644 ل�شنة 2013.

•• كانو-ا ف ب:

�مر �لرئي�س �لنيجريي غودلك جوناثان بفتح حتقيق 
�جلي�س  ب��ني  م��و�ج��ه��ات  يف  �شخ�شا   187 مقتل  ب��ع��د 
و��شنطن  بها  ن��ددت  )�شمال-�شرق(  باغا  يف  وم�شلحني 
�ملدنيني  م��ن  �ل��ع��دد  ه��ذ�  مثل  ملقتل  ��شفها  ع��ن  معربة 

�لبرياء .
وقرر رئي�س نيجرييا �لدولة �لكرث �كتظاظا بال�شكان 
حتقيق  فتح  �ل��ق��ارة  يف  للنفط  منتج  و�ك��رب  �فريقيا  يف 
 19 ه���ذ� يف  �ل���دم  م��ا �دى �ىل ح��م��ام  ل��ت��ح��دي��د  معمق 
ن��ي�����ش��ان-�ب��ري��ل يف ب��اغ��ا، ق��ري��ة ���ش��ي��ادي �ل���ش��م��اك على 

�شفاف بحرية ت�شاد.
بد�ية  م��ن��ذ  و�ح���د  ي���وم  يف  ت�شجل  ح�شيلة  �ك���رب  وه���ي 
يف  و�لفقري  �مل�شلم  �ل�شمال  يف  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �لتمرد 
بني  �لتفتي�س  �لن��ق��اذ  رج���ال  ي��و����ش��ل  ح��ي��ث  نيجرييا 
�لن��ق��ا���س بحثا ع��ن ج��رح��ى يف ه��ذه �ل��ب��ل��دة �ل��ت��ي �تت 

�لنري�ن على ن�شفها.
بتحقيق  �م��ر  جوناثان  �لرئي�س  �ن  رئا�شي  بيان  وق��ال 

بني  �ملو�جهات  يف  للقتلى  �ملرتفعة  �حل�شيلة  يف  معمق 
�لعنف  �ع��م��ال  و�ن��دل��ع��ت   . ب��اغ��ا  �جل��ن��ود ومتمردين يف 
�جل��م��ع��ة يف ب��اغ��ا �ل��ق��ري��ة �ل��ن��ائ��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة يف منطقة 
تتمركز فيها جماعة بوكو حر�م �لنيجريية �مل�شوؤولة عن 

هجمات د�مية يف �شمال وو�شط �لباد منذ 2009.
�ل��ي��وم دخول  ي��ح��اول  �ل��ذي  �لح��م��ر  �ل�شليب  وبح�شب 
دفنو�  قتيا   187 فان  �جلي�س،  يطوقها  �لتي  �لقرية 
لل�شلطات  مندوب  وق��ال   . �مل�شت�شفى  �ىل  �دخلو�  و77 
�ن  ��شمه  ع��ن  �لك�شف  ر�ف�شا  �لح��د  �مل��ك��ان  بتفقد  ق��ام 
م��ت��م��ردي��ن ق��ت��ل��و� ل��ك��ن �ي�����ش��ا ج���ن���ود� وم��دن��ي��ني و�تت 
ن�شف  ح��و�ىل  على  �ملعارك  بعد  �ندلعت  �لتي  �حلر�ئق 
�لقرية كما قال م�شوؤول يف �جهزة �لنقاذ وبح�شب �شكان 
فان �ملتمردين ��شتخدمو� ��شلحة ثقيلة لكن مل تعرف 

معلومات كثرية حول طبيعة �ملعارك.
وع��رب �لم���ني �ل��ع��ام ل��امم �مل��ت��ح��دة ب��ان ك��ي م��ون عن 
با�شم  �لناطق  �ع��ل��ن  كما  �ل�شحايا  حل�شيلة  �شدمته 
م���ارت���ن ن��ي�����ش��ريك��ي ودع����ا ب���ان ك���ي م���ون �ي�����ش��ا �ىل كل 

�ملجموعات �ملتطرفة �ىل وقف هجماتها .

توقف مفاعل نووي 
لكوريا اجلنوبية

•• �صيول-يو بي اأي:

ن�����ووي يف حمطة  ت���وق���ف م��ف��اع��ل 
�لنووية،  للطاقة  جنوبية  ك��وري��ة 
�م�س �لثاثاء، عن �لعمل من دون 
ت�شرب  ب��ح��دوث  مبا�شر  خطر  �أي 

�إ�شعاعي.
�لكورية  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  و�أف�������ادت 
مفاعًا  �ن   ، ي��ون��ه��اب  �جل��ن��وب��ي��ة 
ن��ووي��اً ط��اق��ت��ه م��ل��ي��ون ك��ي��ل��و�ط يف 
للطاقة،  وول�����ش��ون��غ  ���ش��ني  م��ع��م��ل 
�ل�شاعة  ع��ن��د  �ل��ع��م��ل  ع���ن  ت��وق��ف 
�ملحلي،  بالتوقيت  �شباحاً   7:44
�مل�شكلة  لتحديد  �ل��ع��م��ل  وي��ج��ري 

�لتي طر�أت فيه.
وق����ال م�����ش��وؤول��ون م���ن �مل��ع��م��ل �ن 
�ملفاعل يف و�شع م�شتقر ول خطر 
وي�شار  �إ�شعاعي  ت�شرب  من حدوث 
�إىل �ن �ملفاعل يقع على بعد 400 
كيلومرت�ً جنوب �شرق �شيول، وقد 
مت��وز- يف  �ل��ت��ج��اري  ت�شغيله  ب����د�أ 

يوليو 2012.
ويذكر �نه بتوقف هذ �ملفاعل عن 
�حتياطي  ينخف�س  موؤقتاً،  �لعمل 
�لطاقة يف �لباد �إىل �أقل من 4.5 
م��ل��ي��ون ك��ي��ل��و�ط، م���ا دف���ع �شركة 
ك���وري���ا ل��ل��ط��اق��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة �إىل 

�إ�شد�ر حتذير من نق�س �لطاقة.
وت�������ش���غ���ل ك����وري����ا �جل���ن���وب���ي���ة 23 
ت���زوده���ا بحو�يل  ن���ووي���اً  م��ف��اع��ًا 
��شتهاكها  �إج��م��ايل  م��ن   30%
من �لكهرباء، لكن 5 منها تخ�شع 
و�ثنان  ���ش��ي��ان��ة،  لأع���م���ال  ح��ال��ي��اً 
م�شاكل  ب�شبب  �لعمل  ع��ن  توقفا 
تقنية وتخطط �شيول لزيادة عدد 
�ملفاعات �إىل 33 يف �لعام 2020 

و39 يف �لعام 2030.
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العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/308  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلب  �لم����ار�ت  �جلن�شية:  �لطنيجي  �شامل  �ب��ر�ه��ي��م  حممد 
�ل��ت��ج��اري )كــرياال لل�سحن (  :ت��ن��ازل يف �ل���ش��م  �ل��ت��وق��ي��ع يف حم���رر يت�شمن 
�مللف )45487(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
ح�شن  قنرب  �شالح  �ىل:د�ود  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
�شالح �جلن�شية: �لم��ار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/974  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�حمد حممد �شريف �حمد �لب�شتكي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
 ) كافيه  بريج  )اي�س  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
�مللف )39863(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
يو�شف  حممد  �ىل:ج��ا���ش��م  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
معتمدي �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/972  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�حمد حممد �شريف �حمد �لب�شتكي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )اي�س بريج اي�سكرمي ( 
�مللف )52296(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
يو�شف  حممد  �ىل:ج��ا���ش��م  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
معتمدي �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/973  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�حمد حممد �شريف �حمد �لب�شتكي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )اي�س بريج كافيه/فرع 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )52297( 
يو�شف  حممد  �ىل:ج��ا���ش��م  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
معتمدي �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  308/ 2012 -جتاري - م ر- �س- ع ن

عليه:بنك  �مل�شتاأنف  �ير�ن  �جلن�شية:  كاركه  عبد�هلل  ح�شن  فرخ   : �مل�شتاأنف 
رقم  �حلكم  ��شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ير�ن  ملي 
2011/503 جت كل م ر- ب- ع  ن  �لغاء �حلكم مبلغ  232608.11 درهم + �لفائدة 
�لقانونية مبلغ درهم 11630 �ملطلوب �عانه/ح�شن عبد�هلل كاركه �جلن�شية: 
�ير�ن  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2011/503 جت كل- م ر- ب-ع ن   وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/4/29
�لوىل حمكمة ��شتئناف �لعني �لكائنة-�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجارية

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

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
    اعالن رقم   2012/117 بالن�سر

�لمتياز  �شركة  �ع��ان��ه:  �ملطلوب  �لغيثي   نا�شر  �شعيد  خلفان   : �ملدعى 
�ل�شريع للمقاولت �لعامة ميثلها حممد ياور حياه �شري �لعنو�ن: بالن�شر 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اه وح��دد ي��وم �لث��ن��ني �ملو�فق 
2013/5/13 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى 

ق�شم �لتح�شري وذلك خال خم�شة �يام من تاريخ ن�شر �لعان.

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

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/51 ت   اجر- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �شهيل �لزفنه �شهيل �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده : �شالون 
�شالون  �عانه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيد�ت  لتجميل  �شومري� 
�شومري� لتجميل �ل�شيد�ت �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لدعوى رقم   وحدد  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب 
لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. 
�لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/178 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة علي �لعطا�س للغاز�ت �ل�شناعية �جلن�شية: �لمار�ت    
�ملنفذ �شده : �شركة �ملهريي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�عانه:�شركة �ملهريي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/1244 جت جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/5/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/321  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -ما�شرتو كرو للمقاولت �س ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / عماد �لدين ح�شني علي �بو زيد وميثله: علي 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �بر�هيم حممد �حلمادي 
جل�شه  لها  وح���ددت   2013/2/27 بتاريخ  كلي  عمايل   2012/1038 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/5/20 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1248 عمايل جزئي                                  
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه /1-  م��وؤ���ش�����ش��ة �ي���ب���ال ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة   جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / نا�شر جوده �مني علي عمرو قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )54800 درهم( وتذكرة عوده 
�ملطالبة  �لقانونية 9% من  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  مببلغ )2000دره��م( 
�ل�شكوى  �ملعجل باكفالة.رقم  بالنفاذ  و�شمول �حلكم  �لتام  لل�شد�د  �لق�شائية 
)2013/138917(.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/5/7 �ل�شاعة 
8.30 �س مبكتب �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 بثاثة �يام 

على �لقل . ويف  حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1548 عمايل جزئي                                  
�ىل �ملدعي عليه /1-  �دد تونز لاعان �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / عمر �كرب ميان �كرب علي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )17500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000درهم( 
لل�شد�د  �لقانونية  �ملطالبة  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة  .رقم �ل�شكوى )2013/140597(.   
مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/5/7 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.

  ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/129 تنفيذ �سرعي
�ىل �ملنفذ �شده/1- ح�شه حممد د�ود �لعبيديل     جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ علي حممد علي عبد�هلل جعفر �لبلو�شي  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك لتنفيذ �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/162 �حو�ل نف�س م�شلمني ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
�ل�شتحقاق  تاريخ  و�مل�شاريف من  للر�شوم  �شاما  دره��م(  وق��دره )740 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  منطوق.   وف��ق  �حلكم  وتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/260 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شقر عمر �لنعمه جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ حممد حممد ر�شا ح�شن �و �ملعاطي   قد �أقام 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )12358  ( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/173 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �شركة عنقائي للتجارة ذ.م.م 2- علي ر�شا مرت�شى 
�شادر�ت  بنك  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  عنقائي 
�ح��م��د حممد  �ب��ر�ه��ي��م حممد  �ل�شيخ ز�ي���د وميثله:  ���ش��ارع  �ي���ر�ن ف��رع 
و�لز�مكم  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام  قد  �لقا�شم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 45957580.76( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  . وعليه  �ملحكمة  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/890   عقاري كلي        
بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  دبناه    �يز  �لدين  �شجاع  ر�شا  حميد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ �شركة 
�ملدعية و�ملدعى  بالذمة �ملربمة بني  �ملو�شوفة  �تفاقية �لج��ارة  بف�شخ  ع  م  للتمويل �س  �ماك 
عليه وملحقاتها مع �شطب �لعبارة �لو�ردة بهذ� �ل�شند بانه تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات 
�لد�ئرة  لدى  �مل��ودع  وملحقاته  بالتملك  �ملنتهي  �لج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  �ملنتهية  �لج��ارة 
و��شد�ر �شهادة ملكية جديدة مع خماطبة �لد�ئرة بذلك مع �لز�م �ملدعى عليه �ن يوؤدي للمدعية 
درهما   وخم�شون  وثاثمائة  �لفا  و�شتون  وثاثة  )�ربعمائة  درهم   463.350.58 ومقد�ره  مبلغ 
وثمانية وخم�شون فل�شا( و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لتايل لن�شر  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/891   عقاري كلي        
حمل  جمهويل  بوياندري   ثريي�شي  باتريك  دومينيك   -2 كرو�شون  فيليب  يان  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ 
�شركة �ماك للتمويل �س م ع بف�شخ �تفاقية �لج��ارة �ملو�شوفة بالذمة �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعى عليه 
�لر��شي  د�ئ��رة  من  �ل�شادر  �مللكية  ب�شند  م�شتاأجر�ن  ب�شفتهما  عليهما  �ملدعى  ��شم  �شطب  مع  وملحقاتها 
و�لماك بدبي بتاريخ 2011/10/31 للعقار حمل �لتد�عي وكذلك �شطب �لعبارة �لو�ردة بهذ� �ل�شند بانه 
تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة للمنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته 
�ملودع لدى �لد�ئرة مع �لز�م �ملدعى عليهما �ن يوؤديان للمدعية مبلغ مقد�ره 1.304.709.58  درهم ) مليون 
وثاثمائة و�ربعة �لف و�شبعمائة وت�شعة در�هم وثمانية وخم�شون فل�شا. و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شروفات 
يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ 
�شعيد  ر��شد بن  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �لع��ان �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24   
 اعالن باحلكم ال�سادر يف الدعوى 2012/271

بناًء على طلب �ملدعى/  �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شامية و�لوقاف  - موطنه/ 
تنوب عنها �د�رة ق�شايا �لدولة بوز�رة �لعدل �ىل �ملحكوم عليه: عادل حربي�س 
�شعيد عبد�لعزيز �لكثريي- عنو�نه: بالن�شر  ليكن معلوما لديكم �ن �لق�شية 
�مام   2013/1/30 بجل�شة  �حل�شوري  مبثابة  فيها  حكم  قد  �ع��اه  �ليها  �مل�شار 
ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ول:  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  .حكمت  �لد�ئرة 
�أ�شا�س �ليجار  �لفعلية على  �لتخلية  �عتبار� من 2011/4/15 ولتاريخ  �ليجار 
)75000 درهم( خم�شة و�شبعون �لف درهم عن كل عني.  حكما قابا لا�شتئناف 
�لع��ان. حرر  ه��ذ�  لتبليغكم  �لتايل  �ليوم  تبد� من  م��دة ثاثون يوما  خ��ال 

بتاريخ 2013/3/19
                   رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24   
 اعالن باحلكم ال�سادر يف الدعوى 2012/298 اداري جزئي

بناًء على طلب �ملدعى/  �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شامية و�لوقاف  - موطنه/ تنوب 
حممد  �شرور  حمد  �شامل  عليه:  �ملحكوم  �ىل  �لعدل  ب���وز�رة  �ل��دول��ة  ق�شايا  �د�رة  عنها 
�شلطان  عنو�نه: بالن�شر  ليكن معلوما لديكم �ن �لق�شية �مل�شار �ليها �عاه قد حكم فيها 
مبثابة �حل�شوري بجل�شة 2012/11/21 .حكمت �ملحكمة مبثابة ح�شوريا: بالز�م �ملدعى 
عليه باخاء �ل�شتوديو رقم )1( بوقف م�شجد/ عبد�جلليل �لفهيم رقم 338 منطقة 
�ملتاخرة بو�قع )30.625  �ملرور- خلف كارفور �ملطار بابوظبي- و�لز�مه ب�شد�د �لجرة 
وبالز�مه  �لتام.  �لخ��اء  و�شتمائة وخم�شة وع�شرون درهما �ىل ح�شني  �لف  ( ثاثون 
باح�شار بر�ءة �لذمة عن ��شتهاك �ملاء و�لكهرباء ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات، مع 
�لز�مه مب�شروفات �لدعوى. حكما قابا لا�شتئناف خال مدة ثاثون يوما تبد� 

من �ليوم �لتايل لتبليغكم هذ� �لعان. حرر بتاريخ 2013/1/29
                   رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24   
 اعالن باحلكم ال�سادر 

يف الق�سية رقم  2011/84 اداري جزئي
بناًء على طلب �ملدعى/  �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شامية و�لوقاف  

 �ىل �ملدعى  عليه: �يدجر جو�شيف دي كوجنو �لعنو�ن:بالن�شر   ليكن معلوما لديكم 
�ن �لق�شية �مل�شار �ليها �عاه قد حكم فيها مبثابة �حل�شوري بجل�شة 2011/8/25 
�مام �لد�ئرة �لد�ري��ة �جلزئية  .حكمت �ملحكمة مبثابة ح�شوريا: 1- بقبول طلب 
�لغفال �شكا 2- بقبول طلب �لغفال مو�شوعا: وبالز�م �ملطلوب �شده بان  يوؤدي 
و�شتة  و�شبعمائة  �لفا  �ملدعية مبلغ وقدره 98.776 درهم ثمانية وت�شعون  للطالبة 
حكما  طلبات.    من  ذلك  عد�  ما  ورف�س  للم�شروفات.  بال�شافة  درهما  و�شبعون 
هذ�  لتبليغكم  �لتايل  �ليوم  من  تبد�  يوما  ثاثون  م��دة  خ��ال  لا�شتئناف  قابا 

�لعان. حرر بتاريخ 2013/4/9
                       قلم كتاب املحكمة

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/269 

�ىل �ملنفذ �شده/ جورج �شبري حد�د     �لعنو�ن: بالن�شر
حيث �نه بتاريخ 2013/3/28 قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملنفذ لها/ -    
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شامية و�لوقاف، - يف �لق�شية رقم -�د�ري كلي -2011/420    
ومبا �ن �ملحكوم لها �ملذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: �ملجموع �لكلي �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف: 
118.473.00 درهما -  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار 
�ليه �عاه خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �عانك بهذ� �لخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 �ل�شاعة 8.30 �س، �مام 
�ملحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي 

�ملقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/3/27.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/102 

�ىل �ملنفذ �شده/ ممدوح �شامي عبد�لعال �شامل      �لعنو�ن: بالن�شر
حيث �نه بتاريخ 2011/5/19 قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملنفذ لها/ -    
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شامية و�لوقاف، - يف �لق�شية رقم -�د�ري كلي -2010/320    
ومبا �ن �ملحكوم لها �ملذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: �ملجموع �لكلي �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف: 
23.804.00 درهما -  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه 
�عاه خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �عانك بهذ� �لخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 �ل�شاعة 8.30 �س، �مام 
�ملحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي 

�ملقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/3/20.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
 ا�ستدعاء للف�سل يف ال�ستئناف  رقم 252+ 2011/265

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم /1- �شركة �نرتبر�ي�س لا�شتثمار 2-�شهيل مبارك �لكتبي ، غامن 
�شهيل �لكتبي ،حممد �شهيل �لكتبي �لعنو�ن: بالن�شر- مبا �ن �مل�شتاأنف موؤ�ش�شة جاما 
ملقاولت �لبناء- قد ��شتانفت �حلكم �لبتد�ئي �ل�شادر من حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
يف �لق�شية رقم 2010/708 فانتم مكلفون باحل�شور �مام حمكمة �ل�شتئناف/ �لد�ئرة 
�لتجارية �ل�شتئنافية �لوىل/ �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد يف �ل�شاعة 10.00 من 
�شباح يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/28 لاجابة على �ل�شتئناف �ملقام �شدكم وفق طلب 
�ل�شتئناف �ملرفق. ومبا �ن هذ� �لتاريخ حمدد ل�شماح �ل�شتئناف فعليكم �ن تقدمو� 
�ملوعد  يف  �حل�شور  عدم  حال  يف  �نه  و�علمو�  مل�شتند�تكم  و�شور�  بد�فاعكم  مذكرة 
�شيف�شل يف �ل�شتئناف يف غيابكم. و�ن كان لديكم ��شتئناف مقابل عليك �ن تتقدم به 

�ىل �ملحكمة خال �ملدة �لقانونية - �شدر بتاريخ 2013/4/21م.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

امارة ابوظبي- دائرة الق�ساء
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي التجارية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1059   

 �ملنذر/  ناي�شك دي بي فيجينز ليمتد بوكالة �ملحامني/ �شامي �ملدفع، خالد 
عيا�س جمهول  ن��و�ل  �ليه:  �ملنذر  �ل�شرومي  علي  �لز�هر،  ، عمر  عبد�لوهاب 
حمل �لقامة. ومبوجب هذ� �لن��ذ�ر �لعديل تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها باخاء 
من  �ملرت�شد  �د�ء  مع  �ل�شو�غل  من  خالية  للمنذرة  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني 
بدل �ليجار مبا يف ذلك �لدفعة �ليجارية �لخ��رية لعقد �ليجار �ملنتهي يف 
2012/8/10 حتى تاريخ �لخاء �لفعلي و�ملرت�شد من �ثمان �ملياه و�لكهرباء، 
وذلك خال �شبعة �يام من تاريخ ��شتام هذ� �لنذ�ر، و�ل فانه يحق للمنذرة 
�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �ملدينة و�جلز�ئية حلفظ حقها مع حتميل �ملنذر �ليها 

كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعوي�شات- ومع حفظ كافة �حلقوق �لخرى.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/939   

 �ملنذر/  حممد ب�شري �ل�شام- باك�شتاين �جلن�شية- بوكالة �ملحاميان/
�لعقارية-  للو�شاطة  ميمون  �ليه:  �ملنذر  مكى  وحمده  خ��وري  �بر�هيم 

�س.ذ.م.م- جمهول حمل �لقامة. 
�ملو�شوع

�لطرفني  بني  �ملربمة  �لتفاقية  بف�شخ  �ليها  �ملنذر  باعان  �ملنذر  ينذر 
بخ�شو�س �شر�ء �لوحدة �ل�شكنية ورد مبلغ  185760 درهم + 12% فو�ئد 

تاخريية.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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فنزويال حتذر اأمريكا من فر�س عقوبات 
•• كراكا�س-وكاالت:

تعهدت �حلكومة �لفنزويلية بالرد على �أي عقوبات �أمريكية 
ت��ل��ت��زم تو�شيات  �أن���ه���ا مل  ب��ح��ج��ة  ف��ن��زوي��ا  حم��ت��م��ل��ة ع��ل��ى 
و��شنطن باإعادة فرز �لأ�شو�ت بعد �لنتخابات �لرئا�شية �لتي 
�أجريت يف 14 �أبريل ني�شان �جلاري.   وقال وزير �خلارجية 
�إذ� فر�شت �لوليات �ملتحدة عقوبات  �إليا�س خاو�  �لفنزويلي 
جتارية  ت��د�ب��ري  ف�شنتخذ  �آخ���ر  ن���وع  �أي  م��ن  �أو  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�شكل  يف  ل��ل��رد  ���ش��روري��ة  �أن��ه��ا  نعترب  و�شيا�شية  و�ق��ت�����ش��ادي��ة 
مائم . و�أو�شح خاو� يف ت�شريحات �أدىل بها لقناة تلفزيونية 

�لبوليفاري  للتحالف  �جتماع  ي�شارك يف  �إك��و�دور، حيث  من 
ل�شعوب �أمريكا �ألبا �أن باده �شتتخذ �إجر�ء�ت جتارية ت�شمل 
�لإمد�د بالطاقة و�قت�شادية و�شيا�شية بحق �لوليات �ملتحدة 
�إذ� عمدت �لأخ��رية �إىل فر�س عقوبات على كر�كا�س. وتاأتي 
ت�شريحات �لوزير �لفنزويلي بعد ترجيح روبرتا جايكوب�شون 
م�شاعدة وزير �خلارجية �لأمريكي ل�شوؤون �أمريكا �لاتينية، 
تبادر  مل  �إذ�  فنزويا  على  �أمريكية  عقوبات  فر�س  �حتمال 
�إىل �إعادة فرز �لأ�شو�ت بناء على طلب �ملعار�شة �لتي ت�شكك 
�ل�شيا�شي للرئي�س �لر�حل  �ل��و�رث  يف فوز نيكول�س م��ادورو 

هوغو �شافيز يف �لنتخابات �لرئا�شية بفارق �شئيل.

الكوجنر�س االأمريكي ي�ستجوب مكتب التحقيقاتم�سّرف ميثل اأمام املحكمة يف ق�سية بوتو 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

برويز  �ل�شابق  �لباك�شتاين  �لرئي�س  مثل 
م�����ش��ّرف، �م�����س �ل��ث��اث��اء �أم�����ام حمكمة 
م��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب يف رو�ل��ب��ن��دي للمرة 
�لوزر�ء  رئي�شة  �غتيال  ق�شية  يف  �لأوىل 
�ل�شابقة بنازير بوتو عام 2007، و�أّجلت 
�لثالث  حتى  �لق�شية  يف  �لنظر  �ملحكمة 
م��ن �أي���ار-م���اي���و �مل��ق��ب��ل. وذك����رت حمطة 
�أمام  مثل  م�شّرف  �أن  �لباك�شتانية  جيو 
�إليها  و�شل  �لتي  رو�ل��ب��ن��دي  يف  �ملحكمة 
�آباد  �إ�شام  �شو�حي  يف  مزرعته  من  �آتيا 

�ل��ق�����ش��اي��ا �ل���ث���اث �ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا منذ 
بعد  �لباد  �إىل  �ملا�شي  �ل�شهر  يف  عودته 
وذكرت  �ل��ذ�ت��ي.  �ملنفى  من  �شنو�ت  �أرب��ع 
جيو �أن حو�يل 150 حمامياً هتفو� �شد 
م�شّرف خارج مقر �ملحكمة يف حني جتّمع 
بحياته.  وهتفو�  �أن�����ش��اره  م��ن  �لع�شر�ت 
�أو ي�شجن يف  �أح��د  �أن��ه مل ي��دن  ي�شار �إىل 
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  بوتو  �غتيال  ق�شية 
ولكن   ،2007 �لعام  �إىل  تعود  �لق�شية 
2011 وجه  �لثاين-نوفمرب  يف ت�شرين 
�شابطني  �إىل  لغتيالها  بالتاآمر  �لتهام 

يف �ل�شرطة وخم�شة مقاتلني يف طالبان.

ح��ي��ث و����ش���ع يف �لإق����ام����ة �جل���ربي���ة ملدة 
�أ�شبوعني يف ق�شية فر�س حالة �لطو�رئ 
و2008.   1999 ب���ني  ح��ك��م��ه  خ����ال 
جل�شة  �إن  �شفد�ر  �شلمان  �ملحامي  وق��ال 
بنزير  م��ق��ت��ل  ق�شية  يف  روت��ي��ن��ي��ة  �ل��ي��وم 
و�جلرن�ل م�شرف مثل لأول مرة يف هذه 
دقيقة   15 �جل��ل�����ش��ة  ود�م����ت   . �لق�شية 
توجيهاتها  �مل��ح��ك��م��ة  خ��ال��ه��ا  �أع���ط���ت 
مل�شّرف باأن يتعاون مع �لتحقيق يف مقتل 
بوتو و�أّجلت جل�شة �ل�شتماع يف �لق�شية 
ويتهم  �ملقبل.  �أيار-مايو  من  �لثالث  �إىل 
م�شّرف بالتو�طوؤ لقتل بوتو وهي �إحدى 

•• الفجر - تون�س:

�لأطفال و�لتاميذ يف تون�س  �أن م�شل�شل �لعتد�ء�ت �جلن�شية على  يبدو 
�ل�شمالية  بال�شاحية  �لرو�شة  ف�شيحة  فبعد  قريبا،  حلقاته  تنتهي  لن 
�لتي  �شل�شلة �لغت�شاب  �لتون�شي، وبعد  �لعام  �لر�أي  �لتي هزت  بالعا�شمة 
طالت تلميذ�تها �ن �لدور ياأتي �أخري� على �لأطفال �لذكور بعد �أن �شجلت 
خ��ال �لأي���ام �لأخ���رية ق�شيتان �أخاقيتان ل��دى وح��د�ت �لأم��ن بكل من 
مدينة جماز �لباب من حمافظة باجة )�شمال تون�س( وحي �لت�شامن من 
حمافظة �أريانة )غرب �لعا�شمة( و�إ�شافة �إىل ق�شية حتر�س جن�شي بقربة 
من حمافظة نابل وق�شية �غت�شاب ت�شّررت فيها تلميذة باكالوريا تقطن 
�أوردت��ه �شحيفة �ل�شباح  مبحافظة جندوبة )�شمال غرب تون�س( وفق ما 

�لتون�شية يف عددها �م�س �لثاثاء.
مل  تلميذ�  ب��اأن  تفيد  �لتون�شية،  �ل�شحيفة  ح�شب  �لأوىل،  �حلادثة  �أور�ق 
يتجاوز ربيعه �لثامن كان غادر يوم �لو�قعة �ملدر�شة �لبتد�ئية �لتي يز�ول 
فيها در��شته و�لكائنة مبجاز �لباب ق�شد �لعودة �إىل حمل �شكنى و�لديه، 
ولكن يف �لطريق، ووفق �ملعطيات �لأولية �ملتوفرة �عرت�س �شبيله �شاب يف 
تعمد  �أي��ن  منزو  مكان  �إىل  باحلديث  و��شتدرجه  عمره  من  �لثالث  �لعقد 

�لعتد�ء عليه بفعل �لفاح�شة ثّم �أخلى �شبيله.
نف�شية  حالة  يف  وه��و  عائلته  منزل  �إىل  وع��اد  نف�شه  على  �لطفل  حتامل 
�أقاربه بتعر�شه لعتد�ء.. هذه  �أ�شعر  �شيئة، وبا�شتف�شاره عن �شبب تاأخره 
�لعرت�فات �شدمت �جلميع، ورغم �لوجع فقد ��شطحبه �أقاربه �إىل �ملقر 
فاأذنت  ب��ه،  �مل�شتبه  تتبع  وطلبو�  �لغر�س  يف  ب�شكاية  تقدمو�  �أي��ن  �لأم��ن��ي 
�ل�شرعي  �لطبيب  على  �لطفل  بعر�س  بباجة  بابتد�ئية  �لعمومية  �لنيابة 

مب�شت�شفى بالعا�شمة قبل مو��شلة �لأبحاث.
ويف حي �لت�شامن من حمافظة �أريانة تقدم قبل �أيام مو�طن ب�شكاية �إىل 
مركز �لدرك �لوطني باجلهة مفادها تعر�س �بنه �لذي مل يتجاوز ربيعه 

�بنه  �أن  �لتا�شع للتغرير ولعتد�ء م�شني من قبل عامل مبخبزة، م�شيفا 
توّجه يوم �لو�قعة �إىل �ملخبزة �ملذكورة لقتناء �خلبز، �إل �أن عاما غّرر به 

و�عتدى عليه بفعل �لفاح�شة وطالب بتتبع �مل�شتكى به عدليا.
�أعو�ن �لدرك �أجرو� �شل�شلة من �لأبحاث بّينت مبدئيا �أن �لطفل وبتحوله 
به  �مل�شتبه  ق���ام  �خل��ب��ز،  ل�����ش��ر�ء  عائلته  م��ن��زل  م��ن  �ل��ق��ري��ب��ة  �مل��خ��ب��زة  �إىل 
با�شتدر�جه �إىل �لد�خل بحكم معرفته به على �لأرجح و�ختلى به و�عتدى 
�أن  �إل  �شبيله،  ح��ال  يف  تركه  فعلته  �أن��ه��ى  وعندما  �لفاح�شة،  بفعل  عليه 
�إليه، وقد  �أ�شرته مبا تعر�س  �أف��ر�د  �ملنزل �شارح  �إىل  �لطفل وحال عودته 
�ملغرر به  �ل�شلط �لق�شائية بفتح حتقيق يف �لغر�س وعر�س �لطفل  �أذنت 

على �لفح�س �لطبي.
�أما حادثة قربة في�شتبه يف م�شوؤولية كهل يف �لأربعني من عمره يف �لتحر�س 
�جلن�شي بطفلة مل تتجاوز ربيعها �لر�بع، وقد �ألقى �أعو�ن �ل�شرطة بقربة 
معه  �لتحري  ملو��شلة  �لعدلية  �ل�شرطة  فرقة  �إىل  و�أحالوه  عليه  �لقب�س 

قبل �إحالته على �لق�شاء.
وح�شب م�شدر �أمني مطلع فاإن �ملت�شررة �عتادت �لتحول �إىل كّتاب باأحد 
تعليم  على  ي�شرف  �ل���ذي   ( �مل���ّدب  �أن  �إل  �ل��ق��ر�آن،  لتعلم  �جل��ه��ة  م�شاجد 
�ل�شيطان يوم �حلادثة  �مل��وؤّدب( و�شو�س له  �أي  �لتون�شية  �لطفال باللهجة 
�لبيت  �إىل  وبعودتها  �أماكن ح�شا�شة من ج�شمها،  �لبنية من  يتلم�س  ور�ح 

روت لو�لدتها ت�شرفات �ملّدب فما كان من �لعائلة �إل مقا�شاته.
�لر�بعة  بال�شنة  در��شتها  ت���ز�ول  تلميذة  تعر�شت  جندوبة  حمافظة  ويف 
�ملعطيات  وح�شب  و�غ��ت�����ش��اب،  وج��ه��ة  حت��وي��ل  لعملية  ث��ان��وي)ب��اك��ال��وري��ا( 
ليا  عائدة  كانت  �ملت�شررة  فاإن  �لتون�شية  �ل�شحيفة  عليها  �لتي حت�شلت 
�إىل منزل و�لديها بعد �إمتام بع�س �لدرو�س �خل�شو�شية عندما �عرت�س 
�شبيلها ثاثة منحرفني وحولو� وجهتها حتت جنح �لظام �إىل مكان منزو 
�أين و�قعها �ثنان منهم بينما تعهد �لثالث بتاأمني �ملكان، وقد تعهد �أعو�ن 

�لأمن بتعقب �مل�شتبه بهم.

اأحد املتهمني رجل دين

اغت�ساب ثالثة تالميذ والتحر�س بطفلة داخل كّتاب!
هوالند يندد بالتفجري ويطالب ليبيا بتو�سيحات 

•• باري�س-وكاالت:

�لفرن�شي فر�ن�شو�  �لرئي�س  طالب 
�إي�شاحات  بتقدمي  ليبيا  ه��ولن��د 
��شتهدف  �ل����ذي  �ل��ت��ف��ج��ري  ب�����ش��اأن 
طر�بل�س  يف  �لفرن�شية  �ل�����ش��ف��ارة 
�أربعة  لإ�شابة  و�أدى  �م�س،  �شباح 
ليبي  و�آخ��ر  فرن�شي  حار�س  بينهم 
و�شفت جر�حه باخلطرية، يف حني 
�أع��رب وزي��ر �خلارجية �لليبي عن 
�ملت�شررين  مع  �ل�شلطات  ت�شامن 

من �لنفجار.
وق������ال ه����ولن����د �إن������ه ي��ن��ت��ظ��ر من 
�لهجوم  ماب�شات  تو�شيح  ليبيا 
�ملقبول، وطلب  �لذي و�شفه بغري 
�خلارجية  وزي������ر  م����ن  �ل���رئ���ي�������س 
�إىل  ممثل  �إر���ش��ال  فابيو�س  ل���ور�ن 
�لإجر�ء�ت  كل  لتخاذ  �ملكان  عني 

�لازمة و�إعادة �جلريحني.
وذك���ر م�����ش��در دب��ل��وم��ا���ش��ي لوكالة 
فر�ن�س بر�س �أن فابيو�س �شيتوجه 
وقع  حيث  طر�بل�س  �إىل  �لثاثاء 

�لتفجري.
�لتفجري  ف��اب��ي��و���س  و����ش���ف  وق����د 
باده  �إن  وق���ال  �شائن،  عمل  ب��اأن��ه 
بالتعاون  �ل��و���ش��ائ��ل  ك��ل  �شت�شخر 
لك�شف  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  م����ع 
ماب�شاته و�لتعرف على مرتكبيه 
�أعرب  �ل�شرعة. وب��دوره  على وجه 
وزير �خلارجية �لليبي حممد عبد 
�لهجوم  موقع  تفقده  عند  �لعزيز 
�لليبية مع  �ل�شلطات  عن ت�شامن 
ونا�شد  �لتفجري،  من  �ملت�شررين 

�ملو�طنني  باإبعاد  وقامت  �ل�شفارة 
عن حميطها، م�شري� �إىل �أن وفد� 
فرن�شيا �شي�شل �أي�شا للم�شاركة يف 

�لتحقيقات.
عن  �لأولية  �ملعلومات  �أن  و�أ�شاف 
عن  نفذ  �أن���ه  �إىل  ت�شري  �لن��ف��ج��ار 
عن  فجرت  ملغومة  �شيارة  طريق 
حار�س  لإ����ش���اب���ة  �أدى  مم���ا  ب���ع���د، 
باخلطرية،  �إ�شاباته  و�شفت  ليبي 
كما �أ�شيب حار�س فرن�شي، �إ�شافة 
مقابل  م��ن��زل  يف  ليبية  طفلة  �إىل 
بجروح  �شاب  �أ�شيب  كما  لل�شفارة، 

�أجهزة  م���ع  �ل��ت�����ش��ام��ن  �ل��ل��ي��ب��ي��ني 
للو�شول  �شعيها  �لليبية يف  �لأم��ن 

�إىل �جلناة.
�لتفجري  �ل���ع���زي���ز  ع��ب��د  وو����ش���ف 
بالعمل �لإرهابي �شد دولة �شقيقة 
وقفت مع ليبيا طيلة �لثورة �لتي 

�أطاحت بنظام معمر �لقذ�يف.
و�أف������������ادت م���������ش����ادر ���ش��ح��ف��ي��ة يف 
تبا�شر  ليبية  ف��رق��ا  ب���اأن  طر�بل�س 
معلومات  وج��م��ع  حت��ق��ي��ق��ا  ح��ال��ي��ا 
عن �لهجوم، يف حني �أغلقت قو�ت 
�لأم������ن ك���ل �ل���ط���رق �مل����وؤدي����ة �إىل 

يف وجهه وخدو�س يف يديه.
�أم��ن��ي ليبيي ق��ال يف  وك��ان م�شدر 
وق��ع عند  �لتفجري  �إن  �شابق  وق��ت 
�ل�شاعة �ل�شابعة �شباحا بالتوقيت 

�ملحلي )�خلام�شة تغ(.
�أ�شيب  �لن���ف���ج���ار،  ل���ق���وة  ون���ظ���ر� 
مبنيان جماور�ن لل�شفارة باأ�شر�ر 
من  ع���دد  زج����اج  وت��ك�����ش��ر  ج�شيمة 
�ملحال �لتجارية �لتي تقع على بعد 
�ل�شارع  �ملياه  مائتي مرت. وغمرت 
�نفجار  ب�شبب  �ل�شفارة  مقر  �أم��ام 

�أنبوب مياه على ما يبدو.

•• وا�صنطن-رويرتز:

ي�شتجوب �أع�شاء يف �لكوجنر�س �لمريكي كبار م�شوؤويل �لمن 
�لتحقيقات �لحت��ادي قد  �ذ� كان مكتب  هذ� �ل�شبوع لريو� ما 
بهما يف تفجريي  �مل�شتبه  �أح��د  �لتعامل مع معلومات عن  �أ�شاء 

بو�شطن قالت رو�شيا منذ عامني �نه رمبا يكون مت�شدد�.
�ع�����ش��ائ��ه على  ب��ك��ام��ل  �ل��ن��و�ب  �ملحققني جمل�س  ك��ب��ار  وي��ط��ل��ع 
�لذي ي�شكله تيمورلنك  �لتهديد  �لذي حدث يف ر�شد  �لخفاق 
خط  عند  تفجريين  نفذ�  �للذين  �ل�شقيقني  �أح��د  ت�شارناييف 
�ملا�شي يف  �ل���ش��ب��وع  م��ن  �لث��ن��ني  ي��وم  م��ار�ث��ون بو�شطن  نهاية 
  200 �أك��رث من  ��شخا�س وج��رح  هجوم ت�شبب يف مقتل ثاثة 
�لحتادي  �لتحقيقات  مكتب  �لكوجنر�س  �ع�شاء  بع�س  و�تهم 

�أجهزة  ع���ربت  �ن  ب��ع��د  �ل��ازم��ة  �لج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  بالف�شل يف 
�أمن رو�شية عن �شكوكها يف تيمورلنك ت�شارناييف عام 2011 
وقالت �ل�شناتور �لدميقر�طية د�يان فين�شتاين �لتي تر�أ�س جلنة 
�ملخابر�ت يف جمل�س �ل�شيوخ �لتي �شيطلعها م�شوؤولو �لمن على 
ماب�شات �لق�شية خال جل�شة مغلقة علينا �ن نتو�شل �ىل حل. 

ورف�شت �لدلء مبزيد من �لت�شريحات.
�ملخابر�ت  م�شوؤولو  يطلع  �ن  �ملتوقع  م��ن  �ن  م�شاعدون  وق��ال 
جمل�س   بكامل �ع�شائه على �لق�شية يف وقت لحق من �ل�شبوع. 
�لتحقيقات  مكتب  ��شتبعد  مل���اذ�  ي��ع��رف��و�  �ن  �مل�����ش��رع��ون  وي��ري��د 
عام  ��شتجو�به  بعد  حمتمل  كخطر  �لك��رب  �ل�شقيق  �لحت���ادي 
2011 وبعدها بعام �شافر �ىل رو�شيا وز�ر د�غ�شتان و�ل�شي�شان 

يف جنوب �لباد حيث ين�شط مت�شددون.

•• الفجر - خا�س - تون�س:

�مل�شهد  م���ك���ون���ات  �إ������ش�����ر�ر  رغ�����م 
�حلو�ر،  على  تون�س  يف  �ل�شيا�شي 
ودعو�تها �ملتكررة للعمل من �جل 
يوؤّمن  وتو�فق  وفاق  �إىل  �لو�شول 
�لتي  �ل�شيا�شي  �لن��ت��ق��ال  عملّية 
تعي�شها تون�س، فان �لوقائع توؤكد 
�شعوبة �مل�شار وع�شر �ملهّمة، �إن مل 
يكن ��شتحالتها يف ظل �لتجاذبات 
�ملتباينة  و�مل������و�ق������ف  �ل���ق���ائ���م���ة 

للفرقاء.
�آخر مبادر�ت �حلو�ر �لتي �أطلقها 
�ملن�شف  �ملوؤقت  �لتون�شي  �لرئي�س 
�مل��رزوق��ي، ت��ر�وح مكانها، بل يرى 
�لبع�س �أنها ف�شلت منذ �نطاقها 
تكون  �أن  على  ع��ج��زت  �أن��ه��ا  بحكم 
�لفاعلني  ل���ك���ل  ج���ام���ع���ة  خ���ي���م���ة 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ني 
لن  �أط����ر�ف  قاطعتها  �إذ  و�مل����دين 
ي�����ش��ت��ق��ي��م �حل������و�ر ول����ن ي��ث��م��ر يف 

غيابها.
�لتون�شي  �لعام  فقد ج��ّدد �لحت��اد 
�للتحاق  رف�شه  �لث��ن��ني  لل�شغل 
مببادرة �حلو�ر �لوطني �لتي دعت 
�إليها رئا�شة �جلمهورية مب�شاركة 
�ل�شيا�شية،  �لأح��������ز�ب  م���ن  ع����دد 
وي���اأت���ي ه���ذ� �ل��رف�����س ب��ع��د جل�شة 
تفاو�س د�مت �أكرث من 3 �شاعات 
ب��ني ق���ي���اد�ت �لحت����اد ومم��ث��ل��ي 5 
�أح������ز�ب ���ش��ب��ي��ح��ة �لث���ن���ني مبقر 

�لحتاد.
وق����د ����ش���ارك يف �جل��ل�����ش��ة ك���ل من 
حركة  و  �جل�����م�����ه�����وري  �حل��������زب 
�لنه�شة و �لتحالف �لدميقر�طي 
و  �لعمل  �أج���ل  م��ن  �لتكتل  وح���زب 

�حلريات و حركة ند�ء تون�س.
�لأمني  �لعبا�شي  ح�شني  و�أو���ش��ح 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  ل���احت���اد  �ل���ع���ام 
لل�شغل �أن �لحتاد لن يلتحق بهذه 
�ملبادرة لأنه مل ي�شارك يف �إعد�دها 

ولأنها ت�شم �أحز�با دون �أخرى .

دعا  �أن �لحت��اد  �لعبا�شي  و�أ���ش��اف 
ب�����دوره حل����و�ر وط��ن��ي ي�����ش��م��ل كل 
�لثاين  �ل�������ش���وط  وه����و  �لأح��������ز�ب 
يف  �نتظمت  �لتي  �لأوىل  للمبادرة 

�أكتوبر من �ل�شنة �ملا�شية ..
�ل��ع��ب��ا���ش��ي �أن ه����ذ� �حل����و�ر  وق����ال 
�لطيف  ك��اف��ة  م�����ش��ال��ح  ي��خ��دم  ل 
�للقاء�ت  �أن  و  تون�س  �ل�شيا�شي يف 
�ملنظمة يف مقر رئا�شة �جلمهورية 
ل مت��ث��ل �حل�����و�ر �ل����ذي ك����ان دعا 
ن��ه��اي��ة �لعام  �إل���ي���ه �لإحت������اد ق��ب��ل 
�مل���ا����ش���ي ل���ل���خ���روج ب���ال���ب���اد من 
و  �لق��ت�����ش��ادي  و  �ل�شيا�شي  �مل����اأزق 
�أن جل�شة  �أ�شاف  كما  �لجتماعي، 
�لقادم  �شتلتئم يف غرة ماي  ثانية 
مع ممثلي �لأحز�ب للحديث حول 

�ملبادرة.
يف �ملقابل �أكد �لعبا�شي �أن �لحتاد 
ل يرى مانعا يف �جتماع �لأحز�ب 
وجهات  تقريب  بغاية  بينها  فيما 
�لنظر م�شرحا �أن �ملنظمة �لنقابية 
لن تنحاز �إىل �أي جمموعة لذلك 
����ش���ي���ح���اول �لحت��������اد جت���م���ي���ع كل 
موؤمتر  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  �ل��ف��رق��اء 
ب��ت��و�ف��ق��ات لطماأنة  ي��خ��رج  وط��ن��ي 
�ل�����ذي طالت  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل�����ش��ع��ب 

فرتة �نتظاره حللول و��شحة .
�لطاهري  �شامي  من جهته �شرح 
�لناطق  �مل�����ش��اع��د و  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
�ل��ر���ش��م��ي ل��احت��اد �أن �ل��ن��ق��ا���س و 
كانت  �لثنني  جل�شة  يف  �مل�شاور�ت 
تنظر  �ملنظمة  �أن  �عترب  و  مهمة 

بايجابية لكل �حلو�ر�ت.
�شامي  ق��ال  �للقاء  ف��ح��وى  وح���ول 
تتم  مل  �لحت�������اد  �أّن  �ل���ط���اه���ري 
�ل���وط���ن���ي منذ  ل���ل���ح���و�ر  دع����وت����ه 
�لبد�ية ولذلك ل ميكنه �للتحاق 
منذ  له  �لإع���د�د  �نطلق  قد  بعمل 
من  ع�����دد�  �أّن  �إىل  �إ����ش���اف���ة  م����دة 

�لأحز�ب رف�شت �مل�شاركة.
وقال : كمنظمة نقابية ل ميكننا 
ن�شف  بح�شور  ح��و�ر  يف  �لتو�جد 

�لأحز�ب  �أك��دت  �شياق مت�شل،  ويف 
�ملنظمة  �لتفاو�س مع  �مل�شاركة يف 
�لنقابية �أن �جلل�شة كانت �يجابية 
�جلريبي  م���ي���ة  �أ�������ش������ارت  ح���ي���ث 
�لأمينة �لعامة للحزب �جلمهوري 
�لت�شال  جل��ن��ة  ع��ل��ى  و�مل�����ش��رف��ة 
بالأحز�ب و�ملنظمات �لتي قاطعت 
�لتي  �ل���وط���ن���ي  �حل�������و�ر  م����ب����ادرة 
�ملوؤقت  �جلمهورية  رئي�س  �أطلقها 
حم���م���د �مل��ن�����ش��ف �مل�����رزوق�����ي �ىل 
�لتو�فق بني كل  و  �لت�شاور  �أهمية 
�أن �حل���و�ر  �ع���ت���ربت  و  �لأط������ر�ف 
�حل��ايل بني �لأح���ز�ب لي�س �شوى 
ومن  �أ�شمل  متهيد� حل��و�ر وطني 
�لوطني  �حل���و�ر  �إىل  �ل��ع��ودة  �ملهم 
�أكتوبر  �لحت����اد يف  �أط��ل��ق��ه  �ل���ذي 
�ملا�شي يف مرحلة ثانية لن تتجاوز 

منت�شف �شهر ماي �ملقبل..
وك����ان����ت �جل���ري���ب���ي ق����د ق���ال���ت يف 
يريد  حزبها  �أن  �أخ����رى،  منا�شبة 
حو�ر� يجمع ول يفرق ول يق�شي 
�أح���د� د�ع��ي��ة يف ه��ذ� �ل�شياق كافة 
�مل�شاركة  �إىل  و�ملنظمات  �لأح���ز�ب 
ل���ل���و����ش���ول �ىل  يف ه�����ذ� �حل��������و�ر 
تاريخ  م�����ش��ائ��ل  ح�����ول  ت���و�ف���ق���ات 
�ل�شيا�شي  و�ل��ن��ظ��ام  �لن��ت��خ��اب��ات 
و�لقانون �لنتخابي وحياد �لإد�رة 

ومقاومة �لعنف.
و�أكدت على �أن �لتو�فق حول هذه 
بح�شب  وح��ده  �لكفيل  هو  �مل�شائل 
�لوطني  �ملجل�س  مب�شاعدة  ر�أي��ه��ا 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع��ل��ى �خ��ت�����ش��ار مدة 
عمله و�ملرور �إىل �نتخابات �ملرحلة 

�لثانية من �لنتقال �لد�شتوري .
�حل�����زب  �أن  �جل����ري����ب����ي  وق�����ال�����ت 
�جل��م��ه��ورى ل���ن ي��دخ��ر ج��ه��د� يف 
�لوطني م��ع بقائه  �إجن���اح �حل���و�ر 
�أخ���رى  �شيغة  �أي����ة  ع��ل��ى  منفتحا 
تنجح  �إذ� مل  �لوطني  �حل��و�ر  من 
ت�شريك  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �مل�����ش��اع��ي 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ع��ام  �لحت����اد 
و�أكرب عدد من �لأحز�ب و�ملنظمات 

�لتجميع  م��ه��ّم��ت��ن��ا  لن  �لأح������ز�ب 
ولي�س �لتفريق. 

وك�����ان �ل��ع��ب��ا���ش��ي ق���د ����ش���رح قبل 
ه������ذ� �ل����ل����ق����اء، وحت������دي������د� ل���دى 
�جلهوي  �لحت��اد  ملوؤمتر  �فتتاحه 
�أن  �ل���ق���ريو�ن،  مبحافظة  لل�شغل 
مبادرة  ب����اأي  يلتحق  ل��ن  �لحت����اد 
م��ن �مل���ب���ادر�ت وه���و ي��دع��و جميع 
ومكونات  و�مل��ن��ظ��م��ات  �لأح��������ز�ب 
�للتحاق  �إىل  �مل������دين  �مل��ج��ت��م��ع 
لاحتاد  �لوطني  �حل��و�ر  مببادرة 
وعقد �ل�شوط �لثاين منها، مبينا 
للجميع  خ��ي��م��ة  ه���و  �لحت������اد  �أن 
�ل�شيا�شية  ل���ل���ت���ج���اذب���ات  جت��ن��ب��ا 
وجتنبا للعنف �لذي بد�أ ينت�شر يف 
ر�بطات  ميلي�شيات  وب��روز  �لباد 
م���ا ي�����ش��م��ى ب��ح��م��اي��ة �ل���ث���ورة �لتي 
ت�شرب حق �لختاف و �حلريات، 
ح����و�ر  ف���ت���ح  �إىل  د�ع����ي����ا �جل���م���ي���ع 
للمرحلة  لاأعد�د  حقيقي  وطني 
وف�����اق وطني  �إط������ار  �ل���ق���ادم���ة يف 
�لباد  م�شلحة  ل��ف��ائ��دة  حقيقي 
�لإره����اب،  و  �لعنف  ن��ت��ج��اوز  حتى 
د�ع���ي���ا �جل��م��ي��ع �إىل �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لعنف  ملناه�شة  �لوطني  �مل��وؤمت��ر 
متمنيا تو�فق كل �لأط��ر�ف د�خل 
�مل��وؤمت��ر لإن��ه��اء �لعنف و�شبح  ه��ذ� 
�أن  مبينا  ج�����ذوره،  م��ن  �لإره������اب 
�شيعيد  �لعنف  يف  �ل��ب��اد  �شقوط 
تون�س �إىل ع�شور غابرة وهو ما ل 

يتمناه كل �لتون�شيني. 
كما �شبق للعبا�شي �أن �عترب وجود 
ن��ي��ة ل�����ش��ح��ب �ل��ب�����ش��اط م���ن حتت 
�لتون�شي  �ل��ع��ام  �لإحت�����اد  م���ب���ادرة 
�أطلقها  �ل���ت���ي  ل���ل���ح���و�ر  ل��ل�����ش��غ��ل 
�ملا�شي،و�لتي  �أك���ت���وب���ر   16 يف 
���ش��ارك��ت ف��ي��ه��ا غ��ال��ب��ي��ة �لأح�����ز�ب 
�ملجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لنه�شة  حركة  با�شتثناء  �مل���دين، 
�لإ���ش��ام��ي��ة، وح���زب �مل���وؤمت���ر من 
�لرئي�س  �جل��م��ه��وري��ة)ح��زب  �ج��ل 

�ملرزوقي(.

وقوميا( �ن �أعلنت يف بيان لها عن 
فيها  �ملن�شوية  �لأح���ز�ب  مقاطعة 
لتنظيم  �جلمهورية  رئي�س  ملبادرة 
ح���و�ر وط��ن��ي ب��ني �لأح�����ز�ب وعن 
مت�شكها باملوؤمتر �لوطني لاإنقاذ. 
و�أكدت �جلبهة �أن �لأزمة �خلانقة 
�شيا�شيا  �ل���ب���اد  ب��ه��ا  مت���ر  �ل���ت���ي 
ل  و�أمنيا  و�جتماعيا  و�قت�شاديا 
تتطلب ح�شب تعبريها عقد ندوة 
�إجر�ء  تتطلب  ما  بقدر  لاأحز�ب 
ح����و�ر وط��ن��ي حقيقي وه����ادف يف 

�إطار موؤمتر وطني لانقاذ. 
و�عتربت �جلبهة �أن �ملرزوقي غري 
نزيه  وطني  ح��و�ر  لرعاية  م��وؤه��ل 
مبادرته  و�أن   ، و���ش��ادق  وحُم��اي��د 
�شورة  ل��ت��ل��م��ي��ع  دع���ائ���ي���ة  ح��م��ل��ة 
رئي�س �جلمهورية �ملتهرئة وحملة 
�ن��ت��خ��اب��ي��ة ���ش��اب��ق��ة لأو�ن���ه���ا ح�شب 

تعبري �لبيان.
با�شم  �ل���ر����ش���م���ي  �ل���ن���اط���ق  وق������ال 
�جلبهة حمة �لهمامي يف ت�شريح 
ت�شارك يف  ل��ن  �جلبهة  �أن  �إذ�ع���ي، 
�حلو�ر �لوطني لأنه ل ي�شمل كل 
�لأط��ر�ف على غر�ر �حتاد �ل�شغل 
و�حتاد �ل�شناعة و�لتجارة و�حتاد 
�لتون�شية  و�ل��ر�ب��ط��ة  �ل��ف��اح��ني 
ل��ل��دف��اع ع���ن ح���ق���وق �لإن�������ش���ان، و 
ي��رك��ز على �أج��ن��د� �لن��ت��خ��اب��ات يف 
�لتون�شي  �ل�شعب  م�شاكل  �أن  حني 

�إجر�وؤها قبل نهاية �لعام �جلاري.
كما يهدف �أي�شا �إىل ح�شم �لنقاط 
�لأطر�ف  خمتلف  ب��ني  �خلافية 
�ل�شيا�شية ب�شاأن �لد�شتور �لتون�شي 
�لنهائية  ل��ل�����ش��ي��اغ��ة  �مل���ع���رو����س 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  على  �أ���ش��ه��ر  منذ 

�لتاأ�شي�شي.
�لتون�شي،  لل�شاأن  مر�قبون  ويرى 
�مل�شهد  يزيد  قد  �حل��و�ر  تعرث  �أن 
���خ ما  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ت��ع��ق��ي��د�، وُي���ر����شّ
ي��ّت�����ش��م ب���ه م���ن ف��رق��ة و�ن��ق�����ش��ام ، 
�ل�شائدة  �لأزم����ة  ُي��ع��ّم��ق  وب��ال��ت��ايل 
�إىل حّد  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل���ب���اد  يف 
�غتيال  بعد  �جل�شدية  �لت�شفية 
���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د يف �ل�������ش���اد����س من 

فيفري �ملا�شي .
�إّل  ل���ل���ح���و�ر  ب���دي���ل  �ن�����ه ل  ومب�����ا 
�حل�������������و�ر، ت����ت����و������ش����ل �مل�������ش���اع���ي 
ل���ش��ت��ك��م��ال ����ش���روط���ه ح���ت���ى و�ن 
�ختلفت �ل�شبل و�لو�شائل �ملعتمدة 
�لف�شل  لن  �ل���ه���دف،  ذ�ك  ل��ب��ل��وغ 
�ل����ذي يرتب�س  مم��ن��وع و�ل��ب��دي��ل 
قامت  �مل�شهد  خلفية  يف  باجلميع 
وم��ظ��ل��م، ي����درك �جل��م��ي��ع �ن���ه لن 
�أو  �أح��د� �شو�ء من �حلكم  ي�شتثني 
�أّن �لأو�شاع  �ملعار�شة، ف�شا على 
�لق���ت�������ش���ادي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة يف 
���وء م����ا مل يعد  �ل�������شّ ت���ون�������س م����ن 

يحتمل �لتاأجيل! .

�لنتخابات  ت��ت��ج��اوز  �مل�شتعجلة 
�حلالية  �أن �حلكومة  على  م�شدد� 
�ل�شيا�شة  نف�س  �نتهاج  يف  ت�شتمر 
�ل���ق���دمي���ة و�ل���دي���ك���ت���ات���وري���ة وفق 

تعبريه.
�لأ�شبوع  �ن��ط��ل��ق  �حل������و�ر  وك�����ان 
فقط  �أح���ز�ب   7 بح�شور  �ملا�شي، 
ه���ي ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة ، و�مل���وؤمت���ر 
و�لتكتل  �جل��م��ه��وري��ة،  �أج����ل  م���ن 
�لعمل  �أج�����ل  م���ن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�جلمهوري،  و�حل���زب  و�حل��ري��ات، 
وح�����رك�����ة ن�������د�ء ت����ون���������س، وح�����زب 

�ملبادرة.
و�لتحق يف �ليوم �لثاين، �لتحالف 
�لعري�شة  وح���زب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ى، 
بجل�شاته  �لآم��ان  �ل�شعبية، وحزب 
�لعمال،  ح���زب  عنها  ت��غ��ّي��ب  �ل��ت��ي 
وحركة وفاء، و�مل�شار �لدميقر�طى 
�لوطنيني  وح�����زب  �لج���ت���م���اع���ي، 
بالإ�شافة  �ملوحد،  �لدميقر�طيني 
�لتون�شي  �ل����ع����ام  �لإحت���������اد  �إىل 

لل�شغل.
�إىل  م�����وؤمت�����ر �حل���������و�ر  وي�����ه�����دف 
بني  �ل�شيا�شية  �خل��اف��ات  جت���اوز 
�لتو�شل  بغية  �لأط���ر�ف،  خمتلف 
نهائي  موعد  لتحديد  تو�فق  �إىل 
رئا�شية  �نتخابات  لتنظيم  وثابت 
وبرملانية، و�شياغة قانون �نتخابي 
لتنظيم �لعملية �لنتخابية �ملزمع 

يف �حلو�ر ب�شيغته �حلالية بح�شب 
تاأكيدها. من جانبه �أكد �ل�شحبي 
ع��ت��ي��ق ع����ن ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة �أن 
�لحت����اد ي��ق��ّدر �أن���ه ط���رف جممع 
�مل��دين و  لكل �لأح���ز�ب و �ملجتمع 
تتو�فق  �لنه�شة  حركة  �أن  �شرح 
للمنظمة  �مل������ب������ادر�ت  ه������ذه  م����ع 
بني  ت��و�ف��ق��ات  �إي��ج��اد  يف  �لنقابية 
�لأح����������ز�ب مت����ر ع����رب �لحت��������اد و 
بعد  فيما  لتنقل  �مل���دين  �ملجتمع 
�لتاأ�شي�شي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  �إىل 

�لذي ميثل �ل�شلطة �لأ�شلية. 
ويف نف�س �ل�شياق �عترب مهدي بن 
غربية عن �لتحالف �لدميقر�طي 
�أن �لإطار �لأف�شل هو �لدعوة �إىل 
�لحتاد  من  مببادرة  وطني  ح��و�ر 
د�ئ��م��ا ف�شاء ي�شم كل  ك��ان  �ل��ذي 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني.  ك��م��ا ����ش���ّرح ر�شا 
�أن  تون�س  ن��د�ء  حركة  ع��ن  بلحاج 
�لحت��اد هو ر�عي �حل��و�ر �لوطني 
و ق��د مت �لت���ف���اق �ل��ي��وم ع��ل��ى �أن 
�ل���ن���دوة �حل��ال��ي��ة ل���اأح���ز�ب �لتي 
�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  �إل��ي��ه��ا  دع����ت 
ل ت��ع��و���س م��ب��ادرة �لحت����اد و هي 

مرحلة متهيدية فقط.
ت����ون���������س ق������د علق  ن���������د�ء  وك���������ان 
�إىل  �لوطني  �حل���و�ر  يف  م�شاركته 
على  فاعلة  �أط���ر�ف  مو�فقة  حني 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة 
�حلركة،  يف  �لقيادي  و�أو���ش��ح  فيه 
ن���د�ء تون�س  �أن  �ل��ع��ك��رم��ي،  ل��زه��ر 
ب��ل علق  مل ين�شحب م��ن �حل���و�ر، 
على  بناء  حني  �إىل  فيه  م�شاركته 
ج��م��ل��ة م��ن �لأ����ش���ب���اب، م��ن بينها، 
�أط��ر�ف فاعلة على �ل�شاحة  غياب 
�لوطنية على غ��ر�ر �لحت��اد �لعام 
�مل�شار  وح����زب  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي 

�لدميقر�طي �لجتماعي .
�لطرف  يكن  �لعمايل مل  �لحت��اد 
للم�شاركة حيث  �لر�ف�س  �لوحيد 
�ئتاف   ( �ل�شعبية  للجبهة  �شبق 
ي�شاريا  ح��زب��ا   11 ي�شم  ي�����ش��اري 

قاطعه احتاد ال�سغل وائتالف الي�سار

احلوار الوطني يف تون�س يرتّنح وعلى حافة االنهيار..!

حو�ر منقو�س ل منا�س من ��شتكماله

ت�سّمنت اأ�سئلة دينية

الداخلية التون�سية تلغي مناظرة النتداب رجال اأمن
•• الفجر – تون�س - خا�س :

�لتون�شية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
�أم�س �لأول �لثنني يف بيان  م�شاء 
�شتتحرى  �إن��ه��ا  �أ���ش��درت��ه  �شحايف 
�لأحد  �إجر�ءها  �أ�شئلة مناظرة مت 

وت�شمنت لأول مرة �أ�شئلة دينية. 
وز�رة  �أ�����ش����درت����ه  ب���ي���ان  يف  وج������اء 
�ل���د�خ���ل���ي���ة �أن������ه ن���ظ���ر� مل����ا �أث������اره 
للحر�س  ع���رف���اء  �ن���ت���د�ب  �خ��ت��ب��ار 
فعل  ردود  م��ن  �ل��وط��ن��ي)�ل��درك( 
دعم  �إىل  �ل�����وز�رة  �شعي  �إط����ار  ويف 

����ش���ي���ا����ش���ة �حل�����ي�����اد و�ل����ع����م����ل بكل 
قّرر  ت�شكيك،  لكّل  ودرًء�  �شفافية 
 2013 �أف������ري������ل   22 �لث�����ن�����ني 
�إد�ري  بحث  فتح  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر 
بخ�شو�س �ختبار �لأ�شئلة متعددة 
يف  �مل�شوؤولية  وحتديد  �لختيار�ت 
�لقانوين  �لأث��ر  وترتيب  �ملو�شوع 

على ذلك.
ك��م��ا ق����رر وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �إع����ادة 
�إجر�ء �لختبار�ت �خلا�شة بقبول 
و�شيتم  �ل��وط��ن��ي،  للحر�س  ع��رف��اء 
�إع����ام �مل��رت���ش��ح��ني ب��ت��اري��خ �إع���ادة 

�ملناظرة.
�ملو�قع  �ح��د  ن�شر  فقد  وللتذكري 
وثيقة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
دينية  �أ�شئلة  وج��ود  �أثبتت  �ختبار 
ل��ل��م��م��ت��ح��ن��ني، �لأم������ر �ل�����ذي �أث����ار 
�لجتماعية  باملو�قع  كبري�  ج��دل 

يف تون�س.
ه����ذ� وب�����نّي م�����ش��در �أم���ن���ي مطلع 
هويته،  عن  �لك�شف  رف�س  و�ل��ذي 
�أ���ش��ئ��ل��ة دينية  �أن����ه مل ت��ك��ن ه��ن��اك 
�مل��ن��اظ��ر�ت �خلا�شة  يف م��ث��ل ه���ذه 
�لأمر  ه��ذ�  �أّن  و  �لد�خلية  ب���وز�رة 

يعترب جديد� على �مل�شار �لتكويني 
للوز�رة، بح�شب تعبريه. 

�لأ�شئلة  ه����ذه  وج�����ود  �أث������ار  وق����د 
�لد�خلية تخوف  وز�رة  مبناظر�ت 
م��ر�ق��ب��ني ل��ل�����ش��اأن �ل��ت��ون�����ش��ي من 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����س جل���ه���از �م���ن���ي م����و�زي 
غري مدين لاأمن �جلمهوري من 
ناحية ومن جعل هذه �لوز�رة حتت 
�لإ�شامي  �لنه�شة  حزب  �شيطرة 
خا�شة و �أنها بقيت ملدة طويلة بيد 
�لتجمع  �ل�����ش��اب��ق  �حل���زب �حل��اك��م 

�لد�شتوري . 
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يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/
�ملحامي كلد�ري وم�شاركوه)حمامون وم�شت�شارون قانونيون(

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2011/2/15 م �ملودعة حتت رقم: 153133 
با�ش��م:�شركة جي بي �م جروب 1997 كو �ل تي دي .

وعنو�نه:جار�نا�شنتيوجن - 37 بانكوكينو - بانكوك 10700 - تايلند .
وذلك لتمييز �لب�شائع :

�لفام ، مو�د تغليف وح�شو وعزل ، �نابيب مرنه معدنية ، �لفام �مل�شللة . 
�لو�ق�عة بالفئة:25 

و�شف �لعامة:�لعامة �لتجارية KARDAS مكتوبة بحروف لتينية وب�شكل مميز .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/
�ملحامي كلد�ري وم�شاركوه)حمامون وم�شت�شارون قانونيون(

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/3 م �ملودعة حتت رقم: 155232 
با�ش��م:�شركة �رتيدكو� كوزماتيك جي �م بي �ت�س .

وعنو�نه:جوب�شرت�بي 85757013 - كاري�شفيلد - �ملانيا .
وذلك لتمييز �لب�شائع :

�جهزة �لعناية باجل�شم ، ملمع �لظافر )�لكهربائي وغري �لكهربائي ، زردية �لب�شرة ، زردية �لظافر ، زردية 
�لرمو�س ، بكرو �حلو�جب ، ماقيط( . 

�لو�ق�عة بالفئة:8 
و�شف �لعامة:�لعامة �لتجارية MISSLYN مكتوبة بحروف لتينية باخلط �ل�شود .  

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/
�ملحامي كلد�ري وم�شاركوه)حمامون وم�شت�شارون قانونيون(

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/3 م �ملودعة حتت رقم: 155234 
با�ش��م:�شركة �رتيدكو� كوزماتيك جي �م بي �ت�س .

وعنو�نه:جوب�شرت�بي 85757013 - كاري�شفيلد - �ملانيا .
وذلك لتمييز �لب�شائع :

 �شلع جلدية ، جذوع وحقائب �ل�شفر وحقائب �ليد ، �ملحافظ �جللدية و�ملقلدة من �جللد ، حقائب �لظهر . 
�لو�ق�عة بالفئة:18 

و�شف �لعامة:�لعامة �لتجارية MISSLYN مكتوبة بحروف لتينية باخلط �ل�شود .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/
�ملحامي كلد�ري وم�شاركوه)حمامون وم�شت�شارون قانونيون(

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2011/4/3 م �ملودعة حتت رقم: 155230 
با�ش��م:�شركة �مريكان نايلز جي �م بي �ت�س .

وعنو�نه:و�لد مي�شرت��شي 76080935 - ميونخ - �ملانيا .
وذلك لتمييز �لب�شائع :

�شلع جلدية ، جذوع وحقائب �ل�شفر وحقائب �ليد ، �ملحافظ �جللدية و�ملقلدة من �جللد ، حقائب �لظهر . 
�لو�ق�عة بالفئة:18 

و�شف �لعامة:�لعامة �لتجارية ANNY مكتوبة بحروف لتينية باخلط �ل�شود .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/��س �ن �ر دنتون �ندكو 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 179019    بتاريخ:2012/9/6 م
با�ش��م:بار �للز �ي بي هولدنغز جي �م بي �ت�س .

وعنو�نه:فوردرجا�س 59 - �شي �ت�س - 8200 �شافهاوزن - �شوي�شر� .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

لتكنولوجيا  �لتحتية  و�لبنية  و�لت�شال  و�لرت��شل  �لفوترة  و�د�رة  توفري  يف  �مل�شتخدمة  �حلا�شوب  بر�مج 
 )SAAS( كخدمة  �لربجميات  تطبيقات  وخ��دم��ات  لي��ن(   - �مل��ب��ا���ش��رة)�ن  �لن��رتن��ت  وخ��دم��ات  �ملعلومات 
�حلا�شوب  برجميات   ،  )cloud(كاود ب��ر�م��ج  يف  �مل�شتخدمة  �حل��ا���ش��وب  برجميات   ، �لخ���رى  ل��اط��ر�ف 
�حلا�شوب  برجميات   ، للحا�شوب  �ملادية  �مل��و�رد  وعلى  �لت�شغيل  برنامج  على  �لفرت��شية  ��شفاء  �مل�شتخدمة 
�لت�شغيل  برنامج  �لفرت��شيةعلى  و��شفاء  �حلا�شوبي  �لعتاد  ويف   )cloud(كاود بر�مج  يف  �مل�شتخدمة 
برجميات �حلا�شوب �مل�شتخدمة يف حماكاة �لعتاد �حلا�شوبي نظام �لت�شغيل ، برجميات �حلا�شوب �مل�شتخدمة 
�مل�شتخدمة يف تكوين  ، برجميات �حلا�شوب  �ملتو��شل للرب�مج غري �ل�شلية  و  �ملرئي  �لدمج غري  بر�مج  يف 
جزئيات منعزلة وبيئات �فرت��شية على خادم و�حد ومثيله نظام ت�شغيل برجميات �حلا�شوب �مل�شتخدمة يف 
تعيني �ملو�رد �لديناميكية �دو�ت �د�رة برجميات �حلا�شوب �مل�شتخدمة يف بيئة �لية متعددة �لفرت��شية ويف 

�د�رة �خلو�دم �ملتعددة . 
�لو�ق�عة بالفئة:9 

و�شف �لعامة:�لعامة مكونة من �لكلمة بار�للز )PARALLELS( مكتوب باحرف لتينية)مرفق 
طيه �شورة �لرتجمة من �لقامو�س( .  

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/�ملحامي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/2/7 م �ملودعة حتت رقم: 186411 
با�ش��م:�شهباز �عجاز برويز �حمد �شيخ .

وعنو�نه:دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �س.ب:41090 - هاتف:042354850 - فاك�س:042354870
. platinum_baz@yahoo.com:لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
 خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات ، �ليو�ء �ملوؤقت . 

�لو�ق�عة بالفئة:43 
ومكتوب  �لبي�س  باللون  د�ئرة  �طر�فه  على  يوجد  �للون  �زرق  د�ئري  �شكل  عن  �لعامة:عبارة  و�شف 
عبارة  ��شفلها  ومكتوب  معني  وب�شكل  �لبي�س  باللون  �لاتينية  باللغة   CULVER S كلمة  عليه 
BUTTER BURGERS & FROZEN CUSTARD باللغة �لاتينية �لكبرية باللون 

�لبي�س وب�شكل معني .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/
�ملحامي كلد�ري وم�شاركوه)حمامون وم�شت�شارون قانونيون(

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2011/11/16 م �ملودعة حتت رقم: 165295 
با�ش��م:ريت�شموند مريكنتايل ليمتد �س.م.ح .

وعنو�نه:�س.ب:8412 - �شيف زون - �ل�شارقة - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
وذلك لتمييز �لب�شائع :

�حلديد �مل�شقول - �حلديد �شبه �مل�شقول - �لنيكل - زنك - خام �حلديد و�ي منتجات �خرى متعلقة بالعامة. 
�لو�ق�عة بالفئة:6 

و�شف �لعامة:كلمة RICHMOND GROUP مكتوبة بحروف لتينية عري�شة باخلط �ل�شود 
�لعري�س .  

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775    

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

  
بتاريخ: 2013/3/17  �ملودعة حتت رقم : 153115 

با�شم :�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية
وعنو�نه: �بوظبي/ �خلالدية �س.ب : 112021 هاتف: 026516666 فاك�س: 026516661

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
��شد�ر �لرت�خي�س

 �لو�قعة بالفئة: 42
و�ش���ف �لعامة : �لعامة عبارة عن Fanr ويدنوها �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية ويدنوها 
Federal Authority For Nuclear Regulation وعلى ميني �لكلمة �شكل هند�شي 

مميز.
�ل�شرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الربعاء  24  ابريل 2013 العدد 10775

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: جيماك�س لرتكيب انظمة التكييف )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب )105( ملك نا�شر حممد لوتاه- ديرة- نايف �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 610554 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1028299 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/1/07 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/07 وعلى 
�سقر  كيه  بي  ايه  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
لتدقيق احل�سابات ، �لعنو�ن: مكتب رقم 446 ملك عبد�هلل �حمد حممد بن فهد-

�لق�شي�س هاتف: 2511585 04 فاك�س/2511586 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 
و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:   �سيدرينايتي)�س.ذ.م.م(.
�ل��ع��ن��و�ن: م��ك��ت��ب رق���م 101 م��ل��ك د�ر �ل��ك��ن��ده ل��ل��و���ش��اط��ة �ل��ع��ق��اري��ة- جم��م��ع دبي 
�لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل  دب��ي  ب��ر  لا�شتثمار- 
662740 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1086712 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة 
�أع��اه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/3/07 و�ملوثق لدى  �ملذكورة 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/21 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
، �لعنو�ن: مكتب رقم  ايه  تي ام لتدقيق احل�سابات  �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�ملرقبات -  هاتف: 2657060 04  دي��رة-  �ل��زرع��وين-  602 ملك عبد�لرحيم حممد 
فاك�س/2657061 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
مكتب  �لعنو�ن:   ، احل�سابات  لتدقيق  �سقر  كيه  بي  ايه  �مل�شفي:  ��شم 
 2511585 هاتف:  فهد-�لق�شي�س  بن  حممد  �حمد  عبد�هلل  ملك   446 رقم 
04 فاك�س/2511586 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
لرتكيب  جيماك�س  لت�شفية  �أع���اه  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
بتاريخ  انظمة التكييف  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
2013/1/07 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/07  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��اه، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي:  ايه  تي ام لتدقيق احل�سابات ، 
�ملرقبات  �لزرعوين- ديرة-  �لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد 
هذ�  04 مبوجب  04فاك�س/2511586  فاك�س/2657061   04  2657060 هاتف:    -
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه 
لت�شفية  �سيدرينايتي )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2013/3/21  وعلى  �لعدل حماكم دبي  2013/3/07 و�ملوثق لدى كاتب 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  792 /2013   عم جز- م ع-ب- اأظ  

�حمد  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  جمول  في�شل  عبد�لقادر  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�حلد�دة  للنجارة  مو�شاوي 
و�حلد�دة  للنجارة  مو�شاوي  �حمد  موؤ�ش�شة  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر )�عان �ملدعي عليها بعري�شة �لدعوى 
يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر(   حيث  �عان 
�لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/15

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  131 /2013   عم كل- م ع-ب- اأظ  

عليه:  مدعي  �لردن  �جلن�شية:  �لعم�شة  �بو  �حمد  عبد�خلالق  د�ود  مدعي/ 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للنقليات  �لذهبي  �لطريق  موؤ�ش�شة 
�لطريق  موؤ�ش�شة  �عانه/   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�لذهبي للنقليات و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2013/4/29 موعد� لنظر 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة  �شباحاً 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  ز�يد  بن  حممد 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شور� 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/1

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  629 /2012   مد جز- م ر-ب- اأظ  

مدعي/ ��شرف نور �لدين �حمد �حمد �جلن�شية: م�شر  مدعي عليه: حممد 
فكري ها�شم �حمد �وي�س �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�وي�س  �حمد  ها�شم  فكري  حممد  �عانه/  �ملطلوب  درهم   50.000 مببلغ 
�جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/6 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�   �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  م�شاء�   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  569 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
دياب  جميل  ميثلها/حممد  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  تريبويل  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�جلن�شية:  و�خرون  للعقار�ت  �لتجاري  �بوظبي  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�عانه/  �ملطلوب  درهم     2.391.008 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  
�شعيد حممد بخيت �شعيد �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�خلام�شة ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �أل نهيان 
�مل�شتند�تك  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1519 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
�حمد  �شيف  �شامل  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �خليمة  ر��س  بنك  مدعي/ 
خمي�شاين �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: ثبوت حق و�شحة حجز 
خمي�شاين  �حمد  �شيف  �شامل  �عانه/  �ملطلوب  رهم  616.973.90د  بقيمة  حتفظي 
�قام  �ملدعي  �ن  �لتقرير( حيث  بالن�شر)بورود  �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر 
ب�   �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
�شخ�شيا  نهيان  �أل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2249 /2011   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
م�شلم  جمدي  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعماين  �لوطني  بنك  مدعي/ 
�حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �حلجري  عبيد 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �حلجري  عبيد  م�شلم  جمدي  �عانه/  �ملطلوب  �لتحفظي 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتكميلي(  �لتقرير  بالن�شر)بورود  عنو�نه: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/28 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب�  حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �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 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  171 /2013   جت  كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ش�شة �مليا�شة للمعد�ت �ل�شناعية �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: حممد 
�لمار�ت  �جلن�شية:  بارتيرنز  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته/  �ملرزوقي  �ل�شاعر  عبد�لرحيم 
�ملطلوب     %12 قانونية  فائدة  درهم   925.216.76 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�لردن     �جلن�شية:  �ملوؤ�ش�شة  مدير  ب�شفته  �حلو�مده  �شالح  عبد�هلل  يزيد  �عانه/ 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00
�يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  نهيان  �أل  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ   2013/4/24     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  541 /2013   جت  كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ بطي عمر�ن �شيف خليفه �لقبي�شي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: 
ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  علي  عبد�لكرمي  �شبيل  عبد�هلل 
عقد ��شتثمار غري حمدد �لقيمة �ملطلوب �عانه/ عبد�هلل �شبيل عبد�لكرمي 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت      �جلن�شية:  علي 
موعد�   2013/4/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لوىل ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �أل 
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 بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1016 عقاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة خيول لا�شتثمار- ذ.م.م-  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �حمد �شلطان عبيد هال وميثله:د.�بر�هيم ح�شن �ملا  قد 
و�ملدعي  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
�لتفاقية  و�لفائدة  �ملدعي عليها مببلغ وقدره )407000 درهم(  و�لز�م  عليها 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  باكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/4/25 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/660 عقاري كلي                          
�ىل �خل�شم �ملدخل /1-  �ندريي�س �لك�شاندير �ش�شوينيجري 2- �حمد ثاين عبيد ثاين �ملهريي  
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حميد ر�شا حممد ر�شا عبد�حلميدي وميثله: يو�شف 
حممد ح�شن حممد �لبحر    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ ��شتمارة �حلجز 
بامارة  �ك��و�  مدينة  يف  �لكائن   1 �شاندي  ذ�  م�شروع  من   14 �لطابق  ب�شاأن   2008/6/26 �مل��وؤرخ��ة 
عجمان و�عتبارها كاأن مل تكن و�لز�م �ملدعي عليهما �ل�شليني و�خل�شمني �ملدخليني بالت�شامن 
�لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   2086147( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدو�  �ن  بينهم  فيما  و�لتكافل 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د. �لز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لتكافل 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/2 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     

العدد  10775 بتاريخ 2013/4/24     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/927  ا�ستئناف جتاري  
�ي��ا���س جم��ه��ول  حم��ل �لقامة  �مل�شتاأنف ���ش��ده/1 -ك��وم��ايل يو�شف  �ىل 
لل�شرق  �ل��ع��ام��ة  �ل�شمان  �شركة   ( �ل��وط��ن��ي  /�لحت����اد  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
�لدنى( وميثله: �شمري حليم كنعان   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2011/1565 جتاري كلي بتاريخ 2012/7/18 وحددت لها 
جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch.2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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اللجنة املنظمة تبحث ترتيبات احلدث اليوم

)دبي البحري( يبداأ ا�ستعداداته مللحمة )القفال 23(
بن ثاين: دعم حمدان بن را�سد وراء ا�ستمرار ر�سالة )االأجيال(
بن غليطة: نعتز بدعم الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية

االحتاد الدويل لبناء االأج�سام ي�سع عربية الفجرية على خريطة اأحداثه العاملية والدول العربية ت�سارك باأبطالها العامليني

موؤ�س�سة نا�سر بن حمد تنظم املارثون االأول لل�سيدات

نا�سر بن حمد: املارثون يهدف اإىل ن�سر ثقافة ممار�سة الريا�سة بني ال�سيدات

يعقد مبقر نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباح �ليوم �جتماع 
 23 رق��م  �ل�شنوي  �لقفال  ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة 
يقام  و�ل��ذي  قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن 
ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية وينطلق يوم 
جزيرة  م��ن  �ملقبل  م��اي��و  �شهر  م��ن  وع�شر  �لثامن 
�شري بونعري وحتى �شو�طئ دبي قبالة فندق )برج 

�لعرب(.
�ملنظمة  ل��ل��ج��ن��ة  �لأول  �لج��ت��م��اع  �ن��ع��ق��اد  وي���اأت���ي 
�حلدث  لن��ط��اق��ة  �مل��ب��ك��رة  �لتح�شري�ت  �إط���ار  يف 
�لكبري بعد مو�فقة �شمو ر�عي �حلدث على موعد 
جمل�س  يتطلع  حيث  لذلك  ومباركته  �لنطاقة 
�إد�رة ن���ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
حتقق  و�ل��ذي  �مل�شهود  �لتنظيمي  �لنجاح  مو��شلة 
1991 بفكرة  للحدث منذ �نطاقته �لأوىل عام 
وم���ب���ادرة م��ن �شمو �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل 
�ل�شباق  ور�ع���ي  �لبي�شاء  �لأي����ادي  �شاحب  مكتوم 
�لكبري و�لذي �أ�شهم باآر�ئه وتوجيهاته �مل�شتمرة يف 
�ملحافظة على �لتظاهرة وتطورها من عام �إىل �آخر 
حتى �شارت من �أهم �لفعاليات �لريا�شية �لبحرية 
على �لإطاق و�لعر�س �لكبري �لذي ينتظره ع�شاق 

�لرت�ث وحمبيه يف �ملنطقة.
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  جميع  �ملنظمة  �للجنة  ودع��ت 

و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �مل�شاهمة يف تنظيم �حلدث �إىل 
�لجتماع �ملرتقب �ليوم لبحث كل �لأم��ور �ملتعلقة 
ب��احل��دث �مل��رت��ق��ب وه���ي �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة للقو�ت 
�لر�بع  �ل�����ش��رب  �ل�شو�حل  ح��ر���س  وق��ي��ادة  �مل�شلحة 
�إد�رتها  مبختلف  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 

�لعامة  و�لإد�رة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
للدفاع �ملدين )دبي( وموؤ�ش�شة دبي لاإعام ممثلة 
�لد�ئم  �لإعامي  �ل�شريك  �لريا�شية  دبي  قناة  يف 
و�لناقل �حل�شري لل�شباق وموؤ�ش�شة وهيئة �ل�شحة 

بدبي وموؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف.

�سكر وتوجيهات
رئي�س  ث��اين  �ل��ل��و�ء �حمد حممد بن  �شعادة  ورف��ع 
للريا�شات  �ل�������دويل  دب�����ي  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل�����ش��ي��خ حمد�ن  ل�شمو  �جل��زي��ل  �ل�����ش��ك��ر  �ل��ب��ح��ري��ة 
�ملالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
ل�شتمر�ر  �لد�عمة  ومو�قفه  �مل�شتمر  دعمه  على 
�شمعته  �ملقبل  مايو   18 يوم  يطفي  �ل��ذي  �ل�شباق 
�لثالثة و�لع�شرين يف ر�شالة �إبد�عية خاقة حتمل 
م�����ش��م��ون �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �رث �لآب������اء و�لأج������د�د 

ملختلف �لأجيال.
وقال �نه لو ل �لدعم �لكبري و�لأفكار �ملتميزة �لتي 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  يطرحها 
يومنا  وحتى  �حل��دث  تاأ�شي�س  منذ  �ل�شباق  ر�ع��ي 
�حل���ايل مل��ا ك��ان ل��ه��ذ� �حل���دث �أن يبلغ ه��ذه �ملكانة 
�لتي جعلته من �أهم �لأحد�ث و�لبطولت وحمط 
حيث  �لعاملية  و�ل�شحافة  �لإع���ام  و�شائل  �هتمام 
بريطانيا  �ل�شحافية يف  �لإ�شد�ر�ت  �أ�شهر  و�شفته 
�لعام �ملا�شي �نه )�ل�شباق �لأكرث جمال يف �لعامل( 
وهذه �شهادة فخر و�عتز�ز لكل �إمار�تي غيور على 
حياته  �رت��ب��ط��ت  و�ل����ذي  ل�شعبنا  �ل��ك��ب��ري  �مل�����وروث 
�لرزق  وم�شدر  �لآم���ن  �مل���اذ  ك��ان  و�ل���ذي  بالبحر 

�لوفري.
و�أو�شح بن ثاين �أن �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون  ر��شد 

قد  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س 
وجه جمل�س �إد�رة �لنادي بالعمل على �إجناح �حلدث 
و��شتمر�ر �لتميز �لتنظيمي �لذي �أظهره �لنادي يف 
�لدور�ت �ملا�شية من �حلدث مثمنا دعم �شمو ر�عي 
�حلدث ومتمنيا �لتوفيق جلميع �لنو�خذة و�ملاك 
�ل��ل��ج��ان �لتنظيمية  �مل�����ش��ارك��ني وك��ذل��ك  و�ل��ب��ح��ارة 

و�جلهات �ملتعاونة.

تعاون واهتمام
�ملدير  ب��ن غليطة  ع��ل��ي جمعة  وج���ه  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  بالوكالة  �لتنفيذي 
�حلكومية  �جل���ه���ات  ج��م��ي��ع  �إيل  �جل���زي���ل  �ل�����ش��ك��ر 
ور�ء جناح  �لتي تقف كل عام  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لتظاهرة �لبحرية �لرت�ثية �لكبرية �شباق �لقفال 
�ل�شنوي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما موؤكد� 
�أن تلك �لوقفة كان لها �لأث��ر يف �إجن��اح �لتظاهرة 

خال  �جل��اد  �لتو��شل  ي�شتمر  �أن  متمنيا  ع��ام  كل 
�لدورة رقم 23 من �شباق �لقفال �ل�شنوي يوم 18 

مايو �ملقبل.
�ل���دورة رقم  �إيل  وق��ال بن غليطة و�شول �حل��دث 
23 يعني �لكثري ويوؤكد و�شول م�شمون �لر�شالة 
�لتي ر�شخها �شمو ر�عي �حلدث منذ �لدورة �لأوىل 
�شاهدة  �لقفال  �شباقات  بقيت  حيث   1991 ع��ام 
باملا�شي وحياة  �لإم����ار�ت  �أه��ل  �رت��ب��اط  على م��دي 
بالوكالة  �لتنفيذي  �ملدير  و�أ�شاد  و�لأج��د�د.  �لآب��اء 
�مل�شتمر  بالتجاوب  لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
وتعاونهم  �مل�شئولني  قبل  من  �ل�شتجابة  و�شرعة 
كل  لتلبية  �ملنظمة  �للجنة  ��شتعد�د  مبديا  �لكبري 
�جتماع  و�لقرت�حات من طرفهم خال  �لطلبات 
�ليوم و�لذي �شوف يناق�س كل �شغرية وكبرية حول 
�حلدث وي�شع �لنقاط فوق �حلروف حول �لكثري 

من �لأمور �لتنظيمية.

�لحتاد  رئي�س  �شانتوجنا  رفائيل  �ل���ش��ب��اين  �أع��ل��ن 
�لدويل  �لحت��اد  ب��اأن   ، �لج�شام  بناء  للعبه  �ل��دويل 
�لفجرية  ف���ازت  �ل��ت��ي  �لعربية  �لبطولة  و���ش��ع  ق��رر 
نوفمرب  �شهر  خ��ال  ت��ق��ام  ���ش��وف  و�ل��ت��ي  بتنظيمها 
باأنه  م��وؤك��د�   ، �لعاملية  �ح��د�ث��ة  �ل��ق��ادم علي خريطه 
برئا�شة  للعبه  �لم��ار�ت��ي  �حت���اد  �ن  م��ن  يقني  علي 
�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد �ل�شرقي وكل 
عاملية  بطولة  تنظيم  علي  قادرين  �لحت��اد  عنا�شر 
ملا متتلكه �لمار�ت من مكونات ب�شرية وفنيه ، و�ن 
�لدويل  ع��ودة �لم����ار�ت ثانية حت��ت مظله �لحت���اد 
�ملن�شطات  ملكافحة  �ل��دول��ي��ة  �للجنة  يتبع  و�ل����ذي 
�لعاملية )�ل��و�ده( و ي�شم 188 دوله مظلة �لحتاد 
�عمال  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  و�ن   ، ر�ئ����ع  ل�����ش��يء  �ل�����دويل 
�جلمعية �لعمومية لاحتاد �ل�شيوي و�لتي �قيمت 
وبالتزكية  برئا�شتها  فاز  و�لتي  بالبحرين   موؤخر� 
�ل�شيخ عبد �هلل بن ر��شد �ل خليفة ، كما فاز �ل�شيخ 
عبد �هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي مبن�شب �لنائب 
�لأول لرئي�س �لحتاد و�مل�شاعد �لتنفيذي لهو عودة 
حميد ، حيث تعود بذلك �لمار�ت للمكانه �لائقه 
بها يف قارة ��شيا ، ومن �أجل ذلك مت و�شع �لبطولة 
�لعربية �لتي �شتثقام بالفجرية خال �شهر نوفمرب 
عام  ي�شهدها  و�لتي  �لعاملية  �لح��د�ث  خريطه  علي 

2013 وهي �لبطولة �لآ�شيوية يف �ذباخ�شتان من 
3 يونيو وبطولة �لعامل لل�شيد�ت  31 مايو وحتي 
�لعامل كا�شيك  ، وبطولة  – 16نوفمرب   13 من 
بالنم�شا 15 - 18 �شبتمرب و بطولة �ل�شاتذه �شانتا 
�شوز�نا باأ�شبانيا من 1 مايو - 6 مايو ، وكاأ�س كمال 

،وبطولة  �أغ�شط�س   4-3 م��ن  تاهيتي  يف  �لج�شام 
 8-4 باملغرب من  �لعاملي مبر�ك�س  و�ملوؤمتر  �لعامل 
مدريد  �أوروب���ا  كا�شيك  �رن��ول��د  وبطولة  نوفمرب، 

باأ�شبانيا 11 – 13 �كتوبر.
�أ�شرف  �ل��ذي  فهيم  ع��ادل  �لدكتور  ��شار  جانبه  من 

باأنه  �ل���ش��ي��وي��ة  �لحت���اد  و�ن��ت��خ��اب��ات  عمومية  علي 
�أن �لم���ار�ت و�م��ارة �لفجرية �شوف  علي يقني من 
�ل��زي��ارة �لتي  ، و�ن��ه مل�س خ��ال  تقدم بطولة عاملية 
قام بها للفجرية و�لتقي خالها بال�شيخ مكتوم بن 
وعن  منهما  ومل�س  حمد  بن  �هلل  عبد  و�ل�شيخ  حمد 
ق���رب ذل���ك �حل��م��ا���س �ل����ذي ي��ب��ع��ث ع��ن �لطمئنان 
بالفجرية  �لعربية  �لبطولة  ن�شهد يف  �شوف  باأن ما 
، و�ن �لحت��اد �لم��ار�ت��ي قادر  �لو�شف  �شوف يفوق 
وهو   ، �مل�شتوي  رفعيه  عاملية  ب��ط��ولت  تنظيم  علي 
ما يف�شر قيام رئي�س �لحتاد �لدويل بو�شع عربية 
�لفجرية علي خريطه �لحد�ث �لعاملية للعبه �لتي 

�شتقام عام 2013 .
م�شري� �يل �نه �شيقوم خال �لفرتة �لقادمه برت�أ�س 
�لعام  �مينه  ي�شم  للعبه  �لعربي  �لحت���اد  م��ن  وف��د 
ب�شري  ���ش��ام��ي  و�مل��ه��ن��د���س   ، ن���وري  �ل��ل��و�ء م�شطفي 
�مني  يلتقون مع  و�شوف  �لمار�تي  بزيارة لاحتاد 
�شعيد  �ل��ك��رمي حممد  �لم��ار�ت��ي عبد  �شر �لحت���اد 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ي �خ���ر ت��رت��ي��ي��ب��ات ت��ل��ك �ل���ش��ت�����ش��اف��ة ، 
�شتقام علية  �ل��ذي  و�مل�شرح  �ل��وف��ود  �ق��ام��ه  و�م��اك��ن 
و�ن  �لتفا�شل  ك��اف��ة  م��ع��ه يف  و�ل��ت�����ش��اور   ، �ل��ب��ط��ول��ة 
�شخر� كل  و�ل��دويل قد  �لعربي  كا من �لحتادين 
ت�شرف  حتت  وو�شعها  و�لتقتنية  �لفنية  �لماكانت 

�لحتاد �لمار�تي لكي تخرج تلك �لبطولة بال�شورة 
�لائقة بالمار�ت .

م�شري� �يل �ن تلك �لبطوله �شوف ت�شهد مناف�شات 
���ش��دي��ده وق��وي��ة م��ن �ب��ط��ات��ل �ل��ع��رب يف 17 دولة 
�لع�����ش��اء ب��الحت��اد �ل��ع��رب��ي و�ل��ذي��ن �ب����دو� جميعا 
رغ��ب��ت��ه��م يف �ل����ش���رت�ك يف ت��ل��ك �ل��ب��ط��ول��ه و�ل����دول 

�لعربية هي �يل جانب �لم��ار�ت، �لبحرين ، قطر ، 
�لكويت ، عمان ، �ليمن ، فل�شطني ، �لردن ، �شوريا ، 
م�شر ، ليبيا ، �ملغرب ، تون�س ، �ل�شود�ن ، �ل�شعودية، 
�أبطال  ي�شاركون  �شوف  و�ن��ه��م   ، �جل��ز�ئ��ر   ، �ل��ع��ر�ق 
�ل�شف �لأول خا�شة و�ن بطولة �لفجرية �شوف تاأتي 

مبا�شرة عقب بطولة �لعامل �لتي �شتقام مبر�ك�س .

• تغطية – املكتب االعالمي:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ نا�شر 
�ملجل�س  �آل خليفة رئي�س  بن حمد 
رئي�س  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعلى 
تنظم  �لبحرينية  �لوملبية  �للجنة 
م��وؤ���ش�����ش��ة ن��ا���ش��ر ب���ن ح��م��د �شباق 
وذلك  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �لأول  �مل���ارث���ون 
يوم  ع�شر  من  �لر�بعة  �ل�شاعة  يف 

�ل�شبت 27 �بريل �جلاري.
و�شينطلق �ل�شباق �لذي يعد �لأول 
موؤ�ش�شة  م��ن  بتنظيم  ن��وع��ه  م��ن 
فيوز  �ل��رف��اع  م��ن  ب��ن حمد  نا�شر 
�ملنظمة  �للجنة  حددتها  مب�شافة 
ب�5 كيلومرت و10 كيلومرت وذلك 
�لعديد  مل�شاركة  �لفر�شة  لإت��اح��ة 
م���ن �ل�����ش��ي��د�ت يف ه����ذ� �مل���ار�ث���ون 
�لريا�شي �لذي يحمل �هد�ف نبيلة 
يف ن�شر مفهوم �لريا�شة و�أهميتها 
�إىل �شحة �لن�شان. ومن  بالن�شبة 
�ملتوقع �ن يحظى �ل�شباق مب�شاركة 
�ملحبات  �ل�������ش���ي���د�ت  م����ن  ك����ب����رية 
و�ملتابعات لريا�شة �ملارثون ��شافة 
د�خل  م���ن  ���ش��ي��د�ت  م�����ش��ارك��ة  �ىل 
وخارجها  و�مل��ق��ي��م��ني  �ل��ب��ح��ري��ن 
�ل�شيخ  �شمو  �ك��د  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�ن  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ح���م���د  ب����ن  ن���ا����ش���ر 

مارثون �ل�شيد�ت يعد �لول �لذي 
حمد  ب��ن  ن��ا���ش��ر  موؤ�ش�شة  تنظمه 
ن�شر  ور�ءه �ىل  و�ل��ذي تهدف من 
باعتبارها  �مل��ارث��ون  ريا�شة  ثقافة 
من �لريا�شات �ملهمة و�لتي تدعم 
�شحة �لن�شان وجتدد من طاقته، 
�حلما�شة  روح  ب����ث  �ىل  �����ش���اف���ة 

مو��شلة  �ج��ل  من  �ل�شيد�ت  ل��دى 
ممار�شة �لريا�شة ملا لها من فو�ئد 

عديدة على �شحتهن.
و��شار �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
�ملنظمة  �للجنة  �ن  �ىل  خليفة  �آل 
وفق  �مل���ارث���ون  تنظيم  �ىل  �رت�����اأت 
كيلومرت   5 مل�شافة  �لول  فئتني 

كيلومرت   10 مل�����ش��اف��ة  و�ل��ث��ان��ي��ة 
وذلك بهدف �شمان م�شاركة �كرب 
ع��دد ممكن م��ن �ل�����ش��ي��د�ت يف هذ� 
�همية  على  م�شدد�  �لول  �ملارثون 
�ملارثون عرب  �ل�شيد�ت يف  م�شاركة 

ت�شجيلهم للم�شاركة يف �ل�شباق.
و�أ����ش���اف ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ا���ش��ر بن 

�ل�شباقات  �أن  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ح��م��د 
بن  نا�شر  موؤ�ش�شة  تنظمها  �ل��ت��ي 
ح��م��د ت�����ش��اع��د وب�����ش��ك��ل ك��ب��ري على 
�لريا�شية  �للعاب  وتن�شيط  ن�شر 
�ملو�هب  م���ن  �ل��ك��ث��ري  و�ك���ت�������ش���اف 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة �ل���ت���ي ���ش��ت��ك��ون ن����و�ة 
م�شتقبا،  �لبحرينية  للريا�شة 

���ش��ي��ك��ون من  �ل�����ش��ب��اق  �أن  م���وؤك���د� 
تنوع  يف  خا�شة  �مل��ث��رية  �ل�شباقات 
�لطويلة  و�مل�������ش���اف���ات  م�����ش��اب��ق��ات��ه 
�ل�شيخ  �شمو  و����ش��ار  يتمنها.  �لتي 
�أن  �آل خليفة على  نا�شر بن حمد 
للمناف�شة  مكانا  لي�شت  �لريا�شة 
و�أرقى  �أ�شمى  �أهد�فها  و�إمن��ا  فقط 
�لن�شان  �شحة  دعم  يف  وخ�شو�شاً 
و�مل�شي يف تثقيف �جلميع باأهمية 
مم���ار����ش���ة �ل���ري���ا����ش���ة م�����ش��ري� �ىل 
مبتابعة  ���ش��ي��ح��ظ��ى  �مل����ارث����ون  �ن 
�لعديد من حمبي ريا�شة �ملارثون 
�ل�شيخ  �شمو  و�ع����رب  ومتابعيها. 
�آل خ��ل��ي��ف��ة عن  ب���ن ح��م��د  ن��ا���ش��ر 
�ل�شيد�ت  جل��م��ي��ع  �ل���ت���ام  ت��ق��دي��ره 
�لاتي �شجلن ��شمائهن للم�شاركة 
يف �ل�����ش��ب��اق م��وج��ه��ا �ل���دع���وة �ىل 
�ل���������ش����ي����د�ت �ل�����ات�����ي ي����رغ����ن يف 
بالت�شجيل  �مل���ار�ث���ون  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�ن  �ىل  �لوقت  ذ�ت  يف  م�شري�  فيه 
�شتعمل  حمد  ب��ن  نا�شر  موؤ�ش�شة 
جاهدة وعرب جمل�س �د�ر�تها على 
�لناحية  من  �ل�شباق  جن��اح  �شمان 
بال�شتعد�د  ب��د�أ  حيث  �لتنظيمية 
�ملبكر لهذ� �ملار�ثون و�لتو��شل مع 
�لرفاع فيوز لتحديد كافة �لعو�مل 

�لتي ت�شمن جناح �ل�شباق.

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
�أبوظبي  �آل نهيان لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية رئي�س جمل�س  بن �شلطان 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  من  �لكرمية  و�لرعاية  �ل�شخي  بالدعم  �لريا�شي 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
ميثل  �ل�شامي  �لدعم  هذ�  �أن  �شموه  و�أك��د  و�لريا�شيني.  للريا�شة  �مل�شلحة 
حجر �لز�وية يف �لنه�شة �لريا�شية و�لذي ينطلق منه �شباب �لإمار�ت �شوب 
�لنت�شار�ت و�لإجناز�ت مباركا لأبطال �جلوجيت�شو لقاء �شموه .. مو�شحا 
�أن هذ� �للقاء هو �لثمرة �حلقيقية و�لكربى لاإجناز وميثل حافز� غريهم 
من �لريا�شيني للعمل على رفع ر�ية �لإمار�ت يف �شتى �ملحافل لينالو� هذ� 

�ل�شرف �لكبري �لذي ميثل تتويجا لعطائهم وتقدير� لإجناز�تهم.
وقال �شموه على هام�س ��شتقبال �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة لأبطال �جلو 

جيت�شو �أ�شحاب �لإجناز�ت يف بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلو جيت�شو 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  وكاأ�س �لعامل لاأطفال.. يحر�س �لفريق 
و�شهدنا  لعطائه  وتقدير�  عرفانا  �إجن��از  �شاحب  بكل  �للقاء  على  نهيان  �آل 
�لكثري من �ملنا�شبات �لتي حل فيها �أبطالنا �شيوفا على �شموه ناأمل �أن تت�شع 
رقعة �لنت�شار�ت لأنها �أكرث ما ي�شعد قادتنا باعتبار �أن �لإن�شان هو �لركيزة 
�لأ�شا�شية للبناء و�إذ� كان �لإجناز عنو�نا له فذلك يعني �أن �مل�شتقبل بخري 
باإذن �هلل. و�أ�شاف �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان �إن دعم �لفريق �أول 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان للريا�شة عموما وللجو جيت�شو ب�شفة 
�شموه  ..وك���ان  لأبنائها  �لقيادة  عطاء  �شفحات  م��ن  و�ح���دة  ي�شطر  خا�شة 
حري�شا على �أن ي�شهد جانبا من مناف�شات بطولة �لعامل �لتي جرت يف �أر�س 
�ملعار�س وقدم �شموه منوذجا يف �للتحام بني �لقيادة و�ل�شعب كما ر�أى �لعامل 
�أجمع كيف �أن �لإمار�ت تقدم دعما على �أعلى م�شتوى لريا�شتها وريا�شييها. 

�للقاء �لذي �شهده ق�شر �شموه مثلما يعد و�شاما على  �إن هذ�  وقال �شموه 
وم�شاعفة  �جلهد  من  �ملزيد  ببذل  �أي�شا  لهم  تكليف  فاإنه  �لأبطال  �شدور 
�لثمرة كما  ر�أي��ن��اه يف عيون �جلميع من �شغار وكبار لأن  �لإجن��از وه��و ما 
قلنا كبرية ولأن �أي �إجناز يحققونه ي�شعد �لوطن باأ�شره . و�أكد �شمو �ل�شيخ 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان على �لدور �لذي يقوم به جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
�أول وت�شب يف  �لإن�شان  �إىل  ��شرت�تيجية و��شحة تتجه  و�ل��ذي ينطلق من 
�شاحله وتوفري كافة مقومات �ملناف�شة له حتى يقدم ما عليه و�شط ظروف 
مثالية .. م�شري� �شموه �إىل �أنه منذ فتحت �أبوظبي �أبو�بها للعبة وجمل�س 
�إىل  �لتوجهات  �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات لرتجمة  �أبوظبي يتكامل مع غريه من 
روؤى وكان من ثمارها ما حققه لعبونا يف بطولة �لعامل على مد�ر �لن�شخ 

�خلم�س �لتي م�شت منها حتى �لآن.
وحيا �شموه جهود �حتاد �جلو جيت�شو و�أ�شاد �شموه بالاعبني �لذين �شطرو� 

بطاب  خا�شة  ب�شفة  و�أ���ش��اد  �لبطولة..  تلك  يف  �لإم����ار�ت  با�شم  �إجن���از�ت 
�ملد�ر�س �لذين ل ميثلون فقط م�شتقبا رحبا للعبة و�إمنا م�شتقبا للوطن 
باإذن  �لفخر  يبعث على  و�أن يرى فيهم جيا  �أبنائه  يعول على  �أن  باإمكانه 
�هلل ي�شاركون يف م�شرية �لنه�شة وهم مت�شلحون بالعلم و�لأخاق و�لبنية 
�جل�شمانية �لقوية وكلها مثل تتو�فر يف لعبة �جلو جيت�شو �لتي حتر�س على 

بناء �إن�شان متكامل بدنيا وذهنيا ونف�شيا.
��شتثمار  �إىل  �لريا�شيني  نهيان جموع  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  ودعا 
�أن �إمكانيات  �لدعم �لكبري �لذي يحظون به وترجمته �إىل �إجناز�ت موؤكد� 
و�ملوؤ�ش�شات  �لقطاعات  �إمكانيات  ومعها  كافة  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
�لوطن  وم�شتقبل  �مل�شرية  قاطرة  باعتبارهم  لل�شباب  م�شخرة  �لريا�شية 
�لذي يرفل يف ثوب �لأم��ن و�لإجن��از بف�شل قيادة حمبة ت�شهر على توفري 

كل ما فيها رخاء �شعبها.

نهيان بن زايد: ا�ستقبال حممد بن زايد الأبطال اجلو جيت�سو ميثل حافزا للعمل على رفع راية االإمارات

بايرن ي�سم غوت�سه مقابل 
37 مليون يورو 

�كد بورو�شيا دورمتوند �لملاين �م�س �شحة �خلرب �لذي ذكرته �شحيفة بيلد 
حول �إنتقال لعب �لو�شط �لدويل ماريو غوت�شه �ىل غرميه بايرن ميونيخ يف 

�شفقة قدرت ب37 مليون يورو.
وكانت بيلد ذكرت بان بايرن �شيعلن يف �ل�شاعات �لقليلة �ملقبلة عن تعاقده مع 
غوت�شه، لكن �لتاأكيد �لر�شمي جاء من جهة دورمتوند �لذي ��شار �ىل �ن مدير 
�شاهم بقيادته  �لذي  �ملميز  �لنجم  بان  �علمه  �عمال �لاعب، فولكر �شرتوث، 
له  ي�شمح  �لذي  �لبند  �شي�شتخدم  �ملا�شيني  �ملو�شمني  �ل��دوري خال  �ىل لقب 
بالرحيل و�شينتقل �ىل �لنادي �لبافاري يف �لول من متوز-يوليو �ملقبل، �ي يف 

يوم �لعمل �لول للمدرب �جلديد �ل�شباين جو�شيب غو�رديول.
 نحن بالطبع ن�شعر بخيبة كبرية، لكن يجب �لت�شديد على �ن ماريو وم�شت�شاره 
ت�شرفا ب�شكل متطابق متاما مع �لعقد ، هذ� ما قاله هانت�س-يو�كيم فات�شكه 
�ملدير �لتنفيذي لدورمتوند �لذي ك�شف �نه مل يح�شل �ي �ت�شال بينه وبني 
ت��ف��او���س بني  �ي  يتم  �ي  دون  �ل��رح��ي��ل  ��شتخدم حقه يف  �ل��اع��ب  ب��اي��رن لن 
فريقيه �حلايل و�مل�شتقبلي. وينتهي عقد �لاعب �لبالغ من �لعمر 20 عاما 
بايرن  مل�شلحة  �ملحلي  �ل��دوري  لقب  تنازل عن  �ل��ذي  دورمت��ون��د  بورو�شيا  مع 
ميونيخ بالذ�ت، يف 2016 لكن هناك بند� ي�شمح له بالرحيل عن فريق �ملدرب 
يورغن كلوب مقابل 37 مليون يورو، وقد دفع بايرن على �لرجح قيمة �لبند 

�جلز�ئي ووقع مع �لاعب عقد� طويل �لمد.
و�شيكون غوت�شه �ل�شافة �لوىل �ىل �لنادي �لبافاري �لذي �شيتوىل �ل�شر�ف 
علما  هاينيك�س،  ليوب  خلفا  �ملقبل  متوز-يوليو  من  �عتبار�  غ��و�ردي��ول  عليه 
عن  �عربت  �لنكليزيني  وت�شل�شي  �شيتي  ومان�ش�شرت  �ل�شباين  بر�شلونة  ب��ان 

�هتمامها بالنجم �ملميز.
وكان غوت�شه �لذي ولد يف مقاطعة بافاريا وعلى بعد 120 كلم من ميونيخ، 
�شجل بد�يته مع دورمتوند عام 2009 حني كان يف �ل�شابعة ع�شرة من عمره، 
�لول- ت�شرين  يف  معه  �لوىل  مبار�ته  وخا�س  �لمل��اين  للمنتخب  �ن�شم  ثم 

�كتوبر 2010.
�لعمرية  �ل��ف��رق  2001 يف  �ل��ك��روي ع��ام  ب���د�أ م�����ش��و�ره  �ل���ذي  ول��ع��ب غوت�شه 
�ولها  �ه��د�ف،   5 �ملنتخب و�شجل  22 مبار�ة بقمي�س  �لن  لدورمتوند، حتى 
يف مبار�ته �لوىل كاأ�شا�شي و�لتي فاز بها مان�شافت على �لرب�زيل 3-2 وديا يف 

�ب-�غ�شط�س 2011.
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 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/02 �ملودعة حتت رقم : 171441  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : كون�شتيا�شن هولدينجز ذ.م.م.

وعنو�نه : �س.ب. 127855 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات توفري�لأطعمة و�مل�شروبات )�لغري كحولية( ، خدمات �لإيو�ء �ملوؤقت ، خدمات لتوفري �لنزل وخميمات 
�لعطات وبيوت �لعتكاف و�أماكن �إقامة �ل�شياح وقاعات �لجتماعات و�خليم ، خدمات �حلجز جلميع ما ذكر 
�آنفا ، خدمات لتوفري �ملقاهي و�لكافترييات و�لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب )�لغري كحويل( و�ملطاعم ومطاعم 

�خلدمة �لذ�تية ومطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
�لو�قعة بالفئة : 43

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة AVANTI باللغة �لإيطالية بخط وطريقة مميزة حيث ُكتب 
�حلرف A �لذي يف �لو�شط عل �شكل V مقلوبة باللون �لأحمر.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/06 �ملودعة حتت رقم : 173154  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم : �شركة �ملبادلة للعامات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

وقود  ذل��ك  وق��ود )مب��ا يف   ، �لغبار  وتثبيت  وترطيب  �إمت�شا�س  ُمركبات   ، مزلقات   ، �شناعية  و�شحوم  زي��وت 
�ملحركات( ، مو�د �إ�شاءة ، مكربنات ، فحم ، فحم حجري ، زيت قار �لفحم ، زيت قابل لاإحرت�ق ، زيت خام ، 
فحم �لكوك ، زيت ديزل ، وقود ، غاز �لوقود ،  خماليط وقود متبخرة ، زيت وقود ، غاز لاإ�شاءة ، زيت �لغاز 
)�ل�شولر( ، غاز �ملولد�ت ، غاز م�شلد )وقود( ، كريو�شني )كاز( ، غازولني ، جر�فيت تزليق ، �شحم �شناعي ، 
زيت �شناعي ، وقود �لإ�شاءة ، زيت تزليق ، زيت حلفظ �لبناء ، وقود معدين ، زيت حمركات ، وقود حمركات ، 
غاز برتول ُم�شال ، غاز �لنفط ، خث )وقود( ، بنزين ، زيوت للدهانات ، بار�فني ، مو�د برتوكيماوية )�لبنزين 

يلني( ، �أثري برتويل ، هام برتول لأغر��س �شناعية ، برتول )خام �أو مكرر(. و�لزِّ
�لو�قعة بالفئة : 4

 MUBADALA PETROLEUM و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمتي مبادلة للبرتول باللغة �لعربية و
باللغة �لإجنليزية يف�شل بينهما حرف M باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/02 �ملودعة حتت رقم : 172932  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية : 2012/02/06
با�شم : �أرو �لكرتونيك�س، �نك.

وعنو�نه :7459  ��س. ليما �شرتيت ، �جنليوود ، كولور�دو 80112-5816 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات �لتوزيع وخدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها 
و�شر�ئها عن �حلاجة حتديد�ً �لقطع و�ملكونات �للكرتونية و�أجهزة �لكمبيوتر و�أنظمة �لكمبيوتر و�لأجهزة 
�مللحقة باأجهزة �لكمبيوتر و�ل�شمامات �لثنائية �لباعثة لل�شوء )LEDs( وبرجميات �لكمبيوتر ، معاجلة 
�ملُرجتعات من �للكرتونيات وقطع ومكونات �أجهزة �لكمبيوتر حتديد�ً �إد�رة مرجتعات �للكرتونيات وقطع 
�أجهزة �لكمبيوتر، �إد�رة �لأعمال حتديد�ً �خلدمات �للوج�شتية �لعك�شية لقطع �لغيار يف جمال �للكرتونيات 

ومكونات �أجهزة �لكمبيوتر.
�لو�قعة بالفئة : 35

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن حرف V باللغة �لإجنليزية بخط و طريقة مميزة.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/07 �ملودعة حتت رقم : 173232  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية : 2011/11/15

با�شم : نيكوفنت�شرز ليمتد
وعنو�نه : 1 و�تر �شرتيت ، لندن  دبليو �شي2�آر 3�ل �يه  ، �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
م�شتح�شر�ت �شيدلنية حتديد�ً م�شتح�شر�ت لا�شتخد�م �لب�شري مبا يف ذلك ، دون �حل�شر ، ُرقع ل�شقة 

تو�شع على �جللد و�أقر��س على �شكل ُمعيَنيَّ و�أقر��س دقيقة.
�لو�قعة بالفئة : 5

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة VOKE باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : مكتب �ل�شعايل و�شركاءه للمحاماة
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :139639  بتاريخ : 1/3/2010
با�ش��م : �شركة فريديناند بيلي�شت�شن جي �م بي �ت�س + كو كاي جي.

وعنو�نه: : و�يلهيم�شرت��شي 47، 58259 �ينيبيتال، �أملانيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي و�جلوي و�ملائي..

�لو�ق�عة بالفئة: )12(
و�شف �لعامة : لعامة هي كلمة مكتوبة بالأحرف �لاتينية �شغرية بخط �أ�شود. 

�ل�ش��رت�طات:    ل يوجد
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتخطيط، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/02 �ملودعة حتت رقم : 172929  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : زيلتك �ي�شثيتك�س، �نك.

وعنو�نه : 4698 ويلو رود ، �شويت  100، بلي�شانتون ، كاليفورنيا 94588 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�أجهزة طبية م�شتخدمة لإبادة   ، �ل�شيلوليت  �أجهزة لتربيد �لأن�شجة وكفاف وحت�شني  �أجهزة طبية حتديد�ً 
�خلايا �لدهنية.

�لو�قعة بالفئة : 10
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة ZELTIQ باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/06 �ملودعة حتت رقم : 173159  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم : �شركة �ملبادلة للعامات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
 �ملاب�س ، لبا�س �لقدم ، �أغطية �لر�أ�س. 

�لو�قعة بالفئة : 25
 MUBADALA PETROLEUM و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمتي مبادلة للبرتول باللغة �لعربية و

باللغة �لإجنليزية يف�شل بينهما حرف M باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   : 

بتاريخ : 12 /2012/03 �ملودعة حتت رقم : 170483  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية : 2011/12/19

با�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه:و�ن جون�شون �أند جون�شون باز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية غري �شاملة مل�شتح�شر�ت على �شكل كرميات ومر�هم �أو م�شتح�شر�ت للتطبيق 

�ملو�شعي �أو م�شتح�شر�ت لأغر��س جتميلية. 
�لو�قعة بالفئة : 5

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة NUVEE  باللغة �لإجنليزية .
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/07 �ملودعة حتت رقم : 173231  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية : 2011/11/15

با�شم : نيكوفنت�شرز ليمتد
وعنو�نه : 1 و�تر �شرتيت ، لندن  دبليو �شي2�آر 3�ل �يه  ، �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أجهزة طبية حتديد�ً �أجهزة طبية لا�شتخد�م �لب�شري مبا يف ذلك ، دون �حل�شر ، �أجهزة بخاخ �لفم و�أجهزة 

بخاخ �لأنف و�أجهزة ��شتن�شاق.
�لو�قعة بالفئة : 10

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة VOKE باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/02 �ملودعة حتت رقم : 172928  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم : زيلتك �ي�شثيتك�س، �نك.

وعنو�نه : 4698 ويلو رود ، �شويت  100، بلي�شانتون ، كاليفورنيا 94588 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات طبية حتديد�ً �إجر�ء�ت وخدمات لتربيد �لأن�شجة وكفاف وحت�شني �ل�شيلوليت.
�لو�قعة بالفئة : 44

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة ZELTIQ باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/06 �ملودعة حتت رقم : 173161  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم : �شركة �ملبادلة للعامات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لنقل ، تغليف وتخزين �ل�شلع ، تخزين منتجات �لبرتول ، تاأجري �لقو�رب ، �لنقل بو��شطة �لقو�رب ، خدمات 
�لتعبئة يف قو�رير ، �لنقل باحلافات ، مو�قف �ل�شيار�ت ، �لنقل بال�شيار�ت ، ت�شليم �لب�شائع ، توزيع �لطاقة 
، توزيع �لكهرباء ، دفع �أجرة �ل�شحن يف ميناء �لو�شول ، �لنقل �لبحري ، �لنقل بو��شطة خطوط �لأنابيب ، 
�لنقل بال�شكك �حلديدية ، توزيع ونقل وت�شليم وتخزين �لوقود و�لزيت و�لبرتول و�لغاز �لطبيعي و�ملزلقات 

، توزيع �لزيت �خلام ومنتجات �لبرتول و�لغاز �لطبيعي و�لغاز �لطبيعي �ملُ�شال.
�لو�قعة بالفئة : 39

 MUBADALA PETROLEUM و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمتي مبادلة للبرتول باللغة �لعربية و
باللغة �لإجنليزية يف�شل بينهما حرف M باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173401  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم : �لغذ�ء �لنقي �ملحدودة

وعنو�نه : �س.ب. 16872 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

وخ�����ش��رو�ت حمفوظة وجممدة  ف��و�ك��ه   ، �للحوم  ، خا�شات  و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  و�لأ���ش��م��اك وحل��وم  �للحوم 
وجمففة ومطهوة ، هاميات )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر ، �لبي�س ، �حلليب ومنتجات �حلليب 

، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لاأكل ، خملات ، ع�شائر �خل�شرو�ت للطبخ.
�لو�قعة بالفئة : 29

�لعربية  باللغة  مهر�ن  حتتها  �لإجنليزية  باللغة   Mehran كلمة  عن  عبارة  �لعامة   : �لعامة  و�شف 
باللون �لأبي�س د�خل �شكل هند�شي �أخ�شر حمدد بخط �أبي�س ثم خط �أحمر ويف �أ�شفله ر�شم ل�شريط �أ�شفر 
باللغة �لإجنليزية باللون �لأبي�س د�خل   Established in 1975 �لكلمات  حمدد باللون �لأحمر به 

م�شتطيل �أحمر.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/07 �ملودعة حتت رقم : 173230  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية : 2011/11/15
با�شم : نيكوفنت�شرز ليمتد

وعنو�نه : 1 و�تر �شرتيت ، لندن  دبليو �شي2�آر 3�ل �يه  ، �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

بد�ئل �لتبغ ، �شجائر حتتوي على بد�ئل �لتبغ و�أجهزة حتتوي على نيكوتني )لي�شت لغايات طبية( ، �شجائر ، 
تبغ ، منتجات �لتبغ ، ولعات ، �أعو�د ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة : 34
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة VOKE باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/02 �ملودعة حتت رقم : 172925  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم : زيلتك �ي�شثيتك�س، �نك.
وعنو�نه : 4698 ويلو رود ، �شويت  100، بلي�شانتون ، كاليفورنيا 94588 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
خدمات طبية حتديد�ً �إجر�ء�ت وخدمات لتربيد �لأن�شجة وكفاف وحت�شني �ل�شيلوليت.

�لو�قعة بالفئة : 44
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة COOLSCULPTING باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/15 �ملودعة حتت رقم : 173683  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�شم : جورج ڤي ريكورد�س

وعنو�نه : 23 ، رو د�جنو ، باري�س 75008 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

ملفات رقمية وملفات قابلة للتنزيل جميعها حتتوي على �أقر��س مو�شيقى م�شجلة م�شبقاً و/�أو �أقر��س �شوت 
و/�أو فيديو و�أقر��س �شوتية و�أقر��س �شوت و/�أو فيديو مدجمة و�أ�شرطة �شوت و/�أو فيديو و�أقر��س فيديو 
�أذن و�أطقم يدوية للهو�تف ونغمات  رقمية متعددة �ل�شتعمالت ، هو�تف متحركة و�أجهزة هاتف و�شماعات 

رنني ونغمات رنني قابلة للتنزيل للهو�تف �ملتحركة ، نظار�ت �شم�شية.
�لو�قعة بالفئة : 9

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمتي BUDDHA-BAR باللغة �لإجنليزية يف�شل بينهما �شرطة.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173400  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �لغذ�ء �لنقي �ملحدودة

وعنو�نه : �س.ب. 16872 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

بن ، �شاي ، كاكاو ، بن ��شطناعي ، �أرز ، تابيوكا ، �شاغو ، دقيق ، م�شتح�شر�ت م�شنوعة من �حلبوب ، خبز ، 
معجنات ، حلويات ، حلويات مثلجة ، �شكر ، ع�شل �لنحل ، ع�شل �أ�شود ، خمرية ، م�شحوق �خلبيز ، ملح ، خردل ، 

خل ، �شل�شات )تو�بل( ، بهار�ت ، وجبات جاهزة و�قعة يف �لفئة  30 وغري مدرجة يف فئات �أخرى.
�لو�قعة بالفئة : 30

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة Mehran باللغة �لإجنليزية حتتها مهر�ن باللغة �لعربية باللون 
�لأبي�س د�خل �شكل هند�شي �أخ�شر حمدد بخط �أبي�س ثم خط �أحمر ويف �أ�شفله ر�شم ل�شريط �أ�شفر حمدد 
باللون �لأحمر به �لكلمات Established in 1975 باللغة �لإجنليزية باللون �لأبي�س د�خل م�شتطيل 

�أحمر.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173402  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم : �أرينا فارما�شيوتيكالز جي �م بي �ت�س
وعنو�نه : �أونرتي  برول�شرت��شي 4 ، �شي �إت�س-4800 زوفنجن ، �شوي�شر�.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
 ، �ل�ُشمنة  من  �لوقاية  �أو  للعاج  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت   ، �لب�شري  لا�شتخد�م  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت 

م�شتح�شر�ت �شيدلنية للتحكم بالوزن ونق�شان �لوزن و�حلفاظ على نق�شان �لوزن.
�لو�قعة بالفئة : 5

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة BELVIQ باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

EAT 60748

EAT 62009

EAT 63541

EAT 63603

EAT 61440

EAT 62485

EAT 63542

EAT 63604

EAT 61441

EAT 52780

EAT 63543

EAT 63605

EAT 61443

EAT 62781

EAT 63572

EAT 63692

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/2/20 م �ملودعة حتت رقم: 187185 
با�ش��م:�شركة كو�لتي ل�شناعة �لزيوت و�ل�شحوم ذ.م.م .

وعنو�نه:عجمان - �شناعية �جلرف - �س.ب:8065 - هاتف:067487504 
 فاك�س:067487520 �لمار�ت �لعربيه �ملتحده.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

وقود  ذل��ك  يف  وق��ود)مب��ا   ، �لغبار  وتثبيت  وترطيب  �مت�شا�س  مركبات   ، مزلقات   ، �شناعية  و�شحوم  زي��وت 
�ملحركات( ومو�د ��شاءة ، �شموع وفتائل لا�شاءة . 

�لو�ق�عة بالفئة:4 
و�شف �لعامة:�لعامة مربع بخلفية بي�شاء يوجد د�خل �ملربع �شكل مثلث قاعدته ��شفل �ملربع بلون ��شفر 
متدرج بني �للون �ل�شفر �لغامق و�لفاحت يوجد يف �جلزء �لعلوي من �لعامة قطره بلون ��شفر متدرج 
�ىل لون �حمر وكتب ��شفلها �حرف �جنليزية كبرية KLG بلون �حمر �شميك و��شفلها كلمة oil باحرف 

�شغرية بلون ��شود  .  
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �ملحامي:
 كلد�ري وم�شاركوه)حمامون وم�شت�شارون قانونيون(

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2011/5/4 م �ملودعة حتت رقم: 156808 
با�ش��م:�شركة �ناند �وتوموتف ليمتد .
وعنو�نه:نيودلهي - 110016 - �لهند .

وذلك لتمييز �لب�شائع :
�ملركبات و�جهزة �لنقل �لربي �و �جلوي �و �ملائي ، نو�ب�س خممدة لل�شدمات �ملركبات . 

�لو�ق�عة بالفئة:12 
و�شف �لعامة:�لعامة �لتجارية GABRIEL مكتوبة بحروف لتينية باللون �ل�شود .  

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
CINESCAPE:بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

بتاريخ:2012/6/7 م �ملودعة حتت رقم: 174892 
با�ش��م:توتال كون�شيبت�س �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:73255 - دبي - �شارع �مليناء - بر دبي .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

 . )E0038( تنظيم �ملعار�س لغايات جتارية �و دعائية
�لو�ق�عة بالفئة:35

و�شف �لعامة:�شكل على هيئة عد�شة �لة ت�شوير و�شريط فيلم و��شفل �ل�شكل �لعبارة �لاتينية
)CINESCAPE( وهي مكونة من �لكلمتني �لاتينيتني )CINE( و )SCAPE( بالتنظيم  .  

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  اأبريل 2013 العدد 10775
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الفجر الريا�ضي
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Wednesday   24    April     2013  -  Issue No   10775

توا�سل فعاليات مهرجان الغربية للريا�سات املائية وغدًا انطالق �سباق مرّوح للـ )تفري�س( 

حممد بن زايد ي�ستقبل اأبطال االإمارات الفائزين يف بطولة اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو

•• املنطقة الغربية - الفجر:

ت��و����ش��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات �ل���ي���وم �خل��ام�����س م���ن م��ه��رج��ان �لغربية 
�لنهائي  ربع  �لدور  مباريات  ��شتكملت  �ملائية حيث  للريا�شات 
لبطولة كرة �لقدم �ل�شاطئية وكانت �ملناف�شة على ��شدها بني 
فريق  فريق  ف��وز  ع��ن  �لنتائج  �أ�شفرت  حيث  �مل�شاركة،  �ل��ف��رق 
�أ�شدقاء رونالدو بقيادة لعب �ملنتخب ��شماعيل �حلمادي على 
فريق �لإحت��اد بثاثة �ه��د�ف مقابل ه��دف و�ح��د كما و�جهه 
فريق ) �لدولرز( فريق �لتحدي وتفوق عليه ب�شربات �جلز�ء 
�شعبوط  فريق  ف��از  كما   ، و�ح��د  ه��دف  بنتيجة هدفني مقابل 
وحقق  ه��ذ�  نظيف،  بهدف  �لكهرباء  د�ئ��رة  فريق  نظريه  على 
�ملائية فوز�ً �شعباًعلى نظريه فريق  �لغربية للريا�شات  فريق 
�شاملني ب�شربات �جلز�ء بنتيجة �أربعة �أهد�ف مقابل هدفني �ما 
�ملبار�ة �لخرية فقد �أ�شفرت عن فوز فريق زلز�ل على بني يا�س 

بهدفني نظيفني.
ه���ذ� وت��ن��ط��ل��ق م�����ش��اء �م�����س �ل��ث��اث��اء ب��ط��ول��ة ك���رة �لطائرة 
حملية  ف��رق  ثمانية  �مل��رف��اأمب�����ش��ارك��ة  �شاطئ  على  �ل�شاطئية 
وت�شتمر �لبطولة حتى يوم �خلمي�س �لقادم حيث �شيقام حفل 

�لتتويج وتكرمي �لفرق �لفائزة باملر�كز �لثاثة �لأوىل.

م�ساركة مميزة ملديرية �سرطة الغربية
�لغربية  �لغربية يف مهرجان  �ملنطقة  �شرطة  �شاركت مديرية 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �مل��ائ��ي��ة يف دورت����ة �خل��ام�����ش��ة، م��ن خ���ال جناحها 
�خلا�س و�لذي ي�شتمل على معر�س لل�شور �لتي متثل تاريخ 
�ليوم.وقد  وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  �لإم���ار�ت  يف  �ل�شرطة  تطور 
�إقبال كبري� من �لزو�ر و�مل�شاركني للتعرف على  �شهد �جلناح 
�أفر�د  ع��دد من  ق��ام  كما  �ل��دول��ة.  �ل�شرطة يف  تاأ�شي�س  مر�حل 
ق�شم �د�رة �ملرور و�لدوريات يف �شرطة �لغربية بتوزيع �لكتيبات 

�لتوعوية �خلا�شة بال�شامة �ملرورية و�شلط �ل�شوء على �هم 
عن  بالإجابة  قامو�  كما  �جل�شيمة،  �حل���و�دث  وق��وع  م�شببات 
و  �ملوجه من قبل �جلمهور،  �ملروروية  و�لإ�شتف�شار�ت  �لأ�شئلة 
لل�شغار  �ملوجهة  �مل�شابقات  �لعديد من  �م�س  يوم  �لق�شم  نظم 
و�لهد�يا  �جل��و�ئ��ز  توزيع  ومت  �ملهرجان،  هام�س  على  و�لكبار 

�لتذكارية على �لفائزين.

بطولة ال�سباحة
مناف�شات  �ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  ع�شر  م��ن  �لر�بعة  يف  تنطلق 
�لت�شجيل  ب��اب  ويفتح   ، �مل��رف��اأ  �شاطئ  على  �ل�شباحة  بطولة 
�ىل  �لبطولة  وتق�شم  نف�شه،  �ليوم  من  ع�شر�ً  �لثالثة  �ل�شاعة 
ثاثة فئات هي فئة �ل�شباب حتت �شن 17 وم�شافتها 100م، 
�ما �لفئة �لثانية فهي فئة �لهو�ة وم�شافتها 100 م، �ما �لفئة 
�لأخرية فهي فئة 700م للمحرتفني. و�نتهت �للجنة �لفنية 

�لتي  بامل�شابقة  �خلا�شة  �لرتتيبات  كافة  �ت��خ��اذ  م��ن  لل�شباق 
ي�شارك فيها نخبة من جنوم ريا�شة �ل�شباحة من د�خل �لدولة 

وخارجها، ويتوقع �أن ت�شهد مناف�شة حامية من �ملت�شابقني.

�سباق مرّوح للتفّري�س ينطلق اخلمي�س املقبل 
�أن يوم �خلمي�س  �ملهرجان  �ملزروعي مدير  �شرح عبيد خلفان 
�لقادم �شي�شهد �قامة �شباق مرّوح للتفّري�س يف �طار �شعي �إد�رة 
�ملهرجان على �إحياء تر�ث �لدولة حيث مت �ختيار هذه �لفعالية 
�ملزج بني �لرت�ث  و�أن  �ملهرجان، خا�شة  لتكون �شمن فعاليات 
�لبطولة  بهذه  �رتقت  �لتي  �لأ�شباب  �أه��م  من  ك��ان  و�لريا�شة 
�حلاجة  �أم�����س  يف  ون��ح��ن  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني،  ب��ني  �شعبيتها  وع����ززت 
وب�شكل  �لأذه���ان  يف  حية  �ل��ذك��رى  تبقى  لكي  �ل�شباقات  لهذه 
م�شتمر، و�أ�شاف تبلغ �أطو�ل �لقو�رب �مل�شاركة بالفعالية مابني 
مت�شابقني،  ثاثة  على  ق��ارب  ك��ل  ويحتوي  ق��دم��ا،   33  -22

من  �أقل  �أي  كيلومرتين،  مل�شافة  لاإبحار  �لع�شا  ي�شتخدمون 
جذب  يف  �ملا�شية  �لع���و�م  يف  �ل�شباق  �شاهم  وق��د  بحري،  ميل 
�أي�شا  �ل�شباقات، وهذ� مانتوقعه  �لنوع  �لكثري من ع�شاق هذ� 

يف دورة هذ� �لعام. 
من جهة �أخرى قال مدير �ملهرجان : نحر�س كلجنة منظمة 
�لفعاليات  �ل��ت��ي ت�شمن جن���اح  �ل��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ  ع��ل��ى 
زو�ر  وك��اف��ة  �مل�شتهدفة  �لفئات  جميع  �إىل  �لو�شول  �أج��ل  م��ن 
�ملهرجان، خا�شة �أن �لتجديد يف كل ن�شخة يدفع �إىل مزيد من 
بالعتبار  �لأخ��ذ  نتيجة  قبلها  �لتي  بالن�شخة  مقارنة  �لنجاح 
�آر�ء �جلمهور ومقرتحاتهم حول �ملهرجان، و�أ�شاف: مت ت�شكيل 
فريق من �ملتطوعني جلمع �آر�ء ومقرتحات �مل�شاركني وكذلك 
�آر�ئهم ومقرتحاتهم،  �ل��زو�ر، وذلك من خال ��شتبيان لأخذ 
�لأمر �لذي يحقق ما نطمح له من �أن ي�شبح �ملهرجان عامة 

متميزة يف عامل �لريا�شات �ملائية يف �لإمار�ت و�لعامل.

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�شلحة بح�شور �شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد 
نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  نهيان ممثل حاكم  �آل 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
�آل نهيان لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية  بن �شلطان 
�لإمار�ت  �أب��ط��ال  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س 
وطلبة �ملد�ر�س �مل�شاركني يف بطولة �أبوظبي �لعاملية 
�أقيمت موؤخر�  �لتي  �خلام�شة ملحرتيف �جلوجيت�شو 
رئي�س  �لها�شمي  عبد�ملنعم  ي��ر�ف��ق��ه��م  �ب��وظ��ب��ي  يف 
�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو و�أع�شاء �لحتاد وعدد 

من �مل�شوؤولني يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
وقد حققت دولة �لإمار�ت 8 ميد�ليات يف �لبطولة 
وف�شية  ذهبيات   6 بينها  م��ن  �لكبار  م�شتوى  على 
وبرونزية حيث ��شتطاع جنم �ملنتخب في�شل �لكتبي 
حتقيق �مليد�لية �لذهبية يف مناف�شات �حلز�م �لبني 
بالإ�شافة �ىل ح�شوله على  كيلوجر�م   100 لوزن 
مناف�شات  �شمن  �ملفتوح  ب��ال��وزن  �لف�شية  �مليد�لية 

�حلز�م �لبني وحقق عيد ريحان ذهبية �لوزن �ملفتوح 
و�لبنف�شجي  �لأزرق  �حل���ز�م  مبناف�شات  لاأ�شاتذة 
ذهبية  �لكتبي  هويدن  بن  �شهيل  �أحمد  ح�شد  كما 
�حلز�م  مبناف�شات  كيلوجر�ما   76 ل��وزن  �لأ�شاتذة 
للحز�م  �لأ�شاتذة  ذهبية  وكانت  و�لبنف�شجي  �لأزرق 
عبيد  ن�شيب  م��ن  كيلوجر�ما   76 ب���وزن  �لأب��ي�����س 
لل�شباب يف  88 كيلوجر�ما  �لكعبي وذهبية  خمي�س 
ن�شيب  م��ن  و�لبنف�شجي  �لأزرق  �حل���ز�م  مناف�شات 

عبد�هلل �لكتبي.
 82 ذه���ب���ي���ة وزن  �ل���ق�������ش���وين  ���ش��ع��ي��د  ح���ق���ق  ك���م���ا 
�لأزرق  �حل��ز�م  مبناف�شات  �ل�شباب  لفئة  كيلوجر�ما 
و�لبنف�شجي فيما ح�شد طارق �لكتبي برونزية وزن 
64 كيلوجر�ما مبناف�شات �حلز�م �لبنف�شجي فيما 
122 ميد�لية  ح�شد �بطال �جليوجيت�شو لل�شغار 

منها 45 ذهبية و28 ف�شية و49 برونزية.
�لإمار�ت  �أبناء  �شعادته مب�شاركة  �شموه عن  و�أع��رب 
�لبطولة  ه���ذه  و�مل��ت��ن��ام��ي يف  �ل��اف��ت  وح�����ش��وره��م 
�ل��دول��ي��ة �ل���ذي �أ���ش��ف��ى ع��ل��ى �ل��ب��ط��ول��ة ب��ع��د� مميز� 

وح��ي��وي��ا وك�����ان ذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��خ��ط��ط و�ل���رب�م���ج 
و�جلهود �لتي بذلت من �أجل تطوير وتعزيز ريا�شة 

�جلوجيت�شو يف نفو�س �ل�شغار.
ك��م��ا �أع�����رب �ل��ف��ري��ق �أول ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حتققت  �لتي  بالنتائج  �ع��ت��ز�زه  عن  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لاعبني  �و  �ل�شغار  لفئة  ���ش��و�ء  �لبطولة  ه��ذه  يف 
�لريا�شة  مل�شرية  مهما  �جن��از�  �لذين حققو�  �لكبار 
�للعبة  ل��ه��ذه  �ل��ب��د�ي��ات �حلديثة  �لإم����ار�ت رغ��م  يف 
م��و����ش��ل��ة �جلهود  �إىل  ���ش��م��وه  د�ع��ي��ا   .. �ل���دول���ة  يف 
ون�شرها  وت��ط��وي��ره��ا  �جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  لتعزيز 
و�لهتمام  �ل�شاعدة  �ملو�هب  �كت�شاف  على  و�لعمل 
�أج��ل �لو�شول  بها وت��ق��دمي �ل��دع��م �ل���ازم لها م��ن 
على  �ملناف�شة  ت�شتطيع  عالية  فنية  م�شتويات  �ىل 

�لبطولت �لدولية.
�لإم���ار�ت مبا  �أب��ط��ال  �أبوظبي  �شمو ويل عهد  وهناأ 
�شعادته  ع��ن  معربا   .. �يجابية  نتائج  م��ن  حققوه 
ب��ه��ذه �ل��ن��ت��ائ��ج ومت��ن��ى ���ش��م��وه ل��اع��ب��ني �ل��ذي��ن مل 
يف  وتفوق  جن��اح  كل  �لبطولة  يف  �لتوفيق  يحالفهم 

�مل�شاركة  �ن  موؤكد�  �لقادمة  �ملناف�شات  غمار  خو�س 
�شتزيد من  �للعبة  ه��ذه  �لعامل يف  �أبطال  نخبة  مع 
ر�شيد خربتهم وجتربتهم للم�شتقبل و�شتفتح لهم 
هذه  يف  ومهار�تهم  قدر�تهم  لتطوير  �أو���ش��ع  �أف��اق��ا 

�لريا�شة.
كما �أكد �شموه ثقته بقدرة �أبناء �لإمار�ت على ح�شد 
بكل  �لتتويج  من�شات  على  و�ل��رتب��ع  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 

جد�رة و�قتد�ر.
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  و�أ�شاد 
ن��ه��ي��ان ب��ح��ر���س م����در�ء �مل���د�ر����س وج��ه��ود �مل�شرفني 
على �لطلبة يف �ملد�ر�س �مل�شاركة يف فعاليات ريا�شة 
وجهودهم  �إ���ش��ه��ام��ات��ه��م  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي  �جلوجيت�شو 
من  للطلبة  �ملنا�شبة  �لأج�����و�ء  ت��وف��ري  يف  و����ش��ح��ة 
وبرنامج  و  در��شتهم  بني  و�لتوفيق  �لتنظيم  خال 

�لتدريب.
ك��م��ا وج���ه ���ش��م��وه ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��درب��ي ريا�شة 
وقدر�ت  م��ه��ار�ت  تطوير  يف  ل��دوره��م  �جليوجيت�شو 
�ل��اع��ب��ني ق��ائ��ا ل��ه��م ب��ني �ي��دي��ك��م �أب���ط���ال �شغار 

�ع���د�د  دور  وع��ل��ي��ك��م  �ل��ري��ا���ش��ة  ه���ذه  م�شتقبل  ه���م 
�لتاألق  نحو  بيدها  و�لخ��ذ  �ل��و�ع��دة  �مل��و�ه��ب  وبناء 

و�لنجاح.
و�إ���ش��ه��ام��ه يف  �لريا�شي  �لع���ام  ب���دور  �شموه  ون���وه 
�بر�ز ريا�شة �لمار�ت عموما وريا�شة �جلوجيت�شو 
ب�شكل خ��ا���س وم��ر�ح��ل ت��ط��وره��ا و�جن��از�ت��ه��ا ومبا 
و�لريا�شة  بال�شباب  �لم���ار�ت  دول��ة  �هتمام  يعك�س 
على  �مل�شرفة  �لنتائج  لتحقيق  �لريا�شيني  ومتكني 

�مل�شتويني �لقليمي و�لدويل.
من جانبهم �أعرب �أبطال �لإمار�ت �شغار� وكبار� عن 
و�ل�شتماع  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  بلقاء  �شعادتهم 
ببذل  �شموه  معاهدين  ون�شائحه  توجيهاته  �يل 
�ملزيد من �جلهد و�لعطاء لتحقيق �لنتائج �مل�شرفة.

كما �أ�شاد �ملدر�ء و�مل�شوؤولون يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
بالدعم �لذي يقدمه �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
�جلوجيت�شو  ولع��ب��ي  لريا�شة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
ومتابعة �شموه وتوجيهاته �مل�شتمرة لتطوير �للعبة 
يف �ملد�ر�س وتذليل �لعقبات �أمامها و�لذي �أ�شهم يف 

�نت�شار �للعبة يف �لإمار�ت و�لإقبال عليها مع �لتاأكيد 
على �لتفوق �لدر��شي و�ن ل تكون ممار�شة �لريا�شة 

على ح�شاب �لتح�شيل �لعلمي و�لدر��شي.
ح�شر �ل�شتقبال حممد �إبر�هيم �ملحمود �أمني عام 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي وحممد �شامل �لظاهري 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات �ملدر�شية مبجل�س 

�أبوظبي للتعليم وعدد من �مل�شوؤولني.
�خلام�شة  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة  يف  ���ش��ارك  وق��د 
�ل��ت��ي ج��رت يف   2013 ل��ع��ام  مل��ح��رتيف �جلوجيت�شو 
�ل��ف��رتة من  للمعر�س يف  �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
660 من فئة �ل�شغار  13 �بريل �حل��ايل  11 �يل 
�للعبة  �ب���رز جن���وم  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني و780 لع��ب��ا م��ن 
�برز  �ل��ق��ار�ت وم��ن  50 دول��ة م��ن خمتلف  ميثلون 
�ل����دول �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت يف م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة هذ� 
ونيوزيلند�  و�ل�����ش��ني  و�ل���رب�زي���ل  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �ل��ع��ام 
وجنوب �أفريقيا وكوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة 
�ىل  بالإ�شافة  و�ليابان  وفرن�شا  ورو�شيا  �لأمريكية 

دولة �لإمار�ت.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

عام  ق��ائ��د  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  ط��ال��ب  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  بتوجيهات 
�شرطة ر�أ�س �خليمة، تر�أ�س �لر�ئد فهد عبد �هلل بن جمعة رئي�س 
و�لعاقات  �لإعام  باإد�رة  �لريا�شية و�لجتماعية  �لأن�شطة  ق�شم 
�لأن�شطة  �لعو�شي مدير فرع  �أحمد جابر  �لنقيب  �لعامة ير�فقه 
وفي�شل  جا�شم  عبد�هلل  �إبر�هيم  م��ن:  ك��ًا  وبح�شور  �لريا�شية، 
�لبدنية،  و�ل��ق��وى  �لأج�شام  لبناء  �لإم���ار�ت  �إحت��اد  �أع�شاء  �لغيث 
�لإجتماع �لتن�شيقي حول �لإتفاق على �إقامة بطولة �لقيادة �لعامة 

ل�شرطة ر�أ�س �خليمة للقوى �لبدنية )�لبن�س تريت( .
�للجان  وت�شكيل  �ل��ع��م��ل  �آل��ي��ة  مناق�شة  ع��ل��ى  �لج��ت��م��اع  و����ش��ت��م��ل 

�لتنظيمية و�لإ�شر�فية  �لأمور  �لفرعية ومناق�شة �حل�شور بع�س 
24 مايو  �إقامتها يوم �جلمعة �ملو�فق  ل�شت�شافة �لبطولة �ملقرر 

لعام 2013م خال �لفرتة �مل�شائية .
�أن  و�لإج��ت��م��اع��ي��ة  �لريا�شية  �لأن�شطة  ق�شم  رئي�س  �أك���د  وب���دوره 
�ل�شرطي  �جل��ه��از  منت�شبي  رغ��ب��ات  تلبية  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ب��ط��ول��ة 
ت��ه��دف �خلطة  �أخ���رى حيث  م��ن ج��ه��ة، وف��ئ��ات �ملجتمع م��ن جهة 
�شر�كات  ت��ك��وي��ن  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
جمتمعية مع �جلميع من خال �لتن�شيق مع �ل�شالت �لريا�شية 
�مل�شتمر و�لفعال مع جميع �لإحتاد�ت  �لتو��شل  بالإمارة وحتقيق 
�ملنت�شبني  �لريا�شية يف خطوة تعمل على تعزيز وتطوير مهار�ت 

وفئات �ملجتمع �لبدنية .

�سرطة راأ�س اخليمة تنظم بطولة القوى البدنية 24 مايو القادم

هناأ جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية �لريا�شي فريقه 
م���ا ح��ق��ق��ه خ���ال م�شاركته  ل��ل�����ش��ر�ع �حل���دي���ث 
�حلديث  لل�شر�ع  �ل�شابعة  �جل��ول��ة  يف  �لأخ���رية 
يومي  خ��ال  �أق��ي��م��ت  و�ل��ي��ت  �لغربية  باملنطقة 
�لتا�شع ع�شر و�لع�شرين من �شهر �إبريل �جلاري 
و�شط مناف�شة كبرية من قبل �جلهات و�لندية 

�مل�شاركة .

و�أثنت �لد�رة على �أد�ء �لفريق و�لتمثيل �مل�شرف 
ل��اع��ب��ي �ل���ن���ادي �مل��ك��ون��ن م���ن ث��م��ان��ي��ة لعبني 
وباإ�شر�ف �ملدرب �شمري �حمد ترييكي و�لد�ري 

عبد �لعزيزعبد �حلفيظ 
و�أ�شفرت م�شاركة �حلمرية عن حتقيق �بر�هيم 
�شيف �هلل �لرفاعي للمركز �لثاين و عبد �هلل نوح 
�لرئي�شي للمركز �لثالث يف �شنف �لوبتيمي�شت 

�ل��ع��زي��ز نوح  ع��ب��د  ك��م��اح��ق��ق  11�شنة  م���ن  �ق���ل 
�لرئي�شي �ملركز �خلام�س و�حمد ثاين �ل�شام�شي 
�ملركز �ل�شاد�س ع�شر من بني 29 لعب يف �شنف 
�لوبتيمي�شت مفتوح فيما حقق لعبو �لنادي يف 
عن  و�لثامن  �خلام�س  �ملركز   4.7 �ليزر  �شنف 
طريق �لاعبني �بر�هيم جمعة وعبد �هلل �شعيد 

حممد .

نادي احلمرية يبارك لفريقه من ال�سراع احلديث 
فوزه بعدد من نتائج اجلولة ال�سابعة بالغربية



مليون م�ساهد لـ)رجل نبيل(   200
ب�شاي  �لكوري �جلنوبي  للنجم  �مل�شور لاأغنية �جلديدة  �لت�شجيل  حظي 
رجل نبيل باأكرث من 200 مليون م�شاهدة على موقع يوتيوب خال 10 

�أيام فقط على طرحه.
و�أفادت وكالة �لأنباء �لكورية �جلنوبية يونهاب �ن عدد م�شاهدي ت�شوير 
وقت  يف  تخطى   ،)Gentleman( نبيل  رج��ل  �جل��دي��دة  ب�شاي  �أغنية 
بالرغم  �ل�200 مليون على موقع يوتيوب  متاأخر من يوم �لثنني عتبة 

من مرور 10 �أيام فقط على طرحه.
�أل��ف م�شاهد بعدما كان  200 مليون و115  �لت�شجيل جذب  �ن  وذك��رت 

قر�بة �ل� 100 مليون م�شاهد يوم �لأربعاء �ملا�شي.
و�أ�شارت �إىل �ن هذ� �لرقم يتخطى ما حققته �أغنية ب�شاي �ل�شابقة غانغنام 
�شتايل من جناح �إذ �شحيح �ن عدد م�شاهديها بلغ 1.5 مليار �شخ�س، لكن 
من  �شهرين  بعد  �إل  �شخ�س  مليون   200 �إىل  ي�شل  مل  �مل�شاهدين  ع��دد 

طرحها.
ل�  �لبياين  �جل���دول  يف  �مل��و�ق��ع  �أع��ل��ى  يف    Gentleman �أغنية  وحلت 
وماليزيا  كمبوديا  فيها  مبا  �لعامل  �أن��ح��اء  �شتى  يف  دول��ة   16 يف  تونز  �أي 

و�لفليبني ورو�شيا و�شنغافورة وفيتنام وغريها.

بونو يخ�سر 27 كيلوغراما من وزنه 
�أعلن ت�شاز بونو، �بن �لنجمة �لأمريكية �شري، �أن مهمته يف خ�شارة �لوزن 
�إىل �نه متكن منذ منت�شف ت�شرين  ما ز�لت حتقق جناحاً كبري�ً، م�شري�ً 

�لثاين نوفمرب �ملا�شي من خ�شارة �أكرث من 27 كيلوغر�ماً.
، �إع��ان��ه ع��ن خ�شارة  ون��ق��ل م��وق��ع بيبول �لأم��ريك��ي ع��ن ب��ون��و 43 ع��ام��اً 
�إىل �أنه يعتزم �ل�شتمر�ر �إىل حني  27.21 كيلو غر�ما من وزنه، م�شري�ً 

خ�شارة 36 كيلوغر�ماً.
�لريا�شة ويلتزم بربنامج فنون قتالية، مو�شحاً  �أنه ميار�س  بونو  وك�شف 
�نه خل�شارة �لوزن من �ملهم تغيري نوعية وطريقة �لأكل ولي�س �إتباع نظام 

غذ�ئي حمدد.
و�للحوم  و�خل�شار  �لفاكهة  على  ويركز  �حلبوب  تناول  يتفادى  �نه  وق��ال 

و�لدجاج.
�لدكتور  �إىل  �ملا�شي،  نوفمرب  �لثاين  ت�شرين  يف  جل��اأ،  بونو  �أن  �إىل  ي�شار 
ق�شم  يف  طبيب  وهو   The Doctors برنامج  مقدم  �شتورك  تر�في�س 

�لطو�رئ، لي�شاعده على خ�شارة ما بني 23 و36 كيلوغر�ماً.
و�أكد �نه لطاملا عانى من وزنه، وكان م�شطر�ً لإتباع نظام غذ�ئي للتخل�س 

من بع�س �لكيلوغر�مات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بيزي فيليب�س 
تنتظر طفلة ثانية 

بيزي  �لأم��ريك��ي��ة  �مل��م��ث��ل��ة  ك�شفت 
ف��ي��ل��ي��ب�����س �ن����ه����ا وزوج�����ه�����ا م����ارك 
�شيلفر�شتاين �شريزقان بطفلة هي 

�لثانية لهما.
ملجلة  ���ش��ن��ة   33 فيليب�س  وق��ال��ت 
�لأمريكية  ب��و���ش��ت  ه��اف��ي��ن��غ��ت��ون 
ع��رف��ن��ا ق��ب��ل ف����رتة وك���ان���ت لدينا 
�أ���ش��ب��اب��ن��ا ك��ي ل ن��ع��ل��ن ع��ن �لأم����ر، 
ثانية، ونحن  بفتاة  ولكننا �شرنزق 

متحم�شان جد�ً .
بريدي  �لبكر  �بنتهما  �ن  و�أ�شافت 
ليه 4 �شنو�ت ون�شف �ل�شنة بد�أت 

ت�شتعد للعب دور �لأخت �لكربى.
وهي  ج��د�ً  متحم�شة  �بنتي  وقالت 
ي�شدق..  ل  ب�����ش��ك��ل  ت�������ش���اع���دين 

وتفهم �لأمور فعًا .
�نه  ر�أت  ذل���ك  م��ن  ب��ال��رغ��م  لكنها 
ل ب��د م��ن �لن��ت��ظ��ار مل��ع��رف��ة كيف 
�لطفلة  و�����ش����ول  ع���ن���د  ت��ت�����ش��رف 
�لتي  فيليب�س،  وك�شفت  �جلديدة. 
ذي  م�شل�شل  يف  ب���دوره���ا  ت�����ش��ت��ه��ر 
بالطفلة  حملها  �ن   ، ت��اون  كوغار 
�أ�شعب م��ن �حلمل  ك��ان  �جل��دي��دة 

�لأول �لذي كان �شها جد�.

يفر�س بيته باالأموال
�إىل  �أق��رب  بابيان رج��ا  ي��وري  �لرو�شي  �لفر�غ من  خلق 
هيئة  على  �شكلها  �لتي  �أم��و�ل��ه  نرث  ق��رر  بعدما  �جلنون 

نقود معدنية يف �ملنزل لتغطي �أر�شية �لبيت بالكامل.
ثالث  نوفو�شيبري�شك  مدينة  يف  يعي�س  �ل��ذي  �ملليونري 
�إل  �ملنزل  �أر�شية  �لرو�شية مل يرتك بقعة يف  �ملدن  �أكرب 
و�فرت�س فيها �لنقود �ملعدنية لي�شري عليها يف كل مكان 

كما لو كانت �شجاد� مي�شي عليه يف كل مكان.
�ل��رث�ء يف حملها جعل  نعمة  �لعقلي يف و�شع  �لختال 
يوري ي�شنع معطفا من �لنقود، وي�شع منها جزء� كبري� 
�إىل  منزله  ديكور  حتويل  �إىل  بالإ�شافة  �أحذيته،  د�خ��ل 

كتلة كبرية من �لنقود يف كل مكان.

املال اأف�سل من احلب 
ماتت  �لرومان�شية  �أن  �لربيطانيني  من  �لكثري  يعتقد 
ومل يعد لها وجود يف عامل �ليوم، ومييل غالبيتهم �إىل 

تف�شيل �ملال على �حلب.
ووجدت در��شة جديدة ن�شرتها �شحيفة ديلي ميل �م�س 
لت �حل�شول  �أن �لغالبية �ل�شاحقة من �لربيطانيني ف�شّ
�ل��ع��ث��ور على �حلب  ب���دًل م��ن  �مل���ال  على مبلغ كبري م��ن 

�حلقيقي، وكان �لرجال �لأكرث �هتماماً به من �لن�شاء.
وقالت �إن �لربيطانيني من �لفئة �لعمرية 35 �إىل 44 
عاماً هم �لأكرث تف�شيًا للمال، و�عترب %40 منهم �أن 
�لتمتع  �أو  بالن�شبة لهم من �حلب  �أهمية  �أك��رث  �مل��ال هو 

ب�شحة جيدة.
ميًا  �أك���رث  ه��ّن  بريطانيا  ن�شاء  �أن  �ل��در����ش��ة  و�أ���ش��اف��ت 
ل  لخ��ت��ي��ار �حل���ب ع��ل��ى �مل���ال م��ن رج��ال��ه��ا، و�ل��ذي��ن ف�شّ

%13 منهم ومن خمتلف �لأعمار �ملال على �حلب.
و�أ�شارت �إىل �أن �لربيطانيني من جيل �ل�شباب هم �لأكرث 

لت غالبيتهم �حلب على �ملال. تعلقاً بالعاطفة وف�شّ
�لربيطانيني  �ل�شبان  م��ن   35% �إن  �ل��در����ش��ة  وق��ال��ت 
من �لفئة �لعمرية 18 �إىل 24 منحو� �أهمية مت�شاوية 

للحب و�ملال.

وفاة �سبعة من عائلة اختناقا 
تويف �شبعة �أ�شخا�س من �أ�شرة و�حدة �ختناقا يف منزلهم 

باملدينة �ملنورة.
ون�شبت وك��ال��ة �لأن���ب���اء �ل�����ش��ع��ودي��ة �ل��ر���ش��م��ي��ة و�����س �ىل 
�ملنورة  �لناطق �لإعامي للدفاع �ملدين مبنطقة �ملدينة 
�لعقيد خالد �جلهني قوله �إن غرفة عمليات �إد�رة �لدفاع 
دقيقة  ع�شر  خم�شة  و  �لثالثة  �ل�شاعة  عند  تلقت  �مل��دين 
بوجود  يفيد  ب��اًغ��ا  �م�����س  ف��ج��ر  م��ن  �مل��ح��ل��ي  بالتوقيت 
ت�شاعد دخان كثيف وحريق يف �إحدى فلل �لإ�شكان و�أن 

�شكانها ل ي�شتجيبون للند�ء�ت .
�إنقاذ  �أن��ه مت توجيه فرقتي �إط��ف��اء و�أرب���ع ف��رق  و�أ���ش��اف 
�لأب  ت��ويف  ،فيما  �م���ر�أة  وف��اة  �كت�شاف  مت  حيث  للموقع 

و�لأم و�لأبناء لحقا يف �مل�شت�شفيات �لتي نقلو� �إليها.

كائن غريب ي�ساركك فرا�سك 
هل تعلم �أن كائنا غريبا ينام معك كل ليلة و�أنت ل تعلم، هي ح�شرة تنام معك كل ليلة وتعي�س يف �لفر�س و�لبطانيات 

و�ملخد�ت .
و�أف�شل طريقة للتخل�س منها هي عر�س �لفر��س يف �ل�شم�س لأنها ح�شا�شة لل�شوء و�ل�شم�س علما باأن هذ� �لكائن 
ل يتاأثر بالغ�شيل . �لنف�س ثاث مر�ت على �لفر��س قبل �أن تنام هذه �شنة يهجرها كثري من �لنا�س و�لنف�س على 
�لفر��س فيه �إعجاز علمي. لقد �أثبت �لعلماء �أن �لإن�شان حني ينام �إىل فر��شه ميوت يف ج�شم �لإن�شان خايا فت�شقط 
على فر��شه ، وحينما ي�شتيقظ �لإن�شان تبقى �خلايا موجوده يف فر��شه، وعندما ينام مره �أخرى ت�شقط خايا 

مره �أخرى فتتاأك�شد هذه �خلايا فتدخل يف ج�شم �لإن�شان فت�شبب له �أمر��س .
وهذه �خلايا ل ترى �إل مبجاهر، حاول �لغربيون حل هذه �مل�شكلة فقامو� بغ�شل هذه �لفر�س مبو�د منظفه لكن 

دون جدوى ��شتخدمو� جميع �ملنظفات لكن مل تتحرك هذه �خلايا.
�أنه  �لعامل  ف��اإذ� باخلايا تختفي، ففرح هذ�  �لغربيني بنف�س هذه �خلايا بيده ثاث م��ر�ت،  �لعلماء  �إحد  فقام 
�كت�شف كيف يزيل هذه �خلايا من �لفر��س عن طريق نف�س �لفر��س ثاث مر�ت، فرد عليه رجل م�شلم ….بقول 
فاإنه ل يدري  �إز�ره  �إىل فر��شه فلينف�س فر��شه بد�خل  �أحدكم  �أوى  �إذ�   - �آله و�شلم  و  �لر�شول - �شلى �هلل عليه 

ماخلفه عليه .
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�سبع طعنات قاتلة من اأّم 
البنها الر�سيع..!

•• الفجر - تون�س

ذو  �لر�شيع  لبنها  �شكني  بو��شطة  قاتلة  طعنات  �شبع  �أّم  وجهت 
�ل�شهرين �أم�س �لأول مما �أرد�ه قتيا على �لفور ب�شاحية جنوب 

�لعا�شمة تون�س على خلفية �إجبار زوجها لها على �رتد�ء �لنقاب.
من  ر�شيع  وه��و  �لهالك  ف��ان  �لأول��ي��ة  �لبحثية  للمعطيات  ووفقا 
�إىل  و�ل��دت��ه  عمدت  �هلل  عبد  يدعى   2013 فيفري   14 مو�ليد 
طعنه حو�يل �شبع طعنات بو��شطة �شكني �أودت بحياته غد�ة مغادرة 
�لأب للمنزل يف �جتاه مقر عمله ، و�لذي مل يكت�شف �حلادثة �إل 
حني عودته من �لعمل حيث وجد �بنه غارقا يف دمائه فنقله على 
جناح �ل�شرعة مل�شت�شفى �لأطفال بالعا�شمة تون�س بغية �إ�شعافه �إل 

�أنه تبنّي �أنه فارق �حلياة.
هذ� ومت نقل �لر�شيع لعر�شه على �لفح�س لدى م�شلحة �لطب 
�ل�شرعي لتحديد �أ�شباب �لوفاة فيما مت �إيقاف �لأم �لتي �عرتفت 

بقتلها لر�شيعيها بعد معاينة �لأمن مل�شرح �جلرمية.

خمدرات يف ك�سك خ�سراوات
�أوقفت �ل�شلطات �لرو�شية �شبكة من جتار �ملخدر�ت ي�شتبه باأنهم 
12 طناً من �مل��و�د �ملخدرة �ملحتوية على مورفني يف ك�شك  باعو� 

لبيع �خل�شر�و�ت يف مدينة ت�شيتا يف �شيبرييا �ل�شرقية.
�لرو�شية متكن  �لد�خلية  ل���وز�رة  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  على  وج��اء 
يحتوي  مزيج  من  كيلوغر�م   1200 بيع  من  �لأ�شخا�س  ه��وؤلء 

على مورفني .
�إىل  �مل��خ��در�ت م�شدرها ك��از�خ�����ش��ت��ان، وه��ي تعرب �حل���دود  وه���ذه 
رو�شيا على يد �ملهربني من �شكان مدينة �ألتاي �لرو�شية �ملحاذية 

لكاز�خ�شتان، �جلمهورية �ل�شوفياتية �شابقاً.
و�أوقف �شبعة �أ�شخا�س و�شبط 300 كيلوغر�م من �ملخدر�ت �أثناء 

عمليات �لدهم، بح�شب �ل�شلطات.

يواجهان ال�سجن الإهمال كلبيهما
يو�جه زوجان بريطانيان �ل�شجن بتهمة �إهمال كلبيهما �لأليفني 
تعر�شهما  ملنع  حلياتيهما  حد  و�شع  �إىل  �أدت  ج��د�ً،  �شيئة  ب�شورة 

ملعاناة �أطول.
وقالت �شحيفة ديلي ميل �إن فيكتوريا �شامز )35 عاماً(، وزوجها 
د�رلينغتون  �لتاج مبدينة  �أم��ام حمكمة  �أق��ّر�  عاماً(،  ديفيد )38 

بجرم �لت�شبب يف معاناة ل د�عي لها حليو�ن.
و�أ�شافت �أن �جلمعية �مللكية ملنع �إ�شاءة معاملة �حليو�نات، عرثت 
على �لكلبني يف حالة �شحية �شيئة جد�ً، ويعي�شان بقف�س يف �لهو�ء 

املمثلة كيت هد�سون لدى ح�سورها عر�س فيلم Reluctant Fundamentalist خالل مهرجان تريبيكا �لطلق، و��شطرت �إىل �إعد�مهما.
ال�سينمائي 2013 يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

منع لوحات لثات�سر 
يف املرتو بلندن 

بيع  ع��ن  �مل�شوؤولة  �ل�شركة  منعت 
�مل�����ش��اح��ات �لإع��ان��ي��ة يف حمطات 
ل���ن���دن حمطة  م����رتو �لأن����ف����اق يف 
مبنى  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة  و�شتمن�شرت 
�ل��ربمل��ان �ل��ربي��ط��اين، م��ن تعليق 
�لر�حلة  �ل������وزر�ء  ل��رئ��ي�����ش��ة  ���ش��ور 

�لبارونة مارغريت ثات�شر.
�لربيطانية  �لإذ�ع���ة  هيئة  وقالت 
�إن حمطة  �م�������س  ����ش���ي(  ب���ي  )ب����ي 
و�شتمن�شرت ملرتو �لأنفاق كان من 
�شت  �لأ�شبوع  ه��ذ�  ت�شع  �أن  �ملقرر 
و�حدة  بينها  من  لثات�شر،  لوحات 

ت�شورها كامللكة فيكتوريا.
بي  )����ش���ي  ����ش���رك���ة  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
�إ�������س( �مل�������ش���وؤول���ة ع���ن �لإع����ان����ات 
م��ن��ع��ت �مل��ح��ط��ة م���ن ت��ع��ل��ي��ق �شور 
تنتهك  �خلطوة  �أن  بحجة  ثات�شر 
لندن  مو��شات  �شركة  توجيهات 

ب�شاأن �لإعانات.
ُعر�شت  ث��ات�����ش��ر  ل���وح���ات  وك���ان���ت 
�لأربعاء �ملا�شي يف معر�س بو�شط 
جنازتها،  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن  ل���ن���دن 
وكان من �ملقرر و�شعها يف لوحات 
�لإعان مبحطة و�شتمن�شرت ملرتو 
�لأنفاق، لكن �ل�شركة �مل�شوؤولة عن 

�لإعانات رف�شت ذلك.
ون�شبت )بي بي �شي( �إىل متحدثة 
قولها  �إ���س(  بي  )�شي  �شركة  با�شم 
ت��ت��ع��ار���س مع  ث��ات�����ش��ر  ل���وح���ات  �إن 
و�لتي متنع  �لإعانية،  �ل�شيا�شات 
ر�شائل  يت�شمن  �إع���ان  �أي  و���ش��ع 
�أو  �ل��ع��ام  ب��اجل��دل  تتعلق  �أو ���ش��ور�ً 

ي�شكل ح�شا�شية .

منى زكي تنجو 
من الغرق 

رف�شت �لفنانة �مل�شرية منى زكي 
لت�شوير  ب���دوب���ل���رية  �ل���ش��ت��ع��ان��ة 
 ، �آ�شيا  دنيا  م�شل�شل  يف  م�شاهدها 
مطاردة  م�شهد  بت�شوير  وق��ام��ت 
رومانيا  يف  ب��وخ��ار���ش��ت  م��دي��ن��ة  يف 
�أحد  يف  بال�شيارة  ب�شقوطها  �نتهى 

�لأنهار.
وجنت منى زكي من �لغرق بعدما 
ق���ام ف��ري��ق �ن���ق���اذ ك���ان ع��ل��ى �هبة 

�ل�شتعد�د بانت�شالها من �ل�شيارة.
للفيلم  �ملنتجة  �ل�شركة  �أن  ويذكر 
ق��ام��ت ب��ال��ت��اأم��ني ع��ل��ى ح��ي��اة منى 
زكي مببلغ 500 �ألف يورو بعدما 
بال�شتعانة  �ق��ن��اع��ه��ا  يف  ف�����ش��ل��و� 

بدوبلرية.

�ملتخ�ش�شة  �لرو�شية  لب  كا�شرب�شكي  �شركة  ك�شفت 
خبيثتني  حملتني  ع��ن  و�لأم����ن  �حل��م��اي��ة  تطبيقات  يف 
�لإنرتنت،  عرب  للمحادثات  �شكايب  خدمة  ت�شتهدفان 

�لتابعة ل�شركة مايكرو�شوفت �لأمريكية.
و�أو����ش���ح���ت �ل�����ش��رك��ة �أن ح�����ش��اب��ات م��ق��ر���ش��ن��ة و�أخ����رى 
�أن�شئت حديثا ��شتخدمت  مملوكة لقر��شنة يف �شكايب 
يف �حلملتني لو�شع رو�بط خبيثة خلد�ع �مل�شتخدمني، 
ب��ح��ي��ث ي������وؤدي �ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى �ل����ر�ب����ط -�ل������ذي يظن 
�شيق-  فيديو  �أو  �شورة  �إىل  �شينقلهم  �أنه  �مل�شتخدمون 

�إىل تثبيت برجميات خبيثة على �أجهزة �ل�شحايا.
و�أطلقت �حلملة �لأوىل يف �لأول من مار�س �آذ�ر �ملا�شي، 
�ل�24  خ���ال  �مل�شتخدمني  �آلف  ��شتهدفت  �أن��ه��ا  �إل 
�شاعة �ملا�شية، حيث و�شل معدل نقر �مل�شتخدمني على 
�لر�بط �خلبيث �إىل 2.7 مرة يف �لثانية، �أي ما يقارب 

ع�شرة �آلف مرة يف �ل�شاعة.
رو�شيا،  �حل��م��ل��ة يف  ت��ل��ك  ���ش��ح��اي��ا  غ��ال��ب��ي��ة  وت����و�ج����د 
و�أوكر�نيا، وبلغاريا، و�ل�شني، وتايو�ن و�إيطاليا. ولدى 
حتليل �ل�شيفرة �خلبيثة �لتي مت حتميلها �إىل حو��شيب 
�حتوى  �شطر�  �لأمنية  �ل�شركة  خرب�ء  وجد  �ل�شحايا، 

و�ليت  ���ن  ينْ ُك���ونْ ب��ت  �أو  ب��ت  ع��م��ل��ة  ع��ل��ى �شيغة حم��ف��ظ��ة 
ت�شتخدم  رقمية  عملة  وه��ي   ،  Bitcoin wallet

غالبا لأغر��س �لحتيال و�لت�شوق غري �لقانوين.
يف  كا�شرب�شكي-  -ح�شب  ف�شجلت  �لثانية  �لهجمة  �أم��ا 
�إىل  ترمي  ك�شابقتها  وكانت  �أبريل/ني�شان،  من  �لر�بع 
خرب�ء  لكن  خبيث،  ر�ب���ط  لت��ب��اع  �مل�شتخدمني  خ���د�ع 
�لقادر  �خلبيث  �لربنامج  �أن  وج���دو�  �لأمنية  �ل�شركة 

على �إنتاج عملة بت كوين كان مثبتا على �حلو��شيب.
وي�شمح نظام �إنتاج عملة بت كوين للم�شتخدمني بجني 
�خلا�شة  �حل��ا���ش��وب  م���و�رد  �إي��ج��ار  مقابل  �لعملة  ه��ذه 
بهم، ويتم حتويل �ملال �لفرت��شي فيما بعد �إىل عملة 
�أو خدمات  ��شتخد�مه يف �لدفع مقابل �شلع  �أو  �أخ��رى، 

يف �لإنرتنت.
كبرية  ب�شرعة  �ل���ازم  �ل��زخ��م  �لثانية  �حلملة  ون��ال��ت 
�ألفي م�شتخدم  منذ يوم �لأحد �ملا�شي، حيث كان نحو 
يتبعون �لر�بط كل �شاعة مع نهاية �ليوم �لأول، وذلك 
�لبحث  فريق  مدير  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لإح�����ش��اء�ت  ح�شب 
و�لتحليل �ل�شامل يف �أمريكا �جلنوبية بكا�شرب�شكي لب 

دميرتي بي�شتوجيف.

هجمات خبيثة ت�ستهدف م�ستخدمي �سكايب 

كارد�سيان تغادر اإك�س فاكتور ولوبيز يعود 
ماريو  ينوي  فيما  فاكتور  �إك�س  برنامج  كارد�شيان مغادرة جلنة حتكيم  كلوي  �لأمريكية  �لنجمة  قررت 

لوبيز �ل�شتمر�ر يف �ملو�شم �جلديد مع كل من �شاميون كاول ودميي لوفاتو.
تكون يف جلنة  لن  كارد�شيان  �ن  �لأمريكي  ويكلي  �إ���س  يو  ملوقع  �ملو�هب  برنامج  با�شم  و�أك��د متحدث 

حتكيم �ملو�شم �لثالث بل �شرتكز على �لتز�مات �أخرى. وقال �ملتحدث يف بيان �ن كلوي كارد�شيان لن 
تعود �إىل �إك�س فاكتور، وقد ��شتمتعنا حقاً بالعمل معها ونتمنى لها �لأف�شل يف �مل�شتقبل . وذكر 

م�شدر �ن كارد�شيان �أحبت �لعمل يف �لربنامج، لكنها جتد �شعوبة يف �لتنقل من لو�س �أجنل�س 
 Kourtney & Kim من  حلقات  ت�شور  حيث  ميامي  �إىل  �لربنامج،  ي�شور  حيث 

، بالإ�شافة �إىل �لتز�ماتها �لعائلية.  Take Miami
وهو متحم�س  لذلك  يتوق  �نه  موؤكد�ً  �ملو�شم �جلديد،  �إىل  �لعودة  قرر  فقد  لوبيز  �أم��ا 

لكت�شاف �ملو�هب �جلديدة. وعرب كاول عن �شعادته بعودة لوبيز م�شيد�ً باحرت�فه.
ي�شار �إىل �ن لوبيز وكارد�شيان �ن�شما �إىل جلنة �لتحكيم يف �ملو�شم �ملا�شي.


