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الكــربــــي واملرزوقـــي يفـــوزان بـــ�أول جـــولتـــني 
يف البطـــولــــة الدوليـــة لقفـــز احلـــواجــــز

عربي ودويل

متطوعو تك�تف براأ�ص اخليمة 
يتف�علون مع مب�درة �شكرا خليفة

الفجر الري��شي

اخب�ر االم�رات

انطالق العّد التن�زيل للم�ش�دقة 
على الد�شتور التون�شي

   

المارات تدين التفجري الإرهابي يف مقدي�شيو
•• ابوظبي-وام:

اأدانت دولة االمارات العربية املتحدة حادث التفجري االرهابي الذي 
عنه  ونتج  م�ؤخرا  مقدي�ش�  ال�ش�مالية  بالعا�شمة  فندق  خ��ارج  وقع 
�شق�ط العديد من ال�شحايا. وقال بيان ل�زارة اخلارجية ان االمارات 
تق�ي�ض  �شاأنها  من  التي  االجرامية  االعمال  لهذه  ا�شتنكارها  تعلن 
االمن واال�شتقرار يف ال�ش�مال.. واأعربت وزارة اخلارجية عن خال�ض 
التعازي الأ�شر ال�شحايا وللحك�مة وال�شعب ال�ش�مايل ..م�ؤكدة على 

م�قف االمارات الثابت الراف�ض لالرهاب مبختلف اأ�شكاله و�ش�ره.

اخلارجية تهيب مبواطني الدولة عدم 
ال�شفر يف الوقت احلا�شر اإىل لبنان

•• ابوظبي-وام:

اه���اب���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة جم����ددا مب���اط��ن��ي ال���دول���ة ح��م��ل��ة اجل������ازات 
اإىل  احلا�شر  ال���ق��ت  يف  ال�شفر  ع��دم  وال��ع��ادي��ة  واخل��ا���ش��ة  الدبل�ما�شية 
امل�شطربة  االأم��ن��ي��ة  االأو���ش��اع  و  ل��الأح��داث  نظرا  اللبنانية  اجلمه�رية 
بطي  ب��ن  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شعادة  بذلك  �شرح  حاليا.  بها  مت��ر  التي 
الدولة  م���اط��ن��ي  ع��ل��ى  اأن  م�شيفا  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  ح��ام��د  اآل 
والت�ا�شل  والتن�شيق  ف���را  امل��غ��ادرة  �شرورة  لبنان  يف  حاليا  املت�اجدين 
م���ع ���ش��ف��ارة ال���دول���ة يف ب����ريوت لت�شهيل ع��م��ل��ي��ة امل���غ���ادرة ع��ل��ى االأرق�����ام 
التالية:0096118570000 و اإدارة العمليات يف وزارة اخلارجية : 
ال�زارة  انطالقا من حر�ض  ياأتي  التحذير  اأن هذا  و   024449600
على �شالمة م�اطني الدولة يف اخل��ارج. كما دعا وكيل وزارة اخلارجية 
اإ�شعار  اإىل حني �شدور  التام بهذا القرار  امل�اطنني اىل �شرورة االلتزام 
اآخر من وزارة اخلارجية واأخذ احليطة واحلذر يف حال �شفرهم خلارج 
االإلكرتوين  امل�قع  ال�شفر على  اإر�شادات ون�شائح  الدولة واالط��الع على 
لل�زارة ومن خالل التطبيق اخلا�ض باله�اتف الذكية واأهمية الت�شجيل 

يف خدمة ت�اجدي واملخ�ش�شة مل�اطني الدولة. 

حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء يف وفاة املرح�م حثب�ر حممد حثب�ر الرميثي  بح�ش�ر حمدان بن زايد

قافلة �سفن نرويجية ودمنركية تتجه �سوب �سوريا لنقل اأ�سلحتها الكيماوية 

النظام يوا�شل الق�شف وداع�ش حتا�شر قرى بحلب

•• بغداد-وكاالت:

�شح�ة  م�ؤمتر  رئي�ض  ري�شة  اب�  احمد  ال�شيخ  اعلن 
القاعدة  62 م��ن ع��ن��ا���ش��ر  ال���ع���راق اجل��م��ع��ة م��ق��ت��ل 
بغداد، خالل  االنبار، غرب  التنظيم يف  امري  بينهم 
االمن  وق���ات  الع�شائر  ابناء  وب��ني  بينهم  ا�شتباكات 

العراقية.
وقال اب� ري�شة ل�كالة فران�ض بر�ض ان ابناء الع�شائر 
انتقم�ا من تنظيم داع�ض االرهابي مبقتل امريهم 

يف االنبار اب� عبد الرحمن البغدادي.
داع�ض  عنا�شر  م��ن  اره��اب��ي��ا   46 قتل  كما  وا���ش��اف 
 16 و  بغداد(  الرمادي )100 كلم غرب  يف مدينة 
اخرين من عنا�شر داع�ض يف اخلالدية ال�اقعة اىل 
التي  العمليات  ان  وا�شار اىل  الرمادي.  اجلن�ب من 
ن��ف��ذت��ه��ا ق�����ات ال��ع�����ش��ائ��ر مب�����ش��ان��دة ق�����ات ال�شرطة 
ق�ات  ان  ري�شة  اب���  واك��د  اجلمعة.  وقعت  العراقية 
تطهري  االن  ح��ت��ى  ا�شتطاعت  وال�����ش��رط��ة  الع�شائر 
قرابة 80 باملائة من مدن االنبار وت�ا�شل مالحقة 

عنا�شر القاعدة من منطقة اىل اخرى.
و�شهدت مدينتا الرمادي والفل�جة اجلمعة ا�شتباكات 
جديدة بني ق�ات ال�شرطة وم�شلحي الع�شائر ال�شنة 
اال���ش��الم��ي��ة يف  ال��دول��ة  تنظيم  ج��ه��ة، ومقاتلي  م��ن 
العراق وال�شام من جهة ثانية، بينما تت�ا�شل �شيطرة 

هذا التنظيم على بع�ض مناطق املدينتني.

وا�شتبك رجال ع�شائر �شنة مدع�م�ن بق�ات عراقية 
لل�شيطرة  القاعدة  بتنظيم  مرتبطني  م�شلحني  مع 
العراق ام�ض اجلمعة  االأنبار يف غرب  على حمافظة 
فيما ميثل اختبارا مهما لق�ة حك�مة رئي�ض ال�زراء 

ال�شيعي ن�ري املالكي.
ع�شائرية  وم�شادر  اأمني�ن  وم�ش�ؤول�ن  �شه�د  وق��ال 
�ش�داء  مالب�ض  ي��رت��دون  ال��ذي��ن  امل�شلحني  مئات  اإن 
اآلية  اأ�شلحة  وي�شتخدم�ن  القاعدة  اأع��الم  ويرفع�ن 
و�شاحنات مزودة مبدافع م�شادة للطائرات ا�شتبك�ا 

مع رجال ع�شائر يف �ش�ارع مدينة الرمادي ام�ض.
رجال  ن�شر  اأن  ام�����ض  روي����رتز  ع�شائر  ���ش��ي���خ  واأب��ل��غ 
اتفاق  مب�جب  ج��اء  امل�شلحني  م�اجهة  يف  الع�شائر 
م�شاء  بغداد  حك�مة  مع  الع�شائر  �شي�خ  اإليه  ت��شل 
الذي  القاعدة  تنظيم  مل�اجهة  م�شعى  يف  اخلمي�ض 
�شيطر على مبان حك�مية ومراكز �شرطة يف الرمادي 

ومدينة الفل�جة مبحافظة االأنبار.
وال�شام  العراق  يف  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  و�شدد 
من  القريبة  االأن��ب��ار  على  قب�شته  للقاعدة  ال��ت��اب��ع 
الإقامة  �شعيا  االأخ���رية  االأ�شهر  يف  ال�ش�رية  احل��دود 

دولة اإ�شالمية على احلدود بني العراق و�ش�ريا.
وقال �شيخ ع�شرية طلب عدم ذكر ا�شمه يريد مقاتل� 
ال���ع���راق وال�����ش��ام االحتفاظ  االإ���ش��الم��ي��ة يف  ال���دول���ة 
ال�شه�ر  ع��ل��ي��ه يف  ال����ذي ح�����ش��ل���ا  ق��دم��ه��م  مب���ط��ئ 
االأخرية ولكن ال جمال لل�شماح للقاعدة باالحتفاظ 

حممد بن زايد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة حثبور الرميثي

•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شم�  اأول  ال��ف��ري��ق  ق���دم 
يف  ال��ع��زاء  واج��ب  ام�ض  امل�شلحة  للق�ات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
حثب�ر  و�شامل  اأحمد  اإىل  الرميثي  حثب�ر  حممد  حثب�ر  املرح�م  وف��اة 
الرميثي واإخ�انهما و�شقيق الفقيد جمعة احلثب�ر وذلك مبنزل العائلة 
يف منطقة املرور باأب�ظبي. وقدم واجب العزاء اإىل جانب �شم�ه .. �شم� 

ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية.
داعيا  الفقيد  وذوي  الأ�شرة  تعازيه وم�ا�شاته  �شم�ه عن �شادق  واأع��رب 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن 

يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شل�ان. 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفاد نا�شط�ن باأن تنظيم داع�ض يف �ش�ريا حا�شر قرى ريف 
حلب الغربي واأنه ي�شتعد القتحام بلدة االأتارب.

االإن�شان  حلق�ق  ال�ش�رية  ال�شبكة  وثقت  بينما  ه��ذا  ي��اأت��ي 
���ش��ق���ط 49 ق��ت��ي��اًل ب��ن��ريان ق����ات ال��ن��ظ��ام، ال��ت��ي وا�شلت 
وحلب  حم�ض  يف  وب��ل��دات  م��دن  ع��دة  على  العنيف  ق�شفها 
ودرعا وريف دم�شق. وتعر�ض حي ال�عر يف حم�ض مل�جات 
من الق�شف املدفعي، كما بدت اأثار الدمار الكبري يف مدينة 
بني  عنيفة  ا�شتباكات  �شهدت  التي  املدينة  بريف  الر�شنت 

اجلي�ض احلر وق�ات النظام.

اأفاد نا�شط�ن باأن عنا�شر من  وعن التط�رات يف الالذقية 
تنظيم الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام داع�ض اقتحمت 
الالذقية  بريف  الرتكمان  بجبل  ح��دود  بال  اأطباء  م�شفى 

واحتجزت الطاقم الطبي بالكامل.
با�شم  يعرف  امليداين  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  اأ���ش��اروا  النا�شط�ن 
بال  اأطباء  منظمة  من  اأطباء  به  ويعمل  الربنا�ض،  م�شفى 
اخلم�شة  يف�ق  وعددهم  اأجنبية  جن�شيات  من  وه��م  ح��دود 

اأطباء.
االأ�شد حي احلجر  ق���ات  فق�شفت  دم�شق  العا�شمة  اأم��ا يف 
االأ���ش���د وخم��ي��م ال��ريم���ك و���ش��ط جت��دد اال���ش��ت��ب��اك��ات على 
القاب�ن، هذا فيما نفذ اجلي�ض احلر عمليات  اأط��راف حي 

الباللية  يف  جتمعاتهم  خاللها  ق�شف  النظام  ق���ات  �شد 
من  الدم�شقي  الريف  يف  بلدات  الق�شف  وط��ال  بالغ�طة. 

بينها الزبداين التي تق�شف منذ اأيام، وكذلك داريا.
احلر  اجلي�ض  ب��ني  عنيفة  ا�شتباكات  دارت  ال���زور  دي��ر  ويف 
من  الع�شكري  ال���زور  دي��ر  مطار  حميط  يف  النظام  وق����ات 
حم�ر امل�شمكة، وقد ت�ا�شلت اال�شتباكات يف مناطق متفرقة 

من درعا.
اأربع  اإن  نرويجي  ع�شكري  متحدث  ق��ال  اخ��ر  �شعيد  على 
�شفن نرويجية ودمنركية من املقرر اأن تنقل مئات االأطنان 
اإىل  ام�ض  ت�جهت  �ش�ريا  ال�شامة من  الكيماوية  امل���اد  من 

املياه الدولية قبالة ال�شاحل ال�ش�ري.

ارهابي� االخ�ان يقذف�ن ق�ات االأمن باحلجارة يف مدينة ن�شر )رويرتز(

•• القاهرة-رويرتز:

ق��ال��ت م�����ش��ادر اأم��ن��ي��ة وط��ب��ي��ة يف 
قتل�ا  اأ���ش��خ��ا���ض  ���ش��ت��ة  اإن  م�����ش��ر 
ام�������ض يف ا���ش��ت��ب��اك��ات ب���ني ق����ات 
جلماعة  وم������ؤي�����دي�����ن  االأم����������ن 

االإخ�ان االرهابية يف اأربع مدن.
مدينة  يف  طبية  م�شادر  وذك���رت 
امراأة  اأن  ال�شاحلية  االإ�شكندرية 
ن��اري��ني يف  ورج���ال قتال بطلقني 
ا�شتخدمت  ب��امل��دي��ن��ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
فيها ال�شرطة قنابل الغاز امل�شيل 
م�ؤيدو  ا�شتخدم  بينما  ل��ل��دم���ع 
االألعاب  االره���اب���ي����ن  االإخ��������ان 

النارية واحلجارة.
اأ�ش�ات  اإن  ع��ي��ان  ���ش��ه���د  وق����ال 
ط��ل��ق��ات ر���ش��ا���ض ���ش��م��ع��ت خالل 

اال�شتباكات.
واأ�شار م�شدر طبي اىل اإن الرجل 
املجرمني.  االإخ����ان  م�ؤيدي  من 
اأ�شخا�ض  ���ش��ب��ع��ة  اأن  واأ������ش�����اف 
بطلقات  خم�شة  بينهم  اأ���ش��ي��ب���ا 
طفل  وه�  وال�شاد�ض  اخلرط��ض 

بطلق ناري يف الظهر.
وزارة  �شكري وكيل  وق��ال مدحت 
ال���ت���ي تقع  ال���ف���ي����م  ال�����ش��ح��ة يف 

الإخوان  واإرهابيي  الأمن  بني  ا�شتباكات  يف  قتلى   6

�شابني  اإن  القاهرة  غربي  جن�ب 
الراأ�ض  يف  ن��اري��ني  بطلقني  قتال 
وال�������ش���در خ����الل ا���ش��ت��ب��اك��ات يف 

املدينة.
اأ�شخا�ض  ث��م��ان��ي��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
������ش�����ق�����ط������ا م�����������ش�����اب�����ني خ�����الل 
اأربعة يف حالة  اال�شتباكات بينهم 
خطرية م�شريا اىل اأن االإ�شابات 
نتجت عن طلقات نارية وطلقات 

اخلرط��ض.
ات�شال  يف  ع���ي���ان  ���ش��اه��د  وذك�����ر 
اأ�ش�ات  اأن  روي����رتز  م��ع  ه��ات��ف��ي 

ط��ل��ق��ات ر���ش��ا���ض ���ش��م��ع��ت خالل 
اال�شتباك.

ويف االإ���ش��م��اع��ي��ل��ي��ة وه���ي اإح���دى 
مدن قناة ال�ش�ي�ض ذكرت م�شادر 
بطلق  ق��ت��ل  ���ش��خ�����ش��ا  اأن  ط��ب��ي��ة 
ا�شتباكات  ال�شدر خالل  ناري يف 
م�شابان  ف��ي��ه��ا  ���ش��ق��ط  ب��امل��دي��ن��ة 

بطلقات نارية اأي�شا.
وقال �شاهد عيان اإن ق�ات االأمن 
اأطلقت قنابل الغاز امل�شيل للدم�ع 
الذين  االإخ�������ان  ب��ل��ط��ج��ي��ة  ع��ل��ى 
واأطلق�ا  ب���احل���ج���ارة  ر���ش��ق���ه��ا 

عليها االألعاب النارية.
وق�����ت�����ل خ���م�������ش���ة اأ�����ش����خ����ا�����ض يف 
ا����ش���ت���ب���اك���ات ب����ني ق�������ات االأم�����ن 
وم�ؤيدي االإخ���ان االرهابي�ن يف 

عدة مدن ي�م اجلمعة املا�شي.
اأم��ن��ي��ة وطبية  وذك�����رت م�����ش��ادر 
اإن  ال���ق���اه���رة  امل���ن���ي���ا ج���ن����ب���ي  يف 
ناري  بطلق  قتل  جامعيا  طالبا 
بني  ا�شتباكات  خ��الل  البطن  يف 
وال�شرطة.  االإخ��������ان  ب��ل��ط��ج��ي��ة 
طالب  ثالثة  اإن  امل�شادر  وقالت 
نارية  بطلقات  اأ���ش��ي��ب���ا  اآخ��ري��ن 
اجلامعي  امل�شت�شفى  اإىل  ونقل�ا 

باملدينة.
اجلنائية  امل��ب��اح��ث  م��دي��ر  وق����ال 
ال��ع��م��ي��د ه�����ش��ام ن�شر  ب��امل��دي��ن��ة 
ل���روي���رتز يف ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي اإن 
للجماعة  امل���ؤي��دي��ن  املتظاهرين 
املحظ�رة حمل�ا خالل م�شريتهم 
خرط��ض  وب���ن���ادق  اآل���ي���ة  ب���ن���ادق 

وزجاجات حارقة.
وقال امل�شت�شار اأحمد جمدي وه� 
رئي�ض نيابة بحي مدينة ن�شر يف 
�شمال �شرق القاهرة اإن م�شابا يف 
اأيام  ا�شتباكات وقعت باحلي قبل 

ت�يف ام�ض.

مقتل الع�سرات من الإرهابيني يف الرمادي وحميطها 

اجلي�ش والع�شائر يقاتلون م�شلحي القاعدة يف الأنبار 
���ش��ه��ي��د ب��غ��زة والح���ت���ال 
القطاع  يف  م��واق��ع  يق�شف 

•• غزة-وكاالت:

����ش���ن���ت م�����ق�����ات�����الت ل���الح���ت���الل 
م�اقع  على  غ���ارات  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
�شاروخ  اإط���الق  على  ردا  غ��زة  يف 
�شاب  ا�شت�شهد  فيما  القطاع،  من 
فل�شطيني �شباح اجلمعة، متاأثراً 
اجلي�ض  ب���ر����ش���ا����ض  ب���اإ����ش���اب���ت���ه 
حني  يف  غ��زة.  �شرق  االإ�شرائيلي 
اإنها  االح���ت���الل  ���ش��ل��ط��ات  ق���ال���ت 
ي�شتبه  فل�شطينيا   14 اعتقلت 
ب�ا�شطة  ب���ه���ج����م  ب���ارت���ب���اط���ه���م 
قنبلة على حافلة يف �شاحية بتل 

اأبيب ال�شهر املا�شي.
بيان  واأع��ل��ن جي�ض االح��ت��الل يف 
اأن الطريان االإ�شرائيلي ا�شتهدف 
ما و�شفته ب� م�قع اإرهابي و�شط 
اأخرى  قطاع غزة وثالثة م�اقع 
ت�شم من�شات الإطالق ال�ش�اريخ 
ردا  وذل������ك  ال���ق���ط���اع،  ����ش���م���ال  يف 
القطاع  من  �شاروخ  اإط��الق  على 

باجتاه اإ�شرائيل.
تاأكيد  مت  اأن����ه  ال��ب��ي��ان  واأ�����ش����اف 
للم�اقع  م���ب���ا����ش���رة  اإ������ش�����اب�����ات 
معل�مات  ت���رد  ومل  امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 
�شحايا  �شق�ط  ع��ن  ال��ف���ر  على 

جراء هذه الغارات على غزة.

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:38            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:33   
املغرب.....   05:47  
الع�ساء......   07:17

امل�قع االلكرتوينالربيد االلكرتوين

ت�ريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتط�رت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�ش��شا حل�ل القيا�ض والعدادات واأنظمة التحكم واالأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة االأمان 

تغطي دولة االمارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار االت�شاالت:

اأب�ظبي
هاتف
فاك�ض

العراقدبي
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ال��ت�����ش��ج��ي��ل ب�����امل��ن��اف��ذ 
غالرييا  يف  الإلكرتونية 
م����ول اأب���وظ���ب���ي غ��دا

•• ابوظبي-وام:

يبداأ ي�م غد االأحد ت�شجيل 
امل����اط���ن���ني وم����اط���ن���ي دول 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
تاأ�شرية  وحاملي  واملقيمني 
املنافذ  م�شروع  يف  ال��دخ���ل 
م���رك���ز  يف  االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
باأب�ظبي  التجاري  غالرييا 
غالرييا م�ل وي�شتمر لغاية 
وقال  املقبل.  اخلمي�ض  ي���م 
ال�����رائ�����د حم���م���د ال���زع���اب���ي 
م�����دي�����ر م�����������ش�����روع امل���ن���اف���ذ 
الت�شجيل  اإن  االإل��ك��رتون��ي��ة 
�شيك�ن من ال�شاعة العا�شرة 
العا�شرة  وح���ت���ى  ����ش���ب���اح���ا 
م���������ش����اء وع����ل����ى ال����راغ����ب����ني 
بالت�شجيل احل�ش�ر �شخ�شيا 
�شفرهم  وبح�زتهم ج���ازات 
الت�شجيل  اأن  اإىل  م�شريا   ..
ع�شرين  وي�شتغرق  جم��اين 
ي�جد  ك���م���ا  ف���ق���ط  ث���ان���ي���ة 
لل�شيدات  خم�����ش�����ض  م��ك��ان 
وذوي االحتياجات اخلا�شة. 
اإىل  اأن امل�شروع يهدف  واأك��د 
ت�����ش��ه��ي��ل و���ش��رع��ة اإج������راءات 
ال�شفر من منافذ الدولة يف 

اأثناء الدخ�ل اأو املغادرة . 
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هيئة الهال الأحمر تت�شلم تربعا بقيمة مليون درهم حلملة قلوبنا مع اأهل ال�شام  
الهيئة  اأطلقتها  التي  ال�شام  اأه��ل  مع  قل�بنا  حلملة  ا�شتجابة  تاأتي  وانها 
رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شم�  لت�جيهات �شاحب  تنفيذا 
االأح�ال  �ش�ء  من  ال�ش�ريني  الالجئني  واإغاثة  لدعم  اهلل  حفظه  الدولة 
احلملة  وهي  م�ؤخرا  املنطقة  �شربت  التي  والثل�ج  ال��ربد  وم�جة  اجل�ية 
ومن  االإم����ارات.  يف  املجتمع  �شرائح  كافة  م��ن  وا�شعا  تفاعال  وج��دت  التي 
جانبه ثمن الدكت�ر قا�شم الع�م اجله�د االإن�شانية واالإغاثية التي تبذلها 
جراء  من  واملت�شررين  املنك�بني  مل�شاعدة  االماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة 
وجه  وعلى  العامل  اأنحاء  امل�شلحة يف جميع  والنزاعات  الطبيعية  الك�ارث 
اخل�ش��ض الالجئني ال�ش�ريني الذين يعي�ش�ن ظروفا �شعبة يف خميمات 
اأغرقتها مياه االأمطار والثل�ج مما �شاعف من معاناتهم يف  االإي���اء التي 
ف�شل ال�شتاء واأثرت على ال��شع ال�شحي واملعي�شي خا�شة االأطفال والن�شاء 

وكبار ال�شن.

•• اأبوظبي-وام:

حملة  ل�شالح  دره��م  ملي�ن  بقيمة  تربعا  االح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ت�شلمت 
الالجئني  وم�شاعدة  الإغ��اث��ة  الهيئة  نظمتها  التي  ال�شام  اأه��ل  مع  قل�بنا 
ال�ش�ريني الذين يعان�ن من ظروف ج�ية قا�شية يف دول اجل�ار ال�ش�ري 
ميرون  التي  ال�شعبة  املعي�شية  الظروف  نتيجة  معاناتهم  من  وللتخفيف 
لل�ش�ؤون  العام  االأم��ني  نائب  املن�ش�ري  مبارك  را�شد  ال�شيد  وت�شلم  بها. 
من  مقدم  دره��م  ملي�ن  بقيمة  تربع  �شيك  االأحمر  الهالل  بهيئة  املحلية 
الدكت�ر قا�شم الع�م الإغاثة الالجئني ال�ش�ريني املت�اجدين يف االأرا�شي 
اللبنانية وخميمات االإي�اء باالأردن. واأعرب را�شد املن�ش�ري خالل ت�شلمه 
�شيك ال��ت��ربع ع��ن �شكر وت��ق��دي��ر ال��ه��الل االأح��م��ر مل��ب��ادرة ال��دك��ت���ر قا�شم 
االإن�شانية التي ت�شعى للتخفيف من معاناة الالجئني ال�ش�ريني خ�ش��شا 

الداخلية حتتفل بالعر�ش اجلماعي اخلام�ش ل� 46 منت�شبا 

متطوعو تكاتف براأ�ش اخليمة يتفاعلون مع مبادرة �شكرا خليفة

•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية الفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل  �شيف  الفريق  �شهد  الداخلية  وزي��ر  ال����زراء 
الداخلية حفل العر�ض اجلماعي اخلام�ض ل� 46 من منت�شبي ال�زارة على 
الداخلية  وزارة  يف  العامة  العالقات  اإدارة  نظمته  وال��ذي  الدولة  م�شت�ى 

امل�دة  وت��ع��زي��ز  االأج��ي��ال  لت�ا�شل  من���ذج��ي��ة  فر�شة  اأن��ه��ا  كما  وال��ق��رو���ض 
واالألفة. واأو�شح اأن العر�ض اجلماعي اخلام�ض الذي تنظمه وترعاه وزارة 
الداخلية بالتعاون مع �شندوق الزواج بدعم من الفريق �شم� ال�شيخ �شيف 
الزواج  املقبلني على  ال�شباب  املعاناة عن  ياأتي لتخفيف  نهيان  اآل  زايد  بن 
وتي�شري اأم�ر زواجهم للم�شاهمة يف بناء واإن�شاء اأ�شر متما�شكة ويج�شد روح 
العطاء ومفاهيم امل�شاركة املجتمعية ل�زارة الداخلية كما اأنه ياأتي يف اإطار 

بالتعاون مع �شندوق الزواج . واأكد الفريق �شيف ال�شعفار اأن بناء االأ�شرة 
ال�شعيدة ي�شكل خري �شمان لتعزيز االأمن والطماأنينة واال�شتقرار يف رب�ع 

ال�طن .
مل�اجهة  مثايل  اأ�شل�ب  اأن��ه��ا  اأثبتت  اجلماعية  االأع��را���ض  اأن  اإىل  م�شريا   .
ظ��اه��رة امل��غ��االة يف نفقات ال���زواج واالأع���را����ض واحل���د م��ن اآث��اره��ا ال�شلبية 
الدي�ن  تثقلها  ال  ومطمئنة  م�شتقرة  اأ���ش��رة  لتاأ�شي�ض  االإن��ف��اق  وتر�شيد 

اإماراتية م�شتقرة  اأ�شرة  بناء  العزم على  العاقدين  ال�طن  باأبناء  االحتفاء 
ومتما�شكة . ومن جانبه قال عبداهلل بن عقيدة املهريي ع�ش� جمل�ض اإدارة 
�شندوق الزواج اإن العر�ض اجلماعي الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون 
الدولة  املجتمعية احلقيقية بني م�ؤ�ش�شات  ال�شراكة  ال�شندوق يج�شد  مع 
وال��ع��ط��اء احل�����ش��اري يف خمتلف جماالت  االإن�����ش��اين  الت�جه  وي���ؤك��د  كافة 

العمل االجتماعي ل�زارة الداخلية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

للتط�ع  ال���ط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  نظم 
مل�ؤ�ش�شة  التابع  تكاتف  االجتماعي 
بفرعه  ال�شباب  لتنمية  االإم����ارات 
ف��ع��ال��ي��ات م�شاء  راأ�����ض اخل��ي��م��ة  يف 
�شكرا  م��ب��ادرة  م��ع  ت�شامنا  اأم�����ض 
�شاحب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  خ��ل��ي��ف��ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم� 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكت�م 
دب���ي رعاه  ال������زراء ح��اك��م  جمل�ض 
والتقدير  ال�����ش��ك��ر  ل��ت���ج��ي��ه  اهلل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

حفظه اهلل. 
وعرب املتط�ع�ن مب�شاركة االأطفال 
والتقدير  احل����ب  ع���ن  واالأه�������ايل 
ال����ط���ن �شاحب  ل��ق��ائ��د  وال�������الء 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�شم� 
ال�طنية  االأنا�شيد  بع�ض  مرددين 
تخللها  ال���ت���ع���ب���ريي���ة  وال���ك���ل���م���ات 
األ���ان علم  اأط��الق بال�نات حتمل 

الدولة يف �شماء راأ�ض اخليمة .

وتعليقا على ذلك قال عبد ال�هاب 
عبد اهلل ال�هابي القائد االإقليمي 
ب���راأ����ض اخليمة  ت��ك��ات��ف  ل��ربن��ام��ج 
والتقدير  ال�����ش��ك��ر  ك��ل��م��ات  تتمثل 
ال����ط���ن �شاحب  م�����ش��رية  ل��ق��ائ��د 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل يف 
يكنه  عما  الكثرية  املعاين  جت�شيد 
احلب  م��ن  لقائد  االإم����ارات  �شعب 
وذلك  والعرفان  وال����الء  والفخر 
�شعب  اأ���ش��ع��د  م��ن  ���ش��ادق��ة  ترجمه 
ي��ط���ل يف  ال���ط��ن ... اهلل  ل��ق��ائ��د 

عمره واهلل يخليه اأب�نا خليفة. 
ومن جانبهم اأ�شاد متط�ع� تكاتف 
ي�ليه  ال��ذي  و احلر�ض  باالهتمام 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اإنه  وقال�ا  امل�اطنني،  الأبنائه  اهلل 
اأبنائه  مطالب  دوم��اً  يتلم�ض  قائد 
ي�شاهي  اأن  مي��ك��ن  ال  ���ش��ك��ره  واإن 
عز  اهلل  داع��ني  ومكرماته  عطاياه 
وجل اأن مينح �شم�ه وافر ال�شحة 

وال�شعادة واأن ميد يف عمره.

جمتمعية �شرطة العني تكّرم طلبة برنامج اأمننا يف 
�شامة فكر �شبابنا

املناطق التعليمية تنهي ا�شتعدادات 
املدار�ش ل�شتقبال الف�شل الثاين

كّرم ق�شم ال�شرطة املجتمعية مبركز �شرطة املربعة، التابع ملديرية �شرطة العني، اأم�ض اخلمي�ض 
الطلبة امل�شاركني يف برنامج اأمننا يف �شالمة فكر �شبابنا ، وذلك مببنى املديرية.

على  واجل�ائز  ال�شهادات  ه��زاع،  فلج  �شرطة  مركز  مدير  العرياين،  يا�شر  علي  العقيد  و�شلم 
رئي�ض  املهريي،  عيالن  اأحمد  الرائد  وقال  وامل�شرفني  التدريبي  للربنامج  املنت�شبني  الطلبة 

ق�شم ال�شرطة املجتمعية ب�شرطة العني، اإن الربنامج يهدف اإىل خلق جيل واع، فكرياً واأمنياً، 
ويتمتع بااللتزام املجتمعي، واال�شتغالل االأمثل ل�قت فراغ الطلبة خالل االإجازة الدرا�شية، 
وتعريفهم بالدور املهم واحلي�ي جلهاز ال�شرطة يف خدمة اأفراد املجتمع، وغر�ض ون�شر ال�عي 

املروري واالأمني بينهم؛ تعزيزاً لثقة اجلمه�ر يف ال�شرطة.

••  دبي-وام:

ال�شتئناف  ا�شتعداداتها  التعليمية  املناطق  اإدارات  اأنهت 
املناطق  مديرو  واأع��ل��ن  الثاين  بف�شله  الدرا�شي  العام 
اأج������اء املدار�ض  ات��خ��اذ االإج�������راءات ال���الزم���ة وت��ه��ي��ئ��ة 
ال�شتقبال الطلبة ي�م غد االأحد م�ؤكدين اإنهاء عمليات 
املدار�ض  على  الثانية  باأجزائها  املدر�شية  الكتب  ت�زيع 
واإنهاء اأعمال ال�شيانة اخلفيفة التي جرت يف عدد من 
املدر�شية  العطلة  ح��الل  واخلدمية  التعليمية  امل��راف��ق 
اإىل جانب ا�شتعداداتهم الإعالن نتائج امتحانات الف�شل 
الدرا�شي االأول وت�شليم الطلبة �شهادات ت�زيع الدرجات 
. وق����ال ال��دك��ت���ر اأح��م��د ع��ي��د امل��ن�����ش���ري م��دي��ر اإدارة 
منطقة دبي التعليمية اإن املنطقة اأنهت جتهيز مدار�شها 
ال�شتقبال الطلبة واأنها �شكلت فرق عمل ملتابعة املدار�ض 
لل�ق�ف  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  االأوىل  االأي��ام  خالل 
م��شعة  م�شح  عملية  �شتجرى  كما  احتياجات  اأي��ة  على 
مل�اجهة  وامل��ع��ل��م��ات  املعلمني  ان��ت��ظ��ام  على  لالإطمئنان 
الظروف الطارئة يف هذا اجلانب يف ال�قت نف�شه اأعلن 
ا�شتعداد املدار�ض لت�زيع نتائج امتحانات الف�شل االأول 
على الطلبة وفق امل�اعيد املقررة من قبل ال�زارة . ومن 
ال�شارقة  اإدارة منطقة  الكعبي مدير  �شعيد  قال  جانبه 
خا�شة  خطة  اأع���د  املنطقة  يف  ق�شم  ك��ل  اإن  التعليمية 
املنطقة  خطة  واأن  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  ال�شتقبال 
بداأت مع الي�م االأخري للف�شل الدرا�شي االأول باإ�شدار 
يف  االن��ت��ظ��ام  على  الطلبة  حل��ث  امل��دار���ض  يدع�  تعميم 
املقررة من وزارة الرتبية  امل�اعيد  الثاين وفق  الف�شل 
على  املنطقة حر�شت  اأن  واأ���ش��ار   . ذل��ك  والتعليم عقب 
متابعة اأعمال ت�شحيح امتحانات الف�شل االأول ور�شد 
تاأخري  النتائج يف م�عدها من دون  ال��درج��ات الإع��الن 

من  جمم�عة  ح��ددت  املنطقة  اأن  اإىل  الكعبي  ولفت   .
اخلا�ض  التعليم  ق�شم  فيها  مبا  اأق�شامها  جلميع  املهام 
ي�مها  يف  التعليمية  للعملية  الدقيقة  املتابعة  الإج��راء 
الكتب  ت�فر  على  اطماأنت  كما  امل��دار���ض  بجميع  االأول 
ال�شتقبال  املدار�ض  لدى  اال�شتعداد  وم�شت�ى  املدر�شية 
التعليمية  عجمان  منطقة  ا�شتعدادات  وع��ن   . الطلبة 
ت�شكيل  مت  باأنه  املنطقة  اإدارة  مدير  ح�شن  علي  �شرح 
جمم�عات عمل ت�شم اأق�شام البيئة واالأن�شطة واالأبنية 
الفرتة  تابعت  ال��ت��ي  االأق�����ش��ام  م��ن  وغ��ريه��ا  التعليمية 
املا�شية اأح�ال البنية التحتية للمدار�ض وخزانات مياه 
الفتا  عام  ب�جه  واخلدمية  التعليمية  واملرافق  ال�شرب 
اإىل ا�شتمرار عمل هذه املجم�عات خالل االأيام املقبلة 
للتدخل ال�شريع وتفادي اأية مع�قات قد ت�شادف �شري 
اأن املنطقة ومن خالل  اأو�شح  العملية التعليمية . كما 
ق�شم العمليات الرتب�ية و�شعت خطة خا�شة ال�شتقبال 
الف�شل الثاين و�شكلت جلنة لتنفيذها ت�شم اأع�شاء من 
فريق الرقابة والت�جيه الفني للقيام بزيارات ميدانية 
للمدار�ض ومتابعة �شري الدرا�شة وتقدمي تقارير ف�رية 
عن االأو�شاع اأوال باأول فيما لفت اإىل انتهاء املنطقة من 
على  الثاين  بالف�شل  اخلا�شة  الدرا�شية  الكتب  ت�زيع 
جميع املدار�ض . ويف الفجرية �شكل جمعة الكندي مدير 
نائب  يرتاأ�شها  جلنة  التعليمية  الفجرية  منطقة  اإدارة 
مدير املنطقة لر�شد اأية مع�قات وم�اجهة اأية ظروف 
التعليمية  العملية  طارئة واتخاذ ما يلزم جتاه ت�شيري 
تكليف  اأن��ه مت  الكندي  وذك��ر   . وم�شتقر  ب�شكل طبيعي 
املدار�ض  جلميع  م�شح  ب��اإج��راء  املدر�شية  الرقابة  ف��رق 
واإع��داد تقرير مف�شل عن حالة كل مدر�شة ومعدالت 
انتظام الطلبة يف ال�قت نف�شه اأعلن عن ت�شليم االأجزاء 

الثانية من الكتب املدر�شية للطلبة مبجرد دوامهم . 

مكتبة دبي العامة تتعاون مع هيئة ال�شحة يف حملة للتربع بالدم
•• دبي-الفجر:

والفن�ن  للثقافة  دب��ي  لهيئة  التابعة   ، العامة  دب��ي  مكتبة  تعاونت 
والرتاث  والفن�ن  الثقافة  ب�ش�ؤون  املعنية  الهيئة   ، للثقافة(  )دب��ي 
يف االإم��ارة، مع هيئة ال�شحة يف دبي، املنظ�مة ال�شحية التي تعنى 
الرعاية  قطاع  اأداء  تعزز  التي  واال�شرتاتيجيات  الت�شريعات  ب��شع 
فئات  جميع  املبادرة  هذه  وتدع�  بالدم.  للتربع  حملة  يف  ال�شحية، 
املجتمع للم�شاركة يف حملة بّناءة ترتك اآثاراً اإيجابية حقيقية على 
العديد من النا�ض، وذلك ي�م االإثنني 6 يناير 2014 بني ال�شاعة 
9 �شباحاً اإىل 1.30 ظهراً، يف مكتبة دبي العامة يف الرا�ض، علماً باأن 
باب امل�شاركة مفت�ح اأمام جميع املقيمني يف دولة االإم��ارات العربية 

املتحدة. وميكن للمهتمني باالطالع على املزيد من املعل�مات زيارة 
 . www.dubaiculture.ae امل�قع االإلكرتوين

خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  با�شتمرار  العامة  دب��ي  مكتبة  وحت��ر���ض 
الهيئات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية لتنفيذ العديد من حمالت امل�ش�ؤولية 
االجتماعية، مبا ين�شجم مع روؤيتها الرامية اإىل امل�شاهمة بدور قّيم 
وفعال يف خدمة املجتمع.  وتعترب مكتبة دبي العامة حجر الزاوية يف 
الن�شيج الثقايف لدبي، حيث �شاهمت يف جمع االإرث الثقايف للمدينة 
املكتبة  تهدف  كما  عليه.  االط��الع  فر�شة  املهتمني  جلميع  متيحًة 
تعزيز فهمهم وتقديرهم  بذائقة اجلمه�ر من خالل  االرتقاء  اإىل 
خالل  من  امل���ارد  هذه  على  لالطالع  وت�شجيعهم  االأدبية،  للثقافة 

ت�فري خدمات عالية الكفاءة وا�شتخدام اأحدث التقنيات. 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى ت�ام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكت�م                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى ال��شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ض     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام الق�ين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�ض         6262666
م�شت�شفى الن�ر                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى ال�احة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الك�رني�ض  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مهرجان دبي للت�شوق يقدم املزيد من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية ل�شيوف القرية العاملية
•• دبي-الفجر: 

ال�جهة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  حتتفل 
والت�ش�ق  للثقافة  االأوىل  العائلية 
بفعاليات  اأخ���رى  م��رة  وال��رتف��ي��ه، 
ل��ل��ت�����ش���ق �شمن  دب�����ي  م���ه���رج���ان 
االأن�شطة  م����ن  ح����اف����ل  ب���رن���ام���ج 
الرتفيهية والفر�ض االأكرب للف�ز 
بج�ائز قيمة ي�مياً يف الفرتة من 
2 يناير وحتى 2 فرباير2014.

وي���ق���دم امل���ه���رج���ان ف��ر���ش��ة الأح���د 
ب�شيارتني  ل���ل���ف����ز  امل���ح���ظ����ظ���ني 
 QX60 ال���ف���خ���م���ة  اإن���ف���ي���ن���ي���ت���ي 
عن  االإع������الن  و���ش��ي��ت��م   ،G25 و 
الفائز بها من على م�شرح فعليات 
القرية  يف  للت�ش�ق  دب��ي  مهرجان 
م�شاًء   10 ال�����ش��اع��ة  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل 11 م�شاًء، اإىل جانب اجلائزة 

 100،000 ب���ق���ي���م���ة  ال�����ك�����ربى 
درهماً.

املقا�شد  اأه���������م  اأح���������د  وك�����ن����ه����ا 
العائلية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ي��ق��دم م��ه��رج��ان دبي 
للت�ش�ق اأ�شهر عرو�شه الرتفيهية 
الكرنفال املتج�ل مب�شاركة 700 
اأر���ض القرية العاملية.  م���ؤدي على 
الرتفيهية  ال���ع���رو����ض  وب���ج���ان���ب 
القرية  تقدمها  ال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الربنامج  اإىل  وباالإ�شافة  العاملية 
ال����رتف����ي����ه����ي احل�����اف�����ل مل���ه���رج���ان 
بذلك  ت�������ش���ب���ح  ل���ل���ت�������ش����ق،  دب������ي 
ال�شياحي  املق�شد  العاملية  القرية 
الرتفيهي العائلي املثايل لكل فرد 
القرية  وتقدم  العائلة.  اأف��راد  من 
العاملية مزيجاً فريداً من الرتفيه 
دولة   65 اأك��ر من  والت�ش�ق من 

بالقرب  يقع  وال��ذي  للت�ش�ق  دب��ي 
الرتفيهية  امل���اله���ي  م��دي��ن��ة  م���ن 

جزيرة اخليال بالقرية العاملية.
وللمزيد من اخلدمات واملعل�مات، 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ل�����ش��ي���ف  مي��ك��ن 
اأن�شطة  ك����اف����ة  ع����ل����ى  ال����ت����ع����رف 
للت�ش�ق  دب��ي  مهرجان  وفعاليات 
التي �شتقام يف كافة اأنحاء االإمارة 
االإ�شتعالمات  مكاتب  خ��الل  م��ن 
امل��ت���ف��رة يف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة. كما 
ملهرجان  اأك���������ش����اك   10 ت���ت����ف���ر 
الك�ب�نات  ل��ت���زي��ع  للت�ش�ق  دب���ي 
اخلا�شة بال�شحب على ال�شيارة يف 

القرية العاملية .
وعن هذه االإحتفالية الكربى علق 
التنفيذي  امل��دي��ر  ح�����ش��ني،  اأح��م��د 
قائال:  العاملية  بالقرية  للعمليات 
ال��ه��ام من  ال��ت���ق��ي��ت  ل��ه��ذا  نتطلع 

دبي  مهرجان  ي�شهد  حيث  ال��ع��ام، 
للت�ش�ق اإقبااًل واإزدهاراً اأكرب عاماً 

تل� االآخر، ولطاملا 
ال��ع��امل��ي��ة اأن متثل  ال��ق��ري��ة  ���ش��ع��دت 
املهرجان  ه����ذا  م���ن  ك���ب���رياً  ج�����زًء 
الرائد يف جمال الت�ش�ق والرتفيه. 
مكانة  العاملية  القرية  حتتل  كما 
كبرية يف جمال الت�ش�ق والرتفيه 
يف املنطقة حيث يق�شدها ماليني 

االأفراد لالإ�شتمتاع 
ثقافات  على  وال��ت��ع��رف  ب��اأوق��ات��ه��م 
وال���ت�������ش����ق م���ن خمتلف  ج���دي���دة 
اأن�����ح�����اء ال����ع����امل يف م����ك����ان واح����د 
كثريا،  ي�شعدنا  ال���ذي  االأم���ر  وه��� 
زوار  �شيتمكن  امل��ه��رج��ان  وخ���الل 
القرية العاملية من الف�ز بالعديد 
القيمة ط����ال فرتة  م��ن اجل���ائ��ز 

الفعالية.   
وامل���ط���اع���م ال���ت���ي ت���ق���دم م���اأك����الت 
م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل. كما 

بفر�ض  اأي�شاً  �شي�فها  �شي�شتمتع 
للف�ز بج�ائز قيمة ط�ال  عديدة 

فرتة املهرجان. وت�شت�شيف القرية 
مهرجان  م�شرح  ح�شرياً  العاملية 

جائزة املهرجان لل�سحافة.. تكرمي لالإبداع الإعالمي 

مهرجان دبي للت�شوق 2014 يطلق العنان لل�شحافيني للكتابة يف �شتى املوا�شيع 
•• دبي-الفجر:

مكت�م  ال�����ش��ي��خ  �شم�  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل مكت�م،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
م�ؤ�ش�شة  اأعلنت  دب��ي،  حاكم  نائب 
عن  والتجزئة  للمهرجانات  دب��ي 
اإط��������الق ج����ائ����زة م���ه���رج���ان دب���ي 
للت�ش�ق 2014 لل�شحافة، وذلك 
ال�شحافيني  جه�د  تكرمي  بهدف 
واالإقليمي  املحلي  امل�شت�يني  على 
املهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  ت��غ��ط��ي��ة  يف 
 2 2 يناير وحتى  الذي ميتد بني 

فرباير.
خا�شة  اأه��م��ي��ة  اجل��ائ��زة  وتكت�شب 
املحليني  االإع������الم������ي������ني  ل��������دى 
لل�شمعة  ن����ظ����راً  واالإق���ل���ي���م���ي���ني 
الطيبة التي تتميز بها من خالل 
امل��ش�عة  وال�������ش���روط  امل���ع���اي���ري 
ول�ج�د  املختلفة،  بفئاتها  للف�ز 
اأبرز  جلنة حتكيم ت�شم ع��ددا من 
امل�شتقلني  وال�شحافيني  ال��ك��ت��اب 
الهادفة  امل��ش�عات  باختيار  تعنى 
واالأفكار  امل��ت��م��ي��ز  االأ���ش��ل���ب  وذات 
املبتكرة، مما اأك�شب املهرجان بعداً 
ثقافيا وفكرياً بالت�ازي مع اأبعاده 

االقت�شادية والرتفيهية.
وراف����ق����ت ج����ائ����زة م���ه���رج���ان دبي 
ل���ل���ت�������ش����ق ل���ل�������ش���ح���اف���ة احل�����دث 
عام  االأوىل  دورت����ه  ان��ط��الق  م��ن��ذ 
ال�شحافة  ل��دور  تكرميا   ،1996
واالإع������الم اال���ش��رتات��ي��ج��ي وال���ذي 
�شاهم يف جناح املهرجان وال��ش�ل 
به اإىل ما ه� عليه الي�م من جناح 

اأف�شل م��ش�ع ل�شحايف �شاب  اإىل 
واأف�شل  ع��ام��ا(،   28 عمر  )حت��ت 

تغطية من�عة لفريق �شحفي.
ومي��ك��ن ل��ك��اف��ة ال�����ش��ح��اف��ي��ني من 
خمتلف ال�شحف واملجالت املحلية 
باللغتني  ال�������ش���ادرة  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
يف  امل�شاركة  واالإجنليزية  العربية 
املتن�عة،  ف��ئ��ات��ه��ا  �شمن  اجل���ائ���زة 
كل  ع��ن  الفائزين  اخ��ت��ي��ار  و�شيتم 

على اأن يك�ن كل م��ش�ع يف طلب 
منف�شل، باالإ�شافة اإىل التاأكد من 
على  مكت�با  ال�شحايف  ا�شم  وج���د 
امل��ش�ع املن�ش�ر، اأما طلب امل�شاركة 
فيجب اأن يرفق مع �ش�رة اله�ية 

اأو ج�از �شفر امل�شرتك.
خا�ض  ت����ك����رمي  ح���ف���ل  و����ش���ي���ق���ام 
اآخ�����ر  ب����اجل����ائ����زة يف  ل���ل���ف���ائ���زي���ن 
ي����م م��ن ال�����دورة ال��ت��ا���ش��ع��ة ع�شرة 

ومتيز وا�شتمرار.
يف  امل�����ش��ارك��ة  لل�شحافيني  ومي��ك��ن 
اجلائزة عن فئاتها املختلفة والتي 
اأف�����ش��ل م��ش�ع  ك���ال م���ن  ت�����ش��م��ل 
واأف�شل  املحلية،  ال�شحف  �شمن 
م��ش�ع �شمن ال�شحف االإقليمية، 
املجالت،  �شمن  م��ش�ع  واأف�شل 
ال�شحف  �شمن  م��ش�ع  واأف�شل 
باالإ�شافة  االإل��ك��رتون��ي��ة،  وامل���اق��ع 

و�����ش����ي����ت����م اخ�����ت�����ي�����ار م���������ش����ارك����ات 
ع��دد من  خ��الل  م��ن  ال�شحافيني 
ت�شليم  ي��ت���ج��ب  ال�����ش��روط، ح��ي��ث 
االإعالمي  امل��رك��ز  اإىل  امل�����ش��ارك��ات 
مل����ؤ����ش�������ش���ة دب�������ي ل���ل���م���ه���رج���ان���ات 
الثالثاء  اأق�شاه  والتجزئة مب�عد 
لكل  وي��ح��ق   ،2014 ي��ن��اي��ر   28
م�ا�شيع  بثالثة  امل�شاركة  �شحايف 
اأق�شى عن كل فئة،  خمتلفة كحد 

باملركز  ال��ف��ائ��ز  و���ش��ي��ح�����ش��ل  ف��ئ��ة 
وقدرها  مالية  ج��ائ��زة  على  االأول 
والفائز  اأم��ري��ك��ي،  دوالر   5000
باملركز الثاين على 3000 دوالر، 
متن�عة  تغطية  اأف�شل  جائزة  اأم��ا 
املركز  ف�شتت�شمن  �شحفي  لفريق 
االأول فقط ك�نها جائزة جماعية 
والفريق الفائز بها �شيح�شل على 

10000 دوالر اأمريكي.

واملقرر  ل��ل��ت�����ش���ق  دب����ي  مل���ه���رج���ان 
و�شيكرم   ،2014 ف���رباي���ر   2 يف 
الفائزون باجل�ائز املالية والدروع 
التقدير،  و����ش���ه���ادات  ال���ت���ذك���اري���ة 
و�شتتم دع�ة ال�شحافني الفائزين 
االإقليمية  ال�شحافة  ف��ئ��ة  �شمن 
ل��زي��ارة دب���ي وح�����ش���ر احل��ف��ل من 
قبل املركز االإعالمي مل�ؤ�ش�شة دبي 

للمهرجانات والتجزئة.

التنوع الغني يف فعاليات احلدث.. جمالت خ�شبة لاإبداع

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان توقع اإتفاقية تعاون وتن�شيق مع جمل�ش الإمارات لاأبنية اخل�شراء
•• عجمان-الفجر:

لالأبنية  االإم��ارات  وجمل�ض  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  وقعت 
اخل�شراء اأول اأم�ض يف مقر الدائرة مبكتب �شعادة املدير العام اإتفاقية 
تعاون وتن�شيق  م�شرتك  بينهما تهدف اإىل و�شع اأطر م�حدة وت�شميم 
اإ�شرتاطات ومعايري خا�شة  �شيا�شات بيئية  بينهما ب�شاأن تعميم ون�شر 
من  واحل��د  البيئة  حماية  يف  لدورها  بها  والت�عية  اخل�شراء  باالأبنية 
الب�شمة الكرب�نية يف الدولة ب�شكل عام ويف اإمارة عجمان ب�شكل خا�ض 
، والتن�شيق يف تبادل اخلربات واملعل�مات ،والتاأهيل والتدريب للك�ادر 
باالأبنية  اخلا�شة  الربامج  ت�ش�يق  يف  ،وامل�شاهمة  ال�شاأن  بهذا  الب�شرية 
اخل�شراء ،والتعريف االإ�شرتاتيجيات البيئية بهذا االمر وما تن�ش�ي 

ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�ض الدائرة ومتابعته لكافة املبادرات 
اخلا�شة بالبيئة واملباين اخل�شراء.

���ش��ب��اق��ة يف تبني  ك��ان��ت  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت 
اإ�شرتاتيجيات املباين اخل�شراء ولديها عدة درا�شات بهذا ال�شاأن وعقدت 
م�ؤمترا خا�شة له عالقة بها وحتر�ض باإهتمام كبري منها على الت�جه 
يف  ل��دوره��ا  اخل�شراء  باالأبنية  خا�شة  متكاملة  منظ�مة  تنفيذ  نح� 
احلفاظ على البيئة وحماية الطبيعة م�ؤكدا اأن هذه االإتفاقية �شتعزز 
التعاون مع جمل�ض االإمارات لالأبنية اخل�شراء و�شيتم يف �ش�ءها تنفيذ 
العديد من الفعاليات واالأن�شطة التي �شتحقق االأهداف االإ�شرتاتيجية 

منها معربا عن �شكره للمجل�ض ومبادرته يف التعاون مع الدائرة .
االإم����ارات  جمل�ض  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��ع��ب��ار  �شعيد  ثمن  جهته  م��ن 

تعزيز  يف  ت�شهم  عالقة  ذات  بيئية  واأن�شطة  فعاليات  من  مظلته  حتت 
مفه�م االأبنية اخل�شراء .

وقع  االإتفاقية بالنيابة عن الدائرة �شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد املدير 
العبار  االإم��ارات لالأبنية اخل�شراء �شعيد  ،فيما وقع عن جمل�ض  العام 
رئي�ض جمل�ض االإدارة باالإنابة بح�ش�ر املهند�ض خليفة الفال�شي املدير 
امل�ش�ؤولني من  باالإنابة وعدد من  الهند�شية  ال�ش�ؤون  التنفيذي لقطاع 

كال اجلانبني .
واأكد �شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد مدير عام الدائرة يف ت�شريح �شحفي 
على هام�ض ت�قيع االإتفاقية باأن الدائرة حتر�ض على تعزيز �شركاتها 
واإ�شرتاتيجياتها  ور�شالتها  روؤي��ت��ه��ا  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م��ع 
وخا�شة يف خدمة البيئة والت�جهات يف احلفاظ عليها بت�جيه من �شم� 

املباين  نح�  ت�جهاتها  يف  ال��دائ��رة  جه�د  ب��االإن��اب��ة  اخل�شراء  لالأبنية 
اخل�شراء وتعاونها مع املجل�ض يف ت�قيع االإتفاقية التي �شيك�ن لها اأثر 

كبري يف حتقيق روؤية ور�شالة كليهما يف ذلك .
وبناء على االإتفاقية �شيتم التعاون مع كال اجلانبني يف جمال التاأهيل 
تخفي�ض  ب�شاأن  ال�عي  ون�شر  التثقيفية  الربامج  وت�شميم  والتدريب 
دولة  يف  الكرب�نية  الب�شمة  م��ن  واحل���د  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه  اإ���ش��ت��ه��الك 
االإمارات العربية املتحدة عامة ويف اإمارة عجمان ب�شكل خا�ض ،وتعزيز 
واأن�شطة  ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم  اخل�����ش��راء  امل��ب��اين  ت�شميم  ن��ح���  ال��ت���ج��ه 
واأحداث بيئية  تعرف اجلمه�ر بذلك ،وكذلك تبادل املعل�مات واملعارف 
فيما بينهما بهذا ال�شاأن لتحقيق التنمية امل�شتدامة بروؤية ع�شرية لبناء 

م�شتقبل عجمان امل�شرق .
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اإعــــــــــالن
بن  ال�ش�����ادة/جمم�عة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ما�شي رخ�شة رقم:CN 1016295 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عادل حممد �شامل فرج �شامل بن ما�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �شامل فرج �شامل بن ما�شي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شب�ع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الف�شي  ال�ش�����ادة/التاج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1146973:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي حممد ح�شن باط�ق )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن علي حممد علي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شب�ع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز اجل�شرين 
الطبي رخ�شة رقم:CN 1015663 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي �شامل ع��ض بن �شميدع )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح حممد علي �شامل ع��ض

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شب�ع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10986 بتاريخ 2014/1/4   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفا الكرتوكل�رني�شن 

CN 1061635:التخ�ش�شية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شالح �شامل �شعيد بن كليب ال بريك )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح احمد حممد �شالح با�شهل

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1199293:بانانا ع�شائر وكافيه رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ش�ؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي اي 

ام بيزن�ض �شيل��شن للربامج احلا�شب االيل
 رخ�شة رقم:CN 1265843 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ش�ؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ني�ل للمقاوالت االلكرتوميكانيكية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1190601 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اجيت ك�مار بها�شكاران ناير )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �ش�ري�ض لي�نارد ريتنام
تعديل ل�حة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 15*50

تعديل عن�ان/من اب�ظبي اب�ظبي �شارع الكرتا املالك ورثة مبارك علي غامن القبي�شي 
اىل اب�ظبي م�شفح م 9 ق 25 طابق 1 مكتب 4 املالك حممد �شلطان ي��شف ال�ش�يدي

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاوالت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حق�ل ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب معدات ابار النفط والغاز الطبيعي و�شيانتها )0910005(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات فح�ض و�شيانة اخلزانات البرتولية )0910010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة فح�ض خط�ط االنابيب باال�شعة ومعاجلتها )7120008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاوالت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت امليكانيكية - الفئة اخلا�شة )4220903.1(

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اركاديا للنقليات العامة 

رخ�شة رقم:CN 1272585 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.60*0.40 اىل 2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ اركاديا للنقليات العامة
ARCADIA GENERAL TRANSPORT

اىل/اركاديا للنقليات واملقاوالت العامة
ARCADIA GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

تعديل ن�شاك/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/قرطا�شية ن�ر العل�م ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1150255 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد �شعيد �شامل جمعه النعيمي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/احمد �شعيد �شامل جمعه النعيمي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رامي علي

تعديل ل�حة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/قرطا�شية ن�ر العل�م ذ.م.م 
NOOR AL ALOOM STATIONERY LLC

اىل/قرطا�شية ن�ر العلم 
NOOR AL ALOOM STATIONERY

تعديل ن�شاط/حذف جتارة االدوات املكتبية وادوات الكتابة والر�شم - باجلملة )4649018(
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10986 بتاريخ 2014/1/4   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�ش��ض الرخ�شة 
رقم CN 1135879 باال�شم التجاري في�شتا للكمبي�تر 
كان  كما  ال��شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا. 
االعالن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ش�ؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10986 بتاريخ 2014/1/4   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ابراهيم �شعيد عبداهلل للمقاوالت  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1192855 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �شعيد عبداهلل ي��شفي
تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري/من ابراهيم �شعيد عبداهلل للمقاوالت العامة
IBRAHIM SAEED ABDULLA GENERAL CONTRACTING

اىل/ زينة الغربية لل�شيانة العامة
ZEINA ALGHARBIA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10986 بتاريخ 2014/1/4   

 اإعـــالن �سطب قيد
تيرتاتيك  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
انرتنا�شي�نال انك )اجلن�شية : ال�اليات املتحدة( قد تقدمت 
واملقيدة  اب�ظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بال�زارة.  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )2424( رقم  حتت 
وتنفيذا الحكام القان�ن االحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  ال�زاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ض 
احلرة  واملناطق  باخلارج  امل�ؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�ض ان 
يتقدم�ا باعرتا�شهم اىل ال�زارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر 
من تاريخ الن�شر على العن�ان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10986 بتاريخ 2014/1/4   

بي اند يف نافال انرتنا�سونال ذ م م
لدى  امل�ثق  عادية  الغري  العم�مية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
الكاتب العدل بالرقم 1303009496 واخلا�ض بت�شفية ال�شركة 
يعلن  م(  م  ذ  انرتنا�ش�نال  نافال  يف  اند  )بي  اأعاله  املذك�رة 
عن  وم�شت�شارون  قان�ني�ن  حما�شب�ن  او  دي  بي   / امل�شفى 
حق�ق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذك�رة  ال�شركة  ت�شفية 
على ال�شركة املذك�رة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات 
امل�ؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 
ي�ماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.  تليف�ن امل�شفى 6799361 / 02 
، فاك�ض 6799421 /02، اب�ظبى �شارع النجدة بناية �شلطان عبد 
اهلل حممد بن غن�م الهاملي الطابق ) 6 ( �شقة ) 602 ( مكتب 

بي دي او – حما�شب�ن قان�ني�ن وم�شت�شارون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم:  181165  بتاريخ: 29/ 10 / 2012
تاريخ اإيداع االأول�ية :    /    / 

با�ش��م :عبد الرافية عبد الرحمن حممد عبد احلميد
وعن�انه:   �ض.ب  96720 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ، ترتيب االإقامة امل�ؤقتة

ال�اق�عة بالفئة   : ) 43 (
و�شف العالمة : "  Tea n' Talk"  بحروف التينية  ب�شكل مميز و ر�شم ك�ب  بالل�ن الربتقايل  كتب 

عليه حرف " T " الالتيني ب�شكل مميز   بالل�ن االبي�ض
 اال�ش��رتاطات: 

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكت�باً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى   
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  يناير 2014 العدد 10986

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل  / 

رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرق�م : 54046
با�ش������م : �ض  ج�دفري فيليب�ض اإنديا ليمتد.  

وعن�ان����ه : ف�ر �شك�ير هاو�ض ، 49 ، ك�مي�نيتي  �شنرت ، فريندز ك�ل�ين ، ني�دلهي ، 
110065 ، الهند.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45046   (    بتاريخ : 20 / 6 / 2005
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف : 29 / 6 / 2013
هذا ويج�ز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شن�ات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�ش��ض عليها باملادة )19( من القان�ن االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  يناير 2014 العدد 10986

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل  / 

رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرق�م : 54049
با�ش������م : �ض  ج�دفري فيليب�ض اإنديا ليمتد.  

وعن�ان����ه : ف�ر �شك�ير هاو�ض ، 49 ، ك�مي�نيتي  �شنرت ، فريندز ك�ل�ين ، ني�دلهي ، 
110065 ، الهند.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45047   (    بتاريخ : 20 / 6 / 2005
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف : 29 / 6 / 2013
هذا ويج�ز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شن�ات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�ش��ض عليها باملادة )19( من القان�ن االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  يناير 2014 العدد 10986

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل  /

 رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرق�م : 58081
با�ش������م : �ض   الل�ض اإنرتنا�شي�نال ) بي يف اأي ( اإنك.

وعن�ان����ه : ويكهام�ض كيلي رود تاون ت�رت�ال ، اجلز العذراء الربيطانية.   
وامل�شجلة حتت رقم :  )  46762  (    بتاريخ : 16 / 5 / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 30 / 12 / 2013

هذا ويج�ز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شن�ات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�ش��ض عليها باملادة )19( من القان�ن االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  يناير 2014 العدد 10986

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل  /

 رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية.
 بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرق�م : 58080
با�ش������م : �ض   الل�ض اإنرتنا�شي�نال ) بي يف اأي ( اإنك.

وعن�ان����ه : ويكهام�ض كيلي رود تاون ت�رت�ال ، اجلز العذراء الربيطانية.   
وامل�شجلة حتت رقم :  )  46761  (    بتاريخ : 16 / 5 / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 30 / 12 / 2013

هذا ويج�ز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شن�ات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�ش��ض عليها باملادة )19( من القان�ن االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  يناير 2014 العدد 10986

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل  / 

رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرق�م : 58082
با�ش������م : �ض   الل�ض اإنرتنا�شي�نال ) بي يف اأي ( اإنك.

وعن�ان����ه : ويكهام�ض كيلي رود تاون ت�رت�ال ، اجلز العذراء الربيطانية.   
وامل�شجلة حتت رقم :  )  46763  (    بتاريخ : 16 / 5 / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 30 / 12 / 2013

هذا ويج�ز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شن�ات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�ش��ض عليها باملادة )19( من القان�ن االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  يناير 2014 العدد 10986

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
الدانة الدولية لت�شجيل العالمات التجارية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم :  58342    
با�ش��م:�شركة ال�شالم العاملية لال�شتثمار املحدودة - �ض.م.ق.   

احلديثة  الدوحة  منطقة  الك�رني�ض،  �شارع  القاب�شة،   ال�شالم  �شركة  ملك  وعن�انه: 
60، الدوحة - قطر. 

وامل�شجلة حتت رقم : )48382(  بتاريخ:  14 / 01 /2004
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف: 14 / 01 /2014 وحتى تاريخ : 14 / 01 /2024
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  4  يناير 2014 العدد 10986
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اأخبـار الإمـارات

تكرميًا ل�سركائها وا�ست�سارييها ومقاوليها وموظفيها لتطبيقهم اأف�سل املمار�سات يف جمال ال�سالمة

هيئة الطرق واملوا�شات تد�شن الدورة اخلام�شة من جوائز ال�شامة
•• دبي-الفجر:

هيئة  من  ال�شالمة  ج�ائز  تهدف 
رفع  اىل  وامل�����ا�����ش����الت  ال����ط����رق 
م�شت�ى ال�عي يف جمال ال�شالمة 
للقيام  لهم  ال�شركاء حتفيزا  لدى 
على  لهم  وت�شجيعا  تفاعلي  ب��دور 
جمال  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  تبني 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة، ف�شال 
داخل  القيادية  االأدوار  تعزيز  عن 
الهيئة، و�شمان االمتثال للمعايري 

املرعية.
ال�����ش��الم��ة يف  تنبثق ف��ئ��ات ج���ائ��ز 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل�����ا�����ش����الت من 
مبادرة �شعادة مطر الطاير، رئي�ض 
التنفيذي  واملدير  االإدارة  جمل�ض 
للهيئة، وذلك يف اإطار روؤية الهيئة 
و�شهل  اآمن  تنّقل  لت�فري  الرامية 
للجميع، كما يحر�ض �شعادة رئي�ض 

بهيئة  والبيئة  وال�شالمة  لل�شحة 
واأف�شل  وامل�����ا�����ش����الت،  ال����ط����رق 
االأهداف  مل�اءمة  خ�شراء  مبادرة 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة م�����ع م�����ب�����ادرات 

االقت�شاد االأخ�شر يف دبي.
ج�����ائ����ز هيئة  ت��ن��ف��ي��ذ  ول�������ش���م���ان 
الطرق وامل�ا�شالت ال�شالمة لعام 
2013، وبت�جيه ودع��م من عبد 
ي���ن�����ض، املدير  اإب��راه��ي��م  امل��ح�����ش��ن 
االإ�شرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
مت  بالهيئة،  امل�ؤ�ش�شية  واحل�كمة 
�شليم،  اأم��ري  برئا�شة  جلنة  تك�ين 
وتخطيط  ت��ن��ظ��ي��م  اإدارة  م���دي���ر 

ال�شالمة واملخاطر.
اإبراهيم  امل��ح�����ش��ن  ع��ب��د  وحت�����دث 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ي���ن�����ض، 
اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة واحل�����ك����م����ة 
املنا�شبة  بهذه  الهيئة  يف  امل�ؤ�ش�شية 
ال�شالمة  ج����ائ���ز  ت��ه��دف  ق���ائ���اًل: 

على تطبيق اأعلى معايري ال�شالمة 
تق�م  ال���ت���ي  امل�������ش���اري���ع  ج��م��ي��ع  يف 
عن  ف�شال  وتنفيذها،  بت�شميمها 
�شاملة  تقييم  لعملية  اخ�شاعها 
تلبيتها  ل�شمان  املراحل  جميع  يف 
للمعايري الدولية املتعلقة ب�شالمة 

امل�شاريع. 
اأم����ري �شليم،  اأو����ش���ح  م��ن ج��ان��ب��ه، 
وتنظيم  ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م���دي���ر 
قطاع  يف  وامل����خ����اط����ر  ال�������ش���الم���ة 
اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة واحل�����ك����م����ة 
امل�ؤ�ش�شية اأن �شيا�شة ال�شالمة التي 
تنتهجها هيئة الطرق وامل�ا�شالت 
تعد �شيا�شة حديثة قائمة اإىل حد 
والتنب�ؤ  املخاطر،  اإدارة  على  كبري 
ب��ه��ا وال����ق���اي���ة م��ن��ه��ا، مب��ع��ن��ى اأن 
الهيئة تق�م باجراء تقييم منهجي 
الت�شميم  مرحلة  خماطر  ملعرفة 
ال�شيطرة عليها خالل  اأو  واإزالتها 

التنفيذي  واملدير  االإدارة  جمل�ض 
للهيئة على تطبيق اأ�ش�ض ال�شالمة 
يف جميع عمليات الهيئة، وال ي�ؤمن 
ال��شط عندما  اأب���داً مب��ب��داأ احل��ل 

يتعلق االأمر بال�شالمة.
وق������د مت ت�����ش��م��ي��م ور�����ش����د ه���ذه 
هيئة  ���ش��رك��اء  لت�شجيع  اجل����ائ���ز 
اتباع  ع��ل��ى  وامل����ا����ش���الت  ال���ط���رق 
اأف�������ش���ل مم���ار����ش���ات ال�����ش��الم��ة يف 
خالل  وم��ن  بالهيئة.  العمل  بيئة 
 2013 ل���ع���ام  ال�����ش��الم��ة  ج����ائ���ز 
����ش���ت ف����ئ����ات، تق�م  وال����ت����ي ت�����ش��م 
بتكرمي  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة 
اأف�����ش��ل ا���ش��ت�����ش��اري��ي ال�����ش��الم��ة قي 
ال�شالمة  مقاويل  واأف�شل  الهيئة، 
م�ظف-عامل  واأف�����ش��ل  بالهيئة، 
و�شركاء  امل��ق��اول��ني  ���ش��رك��ات  ل���دى 
الهيئة. باالإ�شافة اإىل ذلك، �شتق�م 
اأف�شل فريق  اأي�شا بتكرمي  الهيئة 

بني  والتعاون  ال�شراكة  تعزيز  اإىل 
امل���ؤ���ش�����ش��ات وذل����ك بغر�ض  ج��م��ي��ع 
و���ش��ع م��ف��ه���م ب��ل وار����ش���اء اأف�شل 
املمار�شات للت�شميم االآمن، والبناء 
التحلي  ع���ن  ف�����ش��ال  وال��ت�����ش��غ��ي��ل، 
بروح امل�ش�ؤولية يف جمال ال�شالمة 
وامل�ش�ؤوليات االجتماعية بني كافة 
ال�شركاء  افراد املجتمع وخ�ش��شا 
االآخرين. كما تهدف هذه اجل�ائز 
اىل رفع م�شت�ى ال�عي بال�شالمة 
بني االأفراد و ت�شجيعهم على لعب 
م�شرية  ودع��م  واإيجابي  فعال  دور 
الهادفة  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة 

اىل حت�شني وتعزيز ال�شالمة. 
االل����ت����زام  اإن  ي����ن�������ض:  واأ������ش�����اف 
اأثناء  ال�����ش��الم��ة  اأن��ظ��م��ة  مب��ع��اي��ري 
من  واح��دا  يعد  امل�شروعات  تنفيذ 
لهيئة  الرئي�شة  اال�شرتاتيجيات 
الطرق وامل�ا�شالت والتي حتر�ض 

جميع املراحل االخرى.
ا�شرتاتيجيتها  م�����ن  وك�����ج�����زء 
هيئة  قامت  بال�شالمة،  والتزامها 
الطرق وامل�ا�شالت ب��شع معايري 
قبل  بامل�ؤ�ش�شات  اخلا�شة  التقييم 
ال�شروع يف ت�زيع ج�ائز ال�شالمة 
2013. وتهدف هذه املعايري اىل 
وال�شالمة  ال�شحة  اأنظمة  درا�شة 
للتاأكد  امل���ؤ���ش�����ش��ات  لتلك  والبيئة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ق�اعد  ت���ق����م  اأن���ه���ا  م���ن 
ال�شالمة كعن�شر اأ�شا�شي يف جميع 
املعايري،  ل��ه��ذه  ووف��ق��ا  عملياتها. 
القيام  ال��ن��ظ��م  تت�شمن  اأن  ي��ج��ب 
بعمليات االإدارة العادية لالأنظمة، 
لتح�شني  امل�����ش��ت��م��ر  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
وتقييم  وحت�����دي�����د  ال���������ش����الم����ة، 
ان  امل��خ��اط��ر. كما يجب  وم��راق��ب��ة 
حت��ت���ي ت��ل��ك ال��ن��ظ��م اأي�����ش��ا على 
بالت�شاور  لل�شالمة  متكامل  نهج 

اىل  باال�شافة  العمل،  اأط��راف  مع 
اأماكن العمل  حت�شني ال�شالمة يف 
تقييم  نتائج  الك�شف عن  و�شيتم   .
فعالية  خ����الل  ال�����ش��الم��ة  ج���ائ���زة 
وامل�ا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  ج��ائ��زة 
حيث   2013 ل����ع����ام  ل��ل�����ش��الم��ة 
رئي�ض  الطاير،  مطر  �شعادة  يق�م 
التنفيذي  واملدير  االإدارة  جمل�ض 
الفائزين  ع��ن  ب���االع���الن  للهيئة 

وتكرميهم. 
الطرق  هيئة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
اأول  اأط���ل���ق���ت  ق����د  وامل������ا������ش�����الت 

عام  يف  ال�����ش��الم��ة  جل���ائ��ز  ن�شخة 
بتكرمي  ق����ام����ت  ح���ي���ث   2009
امل��ق��اول��ني واال���ش��ت�����ش��اري��ني، ومن 
ب�شكل  تنظم  اجلائزة  ا�شبحت  ثم 
ومقاويل  ���ش��رك��اء  وت�شمل  ���ش��ن���ي 
وم�ظفي  وه��ي��ئ��ات  وم�����ش��ت�����ش��اري 
وامل���ا���ش��الت، ممن  ال��ط��رق  هيئة 
ال�شالمة  مم��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  تبنى 
لتحقيق  ال�������الزم  ال����دع����م  ووف������ر 
لهيئة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه������داف 
جمال  يف  وامل�����ا�����ش����الت  ال����ط����رق 

ال�شالمة.

اأبواب اخلري ينجز 400 حلقة باإذاعة نور دبي
خ��ل��ف��ان خليفه  امل��ه��ن��د���ض  اأع���ل���ن 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل����زروع����ي 
وبث  اإجن���از  ع��ن  ال��رب  دار  جمعية 
اأب�اب  ب��رن��ام��ج  م��ن  حلقة   )400(
اخلري الذي يقدم عرب اإذاع��ة ن�ر 
����ش���ن����ات ك���ل جمعة   7 دب����ي م��ن��ذ 
قناتا  م��ع��ه��ا  ب��امل�����ش��ارك��ة  وت��ذي��ع��ه 
دب��ي ي�مياً خالل  دب��ي ون���ر  �شما 
���ش��ه��ر رم�������ش���ان ح��ي��ث ي��ع��د ذلك 
اإجن����ازاً ك��ب��رياً على ط��ري��ق اخلري 
دار  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية  وي��ق��دم 
للربنامج  احل�شري  الراعي  الرب 
وبتعاون اجلمه�ر الكرمي من اأهل 

اخلري والرب بدولة االإمارات.
�شكر  امل�����زروع�����ي  خ���ل���ف���ان  وق�������دم 
اإىل  ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  وت���ق���دي���ر 
�شم� ال�شيخ مكت�م بن حممد بن 
را�شد اآل مكت�م نائب حاكم اإمارة 
م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  دبي 
�شامي  �شعادة  واإىل  ل��الإع��الم  دب��ي 

املبادرة املجتمعية برعاية ح�شرية 
دار الرب وذل��ك يف تقييم  جلمعية 
لالإعالم  دب����ي  م���ؤ���ش�����ش��ة  ج���ائ���زة 
تعاىل  اهلل  بت�فيق  وذل��ك  للتميز، 
ث���م ب��ج��ه���د وت���ع���اون اأه����ل اخلري 
الربنامج  واملتربعني من جمه�ر 
الذين يبادرون بتعاونهم وتقدمي 
االإن�شانية  للحاالت  م�شاعداتهم 
يعر�شها  التي  اخلريية  وامل�شاريع 
الربنامج على اله�اء، والف�ز اأي�شاً 
بجائزة ال�شارقة للعمل التط�عي 
عن الربنامج االجتماعي الناجح، 
كما قدم �شكره ل�شي�ف الربنامج 
الذين ي�شاهم�ن يف جناح فقراته 
لدار  اال�شرتاتيجيني  وال�����ش��رك��اء 
االإ�شالمية  ال�ش�ؤون  ودائ���رة  ال��رب 
ب��دب��ي لدعمها  وال��ع��م��ل اخل���ريي 
وم�������ش���ان���دت���ه���ا ل���ل���ع���م���ل اخل�����ريي 
وبرامج  وال����دع�����ي  واالإن�������ش���اين 
التي  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  حت��ف��ي��ظ 

رئ���ي�������ض جمل�ض  ن���ائ���ب  ال���ق���م���زي 
للم�ؤ�ش�شة  املنتدب  الع�ش�  االإدارة 
لالإعالم  دب��ي  م�ؤ�ش�شة  حققته  ملا 
اإجن��ازات كبرية على م�شت�ى  من 
واملقروء  واملرئي  امل�شم�ع  االإع��الم 
وذلك برتجمة ت�جيهات �شاحب 
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
ال���زراء حاكم دبي  رئي�ض جمل�ض 
يف  ال���ري���ادة  بتحقيق  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
احتياجات  وتلبية  امل��ج��االت  كافة 
اإعالمية  ر����ش���ائ���ل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
بناء  ت�����ش��اه��م يف  ون��اف��ع��ة  م��ف��ي��دة 
ال��ن��اف��ع لنف�شه  امل��ت���ازن  االإن�����ش��ان 
هذا  ظ��ل  ويف  ووط��ن��ه،  وجمتمعه 
ال��ن��ج��اح امل��ت���ا���ش��ل مل���ؤ���ش�����ش��ة دبي 
ل����الإع����الم ح��ق��ق ب���رن���ام���ج اأب������اب 
اخل���ري جن���اح���اً ك���ب���رياً واإجن�����ازات 
خ���ريي���ة واإن�����ش��ان��ي��ة م��ت��ع��ددة نال 
عن  االأول  امل���رك���ز  ج���ائ���زة  ع��ن��ه��ا 

ال��ربن��ام��ج وفقراته  اه��ت��م��ام  ت��ن��ال 
واأ�شاف  الكرمي.  اجلمه�ر  ودع��م 
يحقق  ال���ربن���ام���ج  اأن  امل����زروع����ي 
اأواًل  ت��ع��اىل  اهلل  ب��ف�����ش��ل  جن��اح��ه 
ث���م ب��ن��ج��اح خ��ط��ى م���ؤ���ش�����ش��ة دبي 
لالإعالم واإذاعة ن�ر دبي ب��ش�له 
وتنفيذه   )400( رق���م  للحلقة 
اأكر من )400( م�شروع خريي 
حلاالت  وع��الج  واإغ��اث��ي  واإن�شاين 
م��ر���ش��ي��ة وط��ب��اع��ة م�����ش��ح��ف دار 
ال���رب ب��اأح��ج��ام��ه االأرب���ع���ة اجليب 
والتهجد  وال���ك���ب���ري  وامل���ت��������ش���ط 
وط����ب����اع����ة ال���ك���ت���ب االإ����ش���الم���ي���ة 
احلج  رح���الت  وت�شيري  املرتجمة 
والعمرة للم�شلمني اجلدد مبركز 
التابع  االإ�����ش����الم����ي  امل���ع���ل����م���ات 
املزروعي  وقدم  الرب،  دار  جلمعية 
الزاهد  اأح��م��د  ل��الإع��الم��ي  �شكره 
ال���ربن���ام���ج وفريق  وم���ق���دم  م��ع��د 
ال��ع��م��ل امل���ع���اون ل��ه وجل��ن��ة اأب�����اب 

ومتمنياً  الرب  دار  بجمعية  اخلري 
للربنامج دائماً ال�شري يف اخلطى 
والتميز  اجل�������دة  ن��ح���  ال��ث��اب��ت��ة 
واالإبداع يف اأداء ر�شالته االإن�شانية 
واأو�شح  املجتمع.  واالجتماعية يف 
اأب���اب اخلري  الزاهد مقدم  اأحمد 
و����ش����ل  اأن  ال����ف����ك����رة  و�����ش����اح����ب 

ملا ينجز خالله  اأي�شاً  وم�شتمعني 
وتربعات  اإن�شانية  م�شاعدات  من 
املر�شى  �شفاه  الب�شمة على  تر�شم 
وتخفف اآالمهم، وتي�شر على نزالء 
واالإ�شالحية  العقابية  امل�ؤ�ش�شات 
�شرعية  دي�����ات  ����ش���داد  امل��ع�����ش��ري��ن 
األزم�ا بها ومت عر�شها بالربنامج 

بنجاح   400 للحلقة  ال��ربن��ام��ج 
جلمعية  ح�شرية  وبرعاية  ومتيز 
دار ال���رب م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه ق��ب��ل 7 
اأع�����ام ع��رب اأث���ري اإذاع����ة ن����ر دبي 
كبرياً  اإجن������ازاً  ي��ع��د  اهلل  ب��ت���ف��ي��ق 
واأ�شعدنا كثرياً كمعدين ومن�شقني 
و�شي�ف  وم��ق��دم��ني  وخم���رج���ني 

ليزاول�ا  بخروجهم  �شاهم  ال��ذي 
اأع��م��ال��ه��م وي��ق���م���ن ع��ل��ى �ش�ؤون 
اأبنائهم واأ�شرهم ليتابع�ا حياتهم 
�شبحانه  اهلل  م��ن  وف�����ش��ل  ب��ربك��ة 
وعطاءات  واأخ������رياً  اأواًل  وت���ع���اىل 
وت����ربع����ات امل��ح�����ش��ن��ني م����ن اأه����ل 

اخلري والرب عرب الربنامج.

اإمكانية اإ�سهام الآباء والأمهات يف تنمية املرونة والكفاءة لدى الأطفال

موؤ�ش�شة �شامة بنت حمدان اآل نهيان بالتعاون مع جامعة 
ييل تنظم �شل�شلة ور�ش عمل رعاية الأطفال ال�شغار

•• اأبوظبي -الفجر:

جه�دها  �شمن  ت��ن��درج  خ��ط���ة  يف 
ال����دع����م  ت����ق����دمي  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
والتعاون مع اآباء واأمهات االأطفال 
ال�شغار يف دولة االإم��ارات العربية 
�شالمة  م���ؤ���ش�����ش��ة  تنظم  امل��ت��ح��دة، 
وبالتعاون  نهيان  اآل  حمدان  بنت 
ور�ض  من  �شل�شلة  ييل  جامعة  مع 
ال�شغار  االأط����ف����ال  رع���اي���ة  ع��م��ل 
خالل الفرتة ما بني 6 يناير اىل 

6 ماي� 2014. 
وتعترب ور�ض العمل هذه جزءاً من 
امل�ؤ�ش�شة  بها  تق�م  التي  امل��ب��ادرات 
والتي تعتمد على اأحدث االأبحاث 
تنمية  اإطار  والدرا�شات يف  العاملية 
الطفل.  حل���ي���اة  امل��ب��ك��رة  امل��رح��ل��ة 
تق�م  منهجية  اعتماد  ومن خالل 
على اأ�شا�ض اإن عمر الطفل من 0 
اإىل 3 �شن�ات يعد مرحلة يف غاية 
املقبلة  للمراحل  وركيزة  االأهمية 
مب�شرية  ي��ت��ع��ل��ق  مل����ا  ح��ي��ات��ه��م  يف 
وال�شعادة،  احل��ي��اة  ومن���ط  التعلم 
اال�شتثمار  اإن  العمل  ور����ض  ت���ؤك��د 
ك��ل��م��ا كان  ال�����ش��غ��ار  يف االأط����ف����ال 
�شيع�د  ذوي��ه��م،  ج��ان��ب  م��ن  مبكراً 
من  وب��دءاً  اأف�شل الحقة.   بنتائج 
عدد  اإق��ام��ة  �شتجري  يناير،  �شهر 
االأطفال  رع���اي���ة  ع��م��ل  ور�����ض  م���ن 
ال�شغار على مدى ي�مني من كل 
التعليم  خ��رباء  م��ن  بتنظيم  �شهر 
االأوىل لالأطفال  العمر  �شن�ات  يف 
ال�����ش��غ��ار م���ن ج��ام��ع��ة ي��ي��ل، حيث 

�شيقدم ه�ؤالء اخلرباء حما�شرات 
ون�شاطات متن�عة لالآباء واالأمهات 
واملعنيني بعملية التعليم يف �شن�ات 
الفر�شة  و�شتتاح  االأوىل  الطف�لة 
ال�ر�ض  ه��ذه  ح�ش�ر  للم�شاركني 
اأب�ظبي  اأب��راج االحت��اد،  يف جمريا 
يف  الرئي�شية  امل���ؤمت��رات  قاعة  ويف 

م�شت�شفى ت�ام يف مدينة العني. 
ت�شملها  التي  امل�ا�شيع  ب��ني  وم��ن 
تن�شئة  يف  االآب������اء  ت���اأث���ري  ال����ر����ض 
االأطفال ال�شغار والذكاء العاطفي 
ن�شاأة  يف  ااّلب��������اء  ودور  ل��ل�����ش��غ��ار 
االأط����ف����ال ال�����ش��غ��ار واإن�������ش���اء بيئة 

�شحية و اأف�شل املمار�شات. 
وت�ؤكد ال�شيخة �شم�شة بنت حممد 
اّل نهيان م�ؤ�ش�شة ورئي�شة املنحة ، 
باأن الغر�ض من هذه ال�ر�ض يتمثل 
وم�شاطرة  املعرفة  نقل  ت�شهيل  يف 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي ت�شهم يف 
لالأطفال  ط��ي��ب��ة  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق 

ال�شغار واملعنيني برعايتهم. 

امل�ا�شيع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وق��ال��ت، 
التي مت حتديدها باأنها ذات اأهمية 
ال�شغار،  االأط��ف��ال  واأم��ه��ات  الآب���اء 
عمل  جم��م���ع��ات  بتنظيم  �شنق�م 
نقا�شية مركزة لل�ق�ف على نح� 
اأكر دقة على الدافع وراء م�شاركة 
االآباء يف الربنامج املخ�ش�شة لهم 
وك��ذل��ك امل��ع��رف��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة لذوي 
االأط������ف������ال ال�������ش���غ���ار وال����ظ����روف 
العملية لتنفيذ برامج الرتبية يف 
ال�شن�ات االأوىل لالأطفال ال�شغار.  
وتقام ور�شة العمل االأوىل ي�مي 6 
و7 يناير يف اأب�ظبي والعني حيث 
نان�شي  ال��دك��ت���رة  خاللها  تناق�ض 
برنامج  م�����ش��ارك يف  م��دي��ر  ك��ل���ز، 
املرحلة  ل��ل��رتب��ي��ة يف  ي��ي��ل  ج��ام��ع��ة 
م��ش�ع  ال��ط��ف��ل،  حل��ي��اة  امل��ب��ك��رة 
تن�شئة اأطفالنا: كيف ميكن لالآباء 
تنمية  يف  امل�����ش��اه��م��ة  واالأم�����ه�����ات 
كل�ز،  الدكت�رة  وتق�ل  اأطفالهم.  
ال��ت��ي حت���دث بني  ال��ت��ف��اع��الت  اإن 
ووالديهم خالل  ال�شغار  االأطفال 
ال�ش�ات االأوىل لل�شغار ذات تاأثري 
املعرفية  تنميتهم  تعزيز  يف  كبري 
ويلعب  والعاطفية.  واالجتماعية 
يف  ب������ارزاً  دوراً  واالأم����ه����ات  االآب������اء 
م�����ش��اع��دة االأط���ف���ال ال�����ش��غ��ار على 
الراحة  وت�فري  العامل  ا�شت�شكاف 
�شع�رهم  ع���ن���د  ل���ه���م  واالأم������������ان 
باخل�ف واحلرمان وتقدمي الدعم 
لهم.. لذلك، فاإن من املهم لالآباء 
املطل�بة  املعرفة  حظ�ة  واالأمهات 
لالأطفال  ال��دع��م  ت��ق��دمي  لكيفية 

ال�شغار وم�شاعدتهم على تنميتهم 
قدراتهم املختلفة. 

وتعترب الرتبية يف ال�شن�ات االأوىل 
لالأطفال ال�شغار مهماً خالل تلك 
امل��رح��ل��ة امل��ب��ك��رة م��ن ع��م��ر الطفل 
العاطفية  ال��ت��ن��م��ي��ة  واأن  خ��ا���ش��ة 
االأطفال  ل��دى  ت�شتمر  والنف�شية 
لذلك،  االأوىل. ووفقاً  ال�شن�ات  يف 
ف����اإن االآب�����اء واالأم���ه���ات ه��م املعلم 
اأه��م��ي��ة ل��الأط��ف��ال. ونظراً  االأك���ر 
ال�������الدة  ح���دي���ث���ي  االأط�����ف�����ال  الأن 
خالل  م��ن  املعرفة  اإىل  يحتاج�ن 
هذه العالقة احلميمة، فاإن االآباء 
بتقدمي  ي���رت���ب���ط����ن  واالأم������ه������ات 
ال��دع��م ل��ه���ؤالء ال�����ش��غ��ار.  وامياناً 
ي�شتحق�ن  االأط���ف���ال  ج��م��ي��ع  ب����اأن 
الطف�لة  بتنمية مرحلة  االهتمام 
املبكرة ويف مرحلة ما قبل الرو�شة 
واالآباء  املعلمني  وعلى  وال��رو���ش��ة 
ل�شمان  معاً  يعمل�ا  ان  واالأم��ه��ات 
ليمنح  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رن���ام���ج  جن�����اح 
االأطفال ال�شغار بيئة خ�شبة ت�يل 
يف  وتعمل  لرعايتهم  ك��ب��رياً  ق���دراً 
املق�مات  ت�فري  على  ذات��ه  ال�قت 
هذا  وت��الئ��م  بتط�يرهم  الكفيلة 
الربامج  ه����ذه  م��ث��ل  اإن  ال��غ��ر���ض 
تط�ير  عملية  ت�شجيع  يف  ت�شهم 
وتعزز  ل���دي���ه���م  ب��ال��ن��ف�����ض  ال���ث���ق���ة 
والتعاون  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
مع االآخرين اإ�شافة اإىل انها تثري 
االهتمام والرغبة للتعلم ومعرفة 
ال���ل���غ���ة وك�������ش���ب امل�����ه�����ارات واإث�������راء 

اخليال واالبداع لديهم. 

يف اإطار مبادراتها املجتمعية

)الطرق( تزور مركز را�شد لعاج ورعاية الطفولة للوقوف على اأبرز احتياجاتهم
•• دبي-الفجر:

الطرق  هيئة  يف  امل�ؤ�ش�شية  واحل�كمة  اال�شرتاتيجية  قطاع  من  وف��د  زار 
وامل�ا�شالت، مركز را�شد لعالج ورعاية الطف�لة، وذلك يف اإطار مبادراتها 
املجتمعية الرامية اإىل تعزيز اأوا�شر الرتابط بينهم وبني خمتلف اجلهات 
يف دبي خا�شة املتعلقة بفئة املعاقني وغريها من الق�شايا املجتمعية، من 
خالل تقدمي الدعم املادي واملعن�ي لها يف �شبيل االرتقاء بن�عية اخلدمات 
التي ُتقدم الأطفال املركز.  وكانت الهيئة قد اعلنت يف فرتة �شابقة تبنيها 
اىل  الطف�لة،  ورع��اي��ة  لعالج  را���ش��د  مركز  يف  مميز  درا���ش��ي  ف�شل  جتهيز 
املركز حيث خ�ش�شت  التعليمية يف  االأن�شطة  ملختلف  الهيئة  رعاية  جانب 
لطلبة  الهيئة  تقدم  كما  التعليمية،  الربامج  لرعاية  العام  ه��ذا  جه�دها 
املركز بطاقات ن�ل الزرقاء جماناً ال�شتخدامها يف امل�ا�شالت العامة جماناً 

دعماً من هيئة الطرق وامل�ا�شالت لهذه ال�شريحة من اأبناء املجتمع.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ي���ن�����ض،  اإب��راه��ي��م  املح�شن  عبد  ال�شيد  واأو���ش��ح 
يف  جهداً  تاأل�  ال  الهيئة  اأن  بالهيئة،  امل�ؤ�ش�شية  واحل�كمة  اال�شرتاتيجية 
وخا�شة  املجتمع  يف  اخلارجية  اجلهات  خمتلف  مع  االجتماعي  الت�ا�شل 
املتعلقة مبجال الق�شايا املجتمعية واالن�شانية، وذلك يف �شبيل ن�شر وغر�ض 
ثقافة التط�ع وحب العطاء يف نف��ض م�ظفيها يف م�شاعدة االآخرين الذين 

هم بحاجة ما�شة اإىل دعم املجتمع لهم �ش�اء ماديا اأو معن�ياً. 

واأ�شاف: جاءت هذه املبادرة من اأجل حر�شنا كفريق عمل واحد على حتقيق 
مبداأ الت�ا�شل والتفاعل مع اجلهات اخلارجية املعنية بالق�شايا االإن�شانية، 
من خالل دعم جه�دهم املبذولة يف �شبيل تقدمي خدمات تتما�شى واأف�شل 

املعايري العاملية وامل�شاهمة معهم يف االرتقاء بن�عيتها.
اتباعها  يتم  التي  ال��شائل  اأف�شل  على  الهيئة  وفد  اطالع  الزيارة  وتخلل 
مع االأطفال من من ذوي االإعاقة، والتعرف على اأبرز اخلدمات والربامج 
التعليمية والتدريبية لهم مل�شاعدتهم على التكّيف مع البيئة املحيطة بهم 
تفقدية يف مرافق  اأخذ ج�لة  اأي�شاً،  اللقاء  تخلل  كما  وي�شر،  �شه�لة  بكل 
واأق�شام املركز واالطالع على اجنازات املركز مع اال�شتماع اإىل نبذة تعريفية 

عن اأداء كل ق�شم وذلك من قبل مدير العالقات العامة يف املركز. 
واحل�كمة  اال�شرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي  املدير  قّدم  الزيارة  نهاية  ويف 
ال�ش�ر  التقاط  م��ع  امل��رك��ز  الأط��ف��ال  ت��ذك��اري��ة  ه��داي��ا  الهيئة  يف  امل�ؤ�ش�شية 
مركز  مديرة  عثمان،  م��رمي  ال�شيدة  ثمنت  جهتها  وم��ن  معهم  التذكارية 
را�شد لعالج ورعاية الطف�لة بدبي، زيارة هيئة الطرق وامل�ا�شالت للمركز 
وه� ما يعك�ض مدى حر�ض اجلهات احلك�مية يف املجتمع يف الت�ا�شل مع 
التعاون لهم، وه� ما  اأوجه  مراكز ذوي االحتياجات اخلا�شة وتقدمي كل 
اأف�شل  وتقدمي  باخلدمات  باالرتقاء  عليها  القائمني  العمل  فريق  ي�شاعد 
اأن  اإىل  الفتة   ، املركز  الأطفال  والعالجية  والتدريبية  التعليمية  ال��شائل 

هذا الت�ا�شل يعزز معاين ومفاهيم الرتاحم مع فئات املجتمع كافة. 

�شرطة ال�شارقة تكرم نظريتها يف دبي للتعاون والتن�شيق الدائم بينهما
•• دبي-الفجر:

املزينة،  مطر  خمي�ض  اخلبري  الل�اء  �شعادة  بت�جيهات 
القائد العام ل�شرطة دبي، قام �شعادة الل�اء عبدالرحمن 
بتلبية  املجتمع،  خل��دم��ة  العامة  االإدارة  م��دي��ر  رف��ي��ع، 
حفل  حل�ش�ر  ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة  القيادة  دع���ة 

تكرمي �شركائها
الل�اء  �شعادة  قام  حيث  بال�شارقة،  القيادة  مبقر  وذلك 
ال�شارقة،  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ال��ه��دي��دي،  حممد  حميد 

الل�اء  ل�شعادة  التكرمي  بتكرمي �شرطة دبي، و�شلم درع 
بني  القائم  والت�ا�شل  ال��ت��ع��اون  مب��دى  م�شيداً  رف��ي��ع، 
قيادتي �شرطة دبي، و�شرطة ال�شارقة، يف كافة املجاالت 

االأمنية واالإدارية
االأمنية  وامل����ه����ددات  وامل���خ���اط���ر  ال��ت��ح��دي��ات  مل���اج��ه��ة   

واجلرائم التي ت�شتهدف جمتمعنا.
املجتمع  خلدمة  العامة  االإدارة  مدير  اأثنى  جانبه  من 
اجلهتني،  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  والتن�شيق  ال��ت���ا���ش��ل  ب��ع��الق��ة 
م�ؤكدا اأننا جميع نعمل يف خندق واحد من اأجل حفظ 

والزائرين  واملقيمني  وطننا  اأبناء  وراح��ة  و�شكينة  اأمن 
والتعاون  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  اأن  ك��م��ا  ال��ط��ي��ب��ة،  االأر������ض  ل��ه��ذه 
معنية  �شرطية  كاأجهزة  بينا  فيما  ال��دائ��م  والت�ا�شل 
وطني  واج����ب  ه����  امل��م��ت��ل��ك��ات  االأرواح  وح��م��اي��ة  ب���اأم���ن 
واأخالقي من�ط بنا، ومن هنا حتر�ض القيادة العليا يف 
وتبادل  الدائم مع نظرائها  الت�ا�شل  دبي على  �شرطة 
العام  اأن يحمل  اخل��ربات واملعارف فيما بينها، متاأمال 
والت�ا�شل  امل�شرتكة  العمل  برامج  من  مزيدا  اجلديد 

الذي ياأتي ل�شالح خدمة اأهدافنا العليا.
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    اعالن بالن�سر 

جلنة  ام��ام  املنظ�رة  ايجارات   )  2013/3432( رقم  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
ف�ض املنازعات االيجارية )اب�ظبي( اللجنة الثانية واملرف�عة من املدعى/ 
�شركة اب�ظبي ال�طنية للعقارات وذلك العالن املدعى عليه/ رحمة اهلل 
وقد  ن�شرا  حاجي  اهلل  رحمة  بقالة  م�ؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  بازيار  حاجي 
ال�شاعة  امل�افق 2014/1/14 يف  الثالثاء  الدع�ى جل�شة ي�م  حتدد لنظر 
نهيان  اآل  مع�شكر  منطقة  الدفاع-  �شارع   ( اللجنة  مقر  يف  م�شاًء   06.00
�شاحب  نفقة  على  وذل��ك  االجتماعية(  وال�����ش���ؤون  ال���زواج  �شندوق  خلف 

العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/750 جتاري جزئي  

نعلمك  بالن�شر  العن�ان  ال�ش�يف   خاطر  ب�  حممد  ح�شني  عليه/  املحك�م  اىل 
الدع�ى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/7/22م  امل���اف��ق  بتاريخ  ان��ه 
املذك�رة بالرقم اعاله ل�شالح / مروان عبدالرحمن احلاج علي ب�كالة/ احمد 
بالزام  احل�ش�ري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  علي  احل��اج  عبدالرحمن 
املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )20.000 درهم( ع�شرين الف درهم 
امل�افق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بت�قيعي  �شدر  وامل�شاريف.   الر�ش�م  وت�شمينه 
التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما   30 قابال لال�شتئناف خالل  2013/9/1  حكما 

لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                                  
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/400 جتاري جزئي  

اىل املحك�م عليه/ �شركة بن ناوي للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م م   العن�ان بالن�شر 
الدع�ى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/11/28م  امل�افق  بتاريخ  انه  نعلمك 
املذك�رة بالرقم اعاله ل�شالح / م�ؤ�ش�شة العا�شمة للم�شاحة    بالتايل: حكمت املحكمة 
مبثابة احل�ش�ري: بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  وقدره )73.994.80 
الدع�ى يف 2013/3/13  رفع  تاريخ  �شن�يا من  ب�اقع %5  التاخريية  والفائدة  دره��م( 
حتى ال�شداد التام مبا ال يجاوز املبلغ املحك�م به والر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم 
مقابل اتعاب حم��ام��اة.     �شدر بت�قيعي وختم املحكمة بتاريخ امل�افق 2013/12/29  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                                  
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1124 جتاري جزئي  

بالن�شر  العن�ان  ذ.م.م   العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  ال�شحرور  عليه/  املحك�م  اىل 
الدع�ى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/10/21م  امل�افق  بتاريخ  انه  نعلمك 
املذك�رة بالرقم اعاله ل�شالح / م�ؤ�ش�شة عبداهلل املرزوقي للنقليات العامة  بالتايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري: بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
الدع�ى يف  تاريخ رفع  �شن�يا من  ب�اقع %5  التاخريية  والفائدة  )37.461.70 درهم( 
وامل�شاريف  والر�ش�م  به  املحك�م  املبلغ  يجاوز  ال  مبا  التام  ال�شداد  حتى   2013/8/11
ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. �شدر بت�قيعي وختم املحكمة بتاريخ امل�افق 
2013/11/6  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لت�شلمك 

هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                                  
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/982 ت عام- م ر-ت- ع ن  (
طالب التنفيذ/ �شابرين تاج كمال اجلن�شية: الهند املنفذ �شده: كا�شف علي 
حممد  علي  كا�شف  اعالنه:  املطل�ب  باك�شتان  اجلن�شية:  ا�شماعيل  حممد 
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عن�انه:  باك�شتان  اجلن�شية:  ا�شماعيل 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدع�ى رقم 2013/617 مد جز- م ر- 
ع ن وحدد لنظره جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2014/1/27 م�عدا لنظر طلب 
العني  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله  

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1103 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

ميثلها/ملبات  وامل�شلحة  والنجارة  احلدادة  العمال  خان  ملبات  م�ؤ�ش�شة  مدعي/   
العار�ض  ند  �شركة  عليه:  االمارات  مدعي  اجلن�شية:  باك�شتان   - اي�ب  خان حممد 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  م��ش�ع الدع�ى: مطالبة مالية مببلغ 
38000 درهم املطل�ب اعالنه/ �شركة ند العار�ض للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  ب�رود  عن�انه:بالن�شر)اخطار  االمارات   
املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر الدع�ى، 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني 
ايداع  ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �شخ�شيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2014/1/2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   531 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

اكرت�ض  عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  حممد�شيام  عبداحلميد  عادل  مدعي/    
االمارات  اجلن�شية:  االمارات  النعيمي-  غميل  مطر  جمعة  ميثلها/  للنقليات 
اكرت�ض  اعالنه/  املطل�ب  درهم   204076 مببلغ  مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع 
االمارات    اجلن�شية:  االمارات  النعيمي-  غميل  مطر  جمعة  ميثلها/  للنقليات 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�قف(  من  عن�انه:بالن�شر)تعجيل 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/9 امل�افق  اخلمي�ض  ي�م  املحكمة  وحددت 
مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة   -
بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2014/1/2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1283 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

اهلل  �شيف  ب�كالة  العامة  للنقليات  العني  نربا�ض  م�ؤ�ش�شة  مدعي/    
التك�شية  ملقاوالت  الت�به  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  �شاربات  ولد 
 8700 مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  واالر�شيات 
اجلن�شية:  واالر�شيات  التك�شية  ملقاوالت  الت�به  اعالنه/  املطل�ب  درهم  
االمارات عن�انه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/9 امل�افق  اخلمي�ض  ي�م  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2014/1/2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
      اعـــــالن حكــــم

يف الدعوى رقم 2013/1233 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه: �شركة فن العمارة للمقاوالت العامة ذ.م.م العن�ان: يعلن 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/12/30 بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر 
الدع�ى املذك�رة بالرقم اعاله. ل�شالح املدعي/ م�ؤ�ش�شة عبدالغفار حممد 
للنجارة واحلدادة امل�شلحة. حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري: بالزام املدعى 
الف  وع�شرون  خم�شة  )مبلغ  درهم   25.000 مبلغ   للمدعية  ت�ؤدي  ان  عليها 
اخلمي�ض  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  درهم( 

امل�افق 2014/1/2 لت�شلمك هذا امل�شتند.
القا�سي/ د. ا�سامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
      اعـــــالن حكــــم

يف الدعوى رقم 2013/446 جتاري كلي
اىل املدعي عليه: �شركة املزهرية اخل�شراء الن�شاء و�شيانة احلدائق   العن�ان: 
يعلن بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/12/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
مري  ا�شل  فاروق  ا�شل  املدعي/  ل�شالح  اعاله.  بالرقم  املذك�رة  الدع�ى  يف 
خان / باك�شتان   حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري: بالزام املدعى عليها بان 
وع�شرون  وثمانية  درهم )مائة  البالغ قدره 128.041  الدين  للمدعي  ت�ؤدي 
الف واحدى واربع�ن درهما( والزمتها مب�شاريف الدع�ى وخم�شمائة درهم 
الي�م  من  اعتبارا  ي�ما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اتعاب 

الثالثاء امل�افق 2013/12/31 لت�شلمك هذا امل�شتند.
القا�سي/ حممد كامل اجلندي                   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   659 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

�شالح  ا�شماعيل  عليه:  مدعي  العراق    اجلن�شية:  عبداهلل  جنم  عبداهلل  مدعي/    
دفع   + �شيارة  بيع  اثبات  الدع�ى:  م��ش�ع  االردن  اجلن�شية:  زعرور  مر�شي 
املخالفات مببلغ 450 درهم املطل�ب اعالنه/ حممد �شيف فتح اهلل اجلن�شية: م�شر   
ال�اردة  املعدلة  بالطلبات  املدخل  واخل�شم  عليه  املدعى  عن�انه:بالن�شر)العالن 
مبح�شر جلل�شة الي�م بالن�شر ( حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/13 امل�افق  االثنني  ي�م  املحكمة 
 - االبتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر 
الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1295 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ م�ؤ�ش�شة الكرنك لت�شليح وتركيب املكيفات وكيال عنه املدع� بدوي حممد 
العامة  لل�شيانة  ال�شام  منر  م�ؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  حمم�د 
اجلن�شية: االمارات     م��ش�ع الدع�ى: مطالبة مالية 4600 درهم  املطل�ب اعالنه/  
ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  ال�شام  منر  م�ؤ�ش�شة 
 2014/1/5 امل�افق  االحد  ي�م  املحكمة  اعاله وحددت  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي 
م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/31  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   721 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �شخر ال�شعيد العمال البال�شرت اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: ب�ابة   
العامل للمقاوالت وميثلها ذيب رجب اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: مطالبة 
ذيب  وميثلها  للمقاوالت  العامل  ب�ابة  اعالنه/   املطل�ب  درهم   5000 مببلغ  مالية 
املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  رجب 
لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/12 امل�افق  االحد  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة اب�ظبي  فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/18  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
     يف الدعوى رقم 2013/1577 جتاري كلي ابوظبي

حمكمة  امام  اعاله  دع�اه  ال�طني  االحتاد  بنك   : املدعي  اقام   
�شالح  حممد  عليه/�شامل  املدعى  �شد  االبتدائية  التجارية  اب�ظبي 
عزيز املن�ش�ري ونعلمكم �شدور حكم متهيدي بندب اخلبري امل�شريف 
جمال كامل املغازجي خبري يف الدع�ى لالطالع على اوراق الدع�ى 
وم�شتنداتها. وحدد اخلبري جل�شة خربة ي�م 2014/1/9 ال�شاعة )11( 
�شباحا يف مقر البنك املدعي ، مما يق�شى ح�ش�ركم او  من ين�ب عنكم 
قان�نيا لتقدمي ما لديكم من بيانات يف الدع�ى امام اخلبري املنتدب.

اخلبري امل�سريف
جمال كامل املغازجي                                                                                                                                         

مذكرة اعالن بالن�سر

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   423 /2013 مد كل- م ر-ب- اأظ

مدعي/ احمد حممد احمد درد�ض اجلن�شية: االردن   مدعي عليه: حامد   
بيع  عقد  ف�شخ  الدع�ى:  م��ش�ع  م�شر     اجلن�شية:  �شحاته  علي  حمم�د 
120.000 درهم رد مبلغ 50.000 درهم   املطل�ب اعالنه/  حامد حمم�د علي 
�شحاته اجلن�شية: م�شر عن�انه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة 
اعاله وحددت املحكمة ي�م االثنني امل�افق 2014/1/20 م�عدا لنظر الدع�ى، 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
اب�ظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/31  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2171 

العن�ان:  �شبلي    اب���  ا�شماعيل  وميثلها  اب�ظبي  ف��رع  .م.م  د  ترمي�  �شده:  املحك�م 
بالن�شر ن�د افادتكم بانه يف تاريخ 2013/12/25 �شدر حكم من قبل ادارة جلان ف�ض 
املنازعات االيجارية ) اب�ظبي( يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح املحك�م له: رايت 
م�ف الدارة العقارات  حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري: اوال: بالزام املدعى عليها 
باخالء العني امل�ؤجرة املبينة ب�شحيفة الدع�ى ) ال�شقة 101 بناية رقم 222 م�شفح 
املدعى  الزام  ثانيا:  واال�شخا�ض.  ال�ش�اغل  للمدعية خالية من  وت�شليمها  اب�ظبي( 
عليها بان ت�ؤدي للمدعية االجرة امل�شتحقة اعتبارا من تاريخ 2013/4/19 حتى متام 
االخالء والت�شليم الفعلي ب�اقع )27.310 درهم( �شن�يا باال�شافة للزيادة القان�نية 
ب�اقع 5% �شن�يا. ثالثا: الزام املدعى عليها بتقدمي براءة الذمة عن ا�شتهالك املاء 
اعتبارا  ي�م    )15( قابال لال�شتئناف خالل  وامل�شاريف. حكما  وبالر�ش�م  والكهرباء 

من الي�م التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 4550/ 2013 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه/1-  كافترييا بي�شت ت�شاو جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
املدعي / روبريت ك�ينت�ن رو�شاري�   قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدره )14618 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف 
الثالثاء  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت       .)2013/156977  ( ال�شك�ى  رق��م 
فانت  لذا   ch1.A.5 بالقاعة  8.30 �ض  ال�شاعة  امل�افق 2014/1/28  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ش�ر  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 694/ 2013 عقاري كلي                                         

اىل املدعى عليه/1-  �شركة حمزة منرية انرتنا�شي�نال �ض م ح جمه�ل حمل 
ريا�ض  وميثله:  ناير  رام���ان  كري�شنان  رام  راكي�ض   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
املطالبة  وم������ش���ع��ه��ا  ال��دع���ى  عليك  اق���ام  ق��د  ال��ك��ب��ان  حم��م���د  عبداملجيد 
الدع�ى رقم  2012/21 حتكيم مركز دبي  ال�شادر يف  بالت�شديق على احلكم 
للتحكيم بتاريخ 2013/2/26 والر�ش�م وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة 
لذا فانت   ch1.A.1 ي�م االحد امل�افق 2014/1/5  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. علما انه مت تاأجيل 

الدع�ى اداريا مل�شادفة اجازة ر�شمية مبنا�شبة الي�م ال�طني.
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 589/ 2013 عقاري كلي                                         
اىل اخل�شم املدخل  /1-  احمد حممد خمي�ض خلفان  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / باجنيت �شينغ �ش�هان �شينغ وميثله: احمد احلاج خادم بطي 
بندب خبري  املطالبة  ال��دع���ى وم��ش�عها  عليك  اق��ام  ق��د  امل��ه��ريي   امل��ي��دور 
متخ�ش�ض م��ع ال���زام امل��دع��ى عليه ب��ال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة .  
وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/15  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي   ch1.A.1
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 942/ 2012 عقاري كلي                                         

ذ.م.م      - العقارية  لل��شاطة  انرتنا�شي�نال  امل��ا���ش��ة    -1/ ع��ل��ي��ه     امل��دع��ى  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد ع��ض احمد اجلزائري وميثله: 
احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي   قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة بف�شخ ا�شتمارة احلجز والزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره 
)551540.17 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.B.8 ي�م االثنني امل�افق 2014/1/20  ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ش�ر  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 4283/ 2013 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه/1-  م�شنع دام�شك� لالثاث- �ض ذ.م.م   جمه�ل حمل االقامة 
اق��ام عليك الدع�ى وم��ش�عها  ان املدعي / حممد رفيق رفيع اهلل  قد  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدره )14.175 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 
لها  وح��ددت    .)2013/156779( ال�شك�ى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م( 
 ch1.A.5 جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/28  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1567/ 2013 احوال نف�ض م�سلمني                                       

اىل املدعى عليه/1-  و�شفي تي�شري اجلراد جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان امل��دع��ي / م��اري��ا احمد ق��روخ ق��د اق��ام عليك ال��دع���ى وم��ش�عها- 
امل���اف��ق 2014/1/14   ال��ث��الث��اء  ي���م  اث��ب��ات ط���الق- وح���ددت لها جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او   ch1.C.14 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/98  ا�ستئناف تظلم جتاري  
حمل  جمه�ل  ج��اجن��ارام    �ش�نيل  -خاتانهار   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  ع  م  �ض  ال�طني-  القي�ين  ام  /بنك  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة 
خالد كلندر عبداهلل ح�شني  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى 
رقم 2013/105 تظلم جتاري بتاريخ 2013/6/24  وحددت لها جل�شه ي�م 
 ch2.D.16 االربعاء امل�افق 2014/1/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان���ن��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش���رك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/42   جتاري جزئي                    

ان     االق��ام��ة مب��ا  اج��ي���الر جم��ه���ل حم��ل  نيم�  اوليفيا ج��رير  عليه /1-  املحك�م  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/10 يف الدع�ى املذك�رة 
املدعي  بان ت�ؤدي للبنك  املدعى عليها  بالزام  ال�طني  القي�ين  ام  اعاله ل�شالح/بنك 
الف ومائة و�شتة و�شبع�ن درهما وت�شعة  مبلغ )78.176.49 درهم( )ثمانية و�شبع�ن 
املطالبة يف 2012/1/17  تاريخ  �شن�يا من  ب�اقع %12  اتفاقية  وفائدة  فل�شا(  واربع�ن 
وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف والر�ش�م ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  ي�ما  املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

عنه  حت��دث  م��ا  م�شداقية  يف  اجلن�بية  ال��ك���ري��ة  احل��ك���م��ة  �شككت 
واأفادت  الك�ريتني  بني  العالقات  حت�شني  اإىل  احلاجة  عن  ال�شمال 
�شككت  �شي�ل  ان  ام�ض  )ي�نهاب(  اجلن�بية  الك�رية  االأن��ب��اء  وكالة 
بني  العالقات  حت�شني  ع��ن  حديثها  عند  يانغ  بي�نغ  م�شداقية  يف 
املا�شي  العام  ادع��ت  ال�شمالية  ك�ريا  ان  اجلن�ب  وذك��ر  الك�ريتني. 
باأن ثمة حاجة الأنه تتجه الك�ريتان نح� ال�حدة الق�مية بداًل من 
بالعالقات  ت�شر  ت�شرفات  يف  ا�شتمرت  انها  غري  امل�اجهة،  �شيا�شة 
ع�شكرية  تهديدات  واإط���الق  ن���وي��ة  بتجربة  القيام  مثل  امل�شرتكة 
وتعليق الن�شاط االإنتاجي يف جممع كي�شي�نغ وت�ش�يه �ش�رة ك�ريا 
اجلن�بية. واأ�شارت احلك�مة الك�رية اجلن�بية اإىل م�قف بي�نغ يانغ 
الت�ش�يه بني اجلانبني،  املطالب من جانب ب�قف حمالت  امل��زدوج، 
ومن جانب اآخر انتقاد زيارات الرئي�شة الك�رية اجلن�بية اخلارجية، 
والتي و�شفتها بي�نغ يانغ باأنها ت�شرفات م�الية للق�ى اخلارجية 
�شي�ل  يانغ  بي�نغ  مطالبة  على  وتعليقاً  الك�رية.  للق�مية  وخيانة 
لك�ريا  امل�الية  ال�شيا�شية  ال��ق���ى  مالحقة  �شغب  �شمته  م��ا  ب�قف 
وراء  هي  يانغ  بي�نغ  ان  اإىل  �شي�ل  يف  احلك�مة  اأ���ش��ارت  ال�شمالية، 
االإعالم  ال�شغب بتحري�شها للم�الني لها عرب خمتلف و�شائل  هذا 

واالأوامر.

التي  ال��ه��ج��م��ات  ع��ن  امل�����ش���ؤول��ني  غالبية  بت�شفية  ا���ش��رائ��ي��ل  ق��ام��ت 
العا�شمة  يف  اال�شرائيلية  وال�شفارة  اليه�دية  التعاونية  ا�شتهدفت 
ال�شفري  اك��د  ما  وف��ق  الت�شعينيات،  يف  اير�ض  ب�ين��ض  االرجنتينية 
افريان  وق���ال   . اف���ريان  ا�شحق  االرج��ن��ت��ني  يف  ال�شابق  اال�شرائيلي 
لل�كالة اليه�دية لالنباء التي تتخذ من ب�ين��ض اير�ض مقرا لها 
ان الغالبية ال�شاحقة من املذنبني رحل�ا عن هذه الدنيا، وقد ح�شل 
امل�شب�قة  غري  الت�شريحات  بهذه  اف��ريان  وادىل   . ايدينا  على  ذلك 
امل�ش�ؤولني عن هذه الهجمات  ا�شئلة ب�شاأن عدم حماكمة  يف رد على 
املعل�مات  تاأكدت �شحة هذه  ما  واذا  عاما على ح�ش�لها.   20 بعد 
فاإن هذا اال�شل�ب يعيد اىل االذهان �شل�شلة االغتياالت التي نفذتها 
اال�شتخبارات اال�شرائيلية )امل��شاد( للم�ش�ؤولني عن عملية احتجاز 
ريا�شيني ا�شرائيليني خالل االلعاب االوملبية يف مي�نخ عام 1972. 
العا�شمة  يف  قنبلة  ان��ف��ج��ار  ادى   ،1994 مت���ز-ي���ل��ي���   18 ويف 
قتيال   85 �شق�ط  اىل  اليه�دية  التعاونية  مقر  ام��ام  االرجنتينية 
ومئات اجلرحى. وقبل عامني من ذلك، يف 17 اذار-مار�ض 1992، 
ا�شحق  وتابع  اال�شرائيلية  ال�شفارة  على  هج�م  يف  �شخ�شا   29 قتل 
افريان الذي جنا من الهج�م على ال�شفارة كنا نعلم من هم مدبرو 

االعتداء على ال�شفارة وقد كرروا فعلتهم ثانية .

انقاذهم  52 راكبا جرى  ا�شرتالية على متنها  ب��داأت كا�شحة جليد 
من �شفينة رو�شية علقت و�شط اجلليد يف القارة القطبية اجلن�بية 
رحلة ط�يلة للع�دة اإىل ال�طن وقال ج�ش�ن م�ندي القائم باعمال 
مدير االإدارة اال�شرتالية ل�ش�ؤون القارة القطبية اجلن�بية وامل�ج�د 
على منت كا�شحة اجلليد اوروا ا�شرتاليز يف بيان �شباح ام�ض اجلمعة 
يبدو الركاب �شعداء للغاية انهم االن معنا وهم يتكيف�ن مع مكانهم 

اجلديد. 
)�شن�  ال�شينية  اجلليد  لكا�شحة  تابعة  هليك�برت  ط��ائ��رة  ونقلت 
دراج�ن( الركاب االثنني واخلم�شني وهم علماء و�شياح يف جمم�عات 
�شغرية من �شفينتهم )اكادميك �ش�كال�شكي( العالقة و�شط اجلليد 

اإىل الكا�شحة اال�شرتالية يف وقت متاأخر ي�م اخلمي�ض.
وتبحر الكا�شحة اوروا ا�شرتاليز االن باجتاه املياه املفت�حة و�شتت�جه 
بعد ذلك اإىل قاعدة يف القارة القطبية اجلن�بية العادة التزود بامل�ؤن 

قبل الع�دة اإىل ا�شرتاليا.
وني�زيلندي�ن  ا�شرتالي�ن  وغالبيهم  الركاب  ي�شل  ان  املرجح  ومن 
اإىل والية ت�شمانيا بجن�ب ا�شرتاليا يف منت�شف يناير كان�ن الثاين 
على  العالقة  الرو�شية  لل�شفينة  الرو�شي  الطاقم  و�شيمكث  تقريبا. 

متنها ايل ان يتفكك اجلليد املحيط بها مبا ي�شمح لها باالبحار.

عوا�صم

�شيول

�شيدين

بوينو�ص اير�ص

العثور على جثة
 �شوي�شري وزوجته يف م�شر

•• القاهرة-اأ ف ب:

عر االمن امل�شري على زوجني �ش�ي�شريني فقدا منذ ا�شب�ع، مدف�نني يف 
حديقة منزلهما يف مدينة الغردقة ال�شياحية على البحر االحمر، ح�شبما 
افاد م�شدر امني وكالة فران�ض بر�ض اجلمعة، م��شحا ان ال�شائحني قتال 
جثة  ا�شتخرجت  االم��ن  ق���ات  ان  االمني  امل�شدر  واو���ش��ح  ال�شرقة.  بدافع 
ال�شائح ال�ش�ي�شري وزوجته من حديقة الفيال اخلا�شة بهما يف حي مبارك 
يف مدينة الغردقة. وا�شاف امل�شدر ان التحقيقات ك�شفت ان حار�ض الفيال 
وه� �شاب يف اخلام�شة والع�شرين من العمر قام بقتل الزوجني ال�ش�ي�شريني 

مب�شاعدة اثنني من ا�شدقائه ودفنهما يف حديثة الفيال.
وا�شار امل�شدر االمني اىل ان دوافع القاتل كانت �شرقة ال�شائحني ومل تعط 
ال�شلطات امل�شرية اي تفا�شيل عن ه�ية ال�شائحني لكنها قالت انهما يقيمان 
يف مدينة الغردقة يف م�شر منذ فرتة. ونقلت اجلثتان اىل م�شت�شفى الغردقة 
العام التي قال م�ش�ؤول اداري فيها لفران�ض بر�ض ان اجلثتني و�شلتا م�شرحة 
امل�شت�شفى يف حالة عف�نة تامة ، ذلك دون ان يعطي اي تفا�شيل عن ه�ية 
ال�شائحني. ويف جنيف، اكدت وزارة اخلارجية ال�ش�ي�شرية مقتل ال�شائحني. 
وقالت ال�زارة يف بيان ن�شرته وكالة االنباء ال�ش�ي�شرية �شباح اجلمعة انها 
ال متلك تفا�شيل عن ا�شباب م�تهما وتعد مدينة الغردقة ال�شاحلية على 
البحر االحمر �شرق م�شر مق�شدا �شياحيا هاما لل�شائحني االجانب. وظلت 
الغردقة التي يقيم بها عدد كبري من االجانب ب�شكل دائم مبناأى عن احداث 
العنف التي ت�شهدها البالد منذ االطاحة بالرئي�ض امل�شري اال�شبق ح�شني 

مبارك يف �شباط-فرباير 2011.

كريي يوا�سل حمادثاته لدفع عملية ال�سالم 

اإ�شرائيل تعلن جناح جتربة جديدة ملنظومة �شواريخ

و�سط تنديد دويل ولبناين وا�سع

ترجيح فر�شية الهجوم النتحاري بتفجري بريوت

•• روما-رويرتز:

قالت ال�شلطات االإيطالية ام�ض اإن الق�ات البحرية اأنقذت 
اأكر من األف مهاجر خالل 24 �شاعة من زوارق حتاول 
اأوروب��ا وقالت البحرية يف بيان اإن طائراتها  ال��ش�ل اإىل 
الهليك�برت ر�شدت اأربعة زوارق جتاهد للبقاء على �شطح 
واأر�شلت �شفنا الإنقاذ ركابها  املاء جن�بي �شقلية اخلمي�ض 
وكان على منت الزوارق 823 �شخ�شا بينهم ن�شاء واأطفال 

وجاء عدد منهم من م�شر وباك�شتان والعراق وت�ن�ض.
واأنقذت البحرية 233 مهاجرا غري �شرعي معظمهم من 
اريرتيا ونيجرييا وال�ش�مال وزامبيا ومايل وباك�شتان يف 
على  �شرق�شطة  قرب  ميناء  اإىل  ونقلتهم  منف�شلة  عملية 

ال�شاحل ال�شرقي ل�شقلية. ويف اأعقاب غرق 366 مهاجرا 
جزيرة  قبالة  امل��ا���ش��ي  االأول  ت�شرين  اأك��ت���ب��ر  يف  اري��رتي��ا 
الميدوزا بداأت اإيطاليا عملية خا�شة ت�شمل �شفنا وطائرات 
ال�شفن  مل��راق��ب��ة ح��رك��ة  ب���دون ط��ي��ار  هليك�برت وط��ائ��رات 
بالن�شبة  الأوروب��ا  مهمة  ب�ابة  واإيطاليا  املت��شط.  بالبحر 
اأف�شل.  حل��ي��اة  يتطلع�ن  ال��ذي��ن  املهاجرين  م��ن  للعديد 
وزادت اأعداد القادمني بحرا من �شمال افريقيا الأكر من 
من  الفارين  املهاجرين  ب�شبب   2013 يف  امثالها  ثالثة 
احلرب االأهلية الدائرة يف �ش�ريا واال�شطرابات يف منطقة 
ال��ق��رن االف��ري��ق��ي وع��ل��ى م���دى ال��ع�����ش��ري��ن ع��ام��ا املا�شية 
حتملت ايطاليا والي�نان ومالطا عبء تدفقات الالجئني 

وحثت االحتاد االأوروبي على اإبداء ا�شتجابة من�شقة.

يف الفتنة. بدوره ا�شتنكر رئي�ض احلك�مة املكلف متام 
حلقة  اإن���ه  وق���ال  اجل��ن���ب��ي��ة،  ال�شاحية  تفجري  ���ش��الم 

جديدة من حلقات ا�شتهداف ال�شلم االأهلي.
واأك����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال���ن����اب ن��ب��ي��ه ب���ري اأن جرمية 
يف  ت��اأت��ي  اجلن�بية  ال�شاحية  يف  االإره��اب��ي��ة  التفجري 
�شياق م�شل�شل امل�ؤامرة على لبنان ووحدته وم�اطنيه، 
وفق تعبريه.  اأما زعيم تيار امل�شتقبل �شعد احلريري، 
م�اطنني  ي�شتهدف  اأن���ه  معتربا  التفجري  فا�شتنكر 
ملا  �شحية  نف�شه  ال���ق��ت  يف  ه�����ؤالء  اإن  وق���ال  اأب���ري���اء، 
اأ�شماه الت�رط يف حروب خارجية، ويف احلرب ال�ش�رية 
خا�شة. بينما �شدد الزعيم الدرزي وليد جنبالط على 

•• عوا�صم-وكاالت:

رّجحت م�شادر اأن يك�ن الهج�م الذي هّز اأم�ض االأول 
 ، ان��ت��ح��اري  تنفيذ  م��ن  ل��ب��ريوت  اجلن�بية  ال�شاحية 
ا�شتهدف  الذي  الهج�م  الفعل على هذا  ردود  وت�الت 
معقل حزب اهلل اللبناين واأوقع �شتة قتلى ونح� ثمانني 
جريحا. ووجدت اإن اأ�شالء داخل ال�شيارة املفخخة التي 
انفجرت مبنطقة حارة حريك املكتظة، كما نقلت وكالة 
االأنباء االأملانية عن م�شدر يف حزب اهلل ق�له يف وقت 
الركام،  داخل  ب�شرية  اأ�شالء  العث�ر على  اإنه مت  �شابق 
مما يرجح اأن يك�ن الهج�م قد نفذه انتحاري . وذكرت 
اأنا�شا يف م�قع التفجري اأكدوا العث�ر على  رويرتز اأن 
اأم�ض، ونقلت عن م�شدر  اأ�شالء متفحمة جلثة م�شاء 
اأمني طلب عدم ذكر ا�شمه اأن االأ�شالء تخ�ض مفجرا 

انتحاريا.
وكان اجلي�ض اللبناين قد اأكد يف بيان �شابق اأن الهج�م 
مت با�شتخدام نح� ع�شرين كيل�غراما من املتفجرات 
داخل �شيارة رباعية الدفع، واأ�شار اإىل اأن التحقيق جار 

لتحديد اأ�شل�ب التفجري.
ال�شيارات،  م��ن  ع��دد  ت��دم��ري  اإىل  االن��ف��ج��ار  ق���ة  واأدت 
امل�قع  املباين يف  اأج��زاء من واجهات  يف حني تطايرت 
واندلعت ا�شتباكات يف طرابل�ض م�شاء اأم�ض االأول بني 
ملي�شيات لبنانية منق�شمة ح�ل تاأييد طريف احلرب يف 
�ش�ريا، وه� حدث معتاد بعد وق�ع تفجريات مماثلة 
يف لبنان. وقالت عائلة يف منطقة جبل حم�شن العل�ية 
يف طرابل�ض اإن امراأة منهم ُقتلت بنريان قنا�ض يف حي 
اأن خم�شة  �شكان  وذك��ر  املدينة،  يف  ال�شني  التبانة  ب��اب 

اأ�شخا�ض اآخرين اأ�شيب�ا يف ا�شتباكات بال�ش�ارع.
ال�شاحية  هج�م  عن  م�ش�ؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
اجلن�بية الذي اأدانته االأطراف املتنازعة بلبنان، وعدد 

من املنظمات والدول العربية والغربية.
وقال  التفجري،  ب�شدة  ال���دويل  االأم���ن  جمل�ض  واأدان 
يف بيان ل��ه اإن اأع�����ش��اءه اأك���دوا جم��ددا اأن االإره���اب يف 

التهديدات  اأخ��ط��ر  اأح���د  ك��ل ���ش���ره وم��ظ��اه��ره ي�شكل 
لالإرهاب  اأع��م��ال  اأي  واأن  ال��دول��ي��ني،  واالأم����ن  لل�شلم 
. وا�شتنكرت فرن�شا  اإجرامية وغري مربرة  اأعمال  هي 
حر�شها  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  وج���ددت  التفجري، 
على اال�شتقرار يف لبنان، ودعت اللبنانيني للعمل على 
تفادي ت�شعيد العنف واحلفاظ على ال�حدة ال�طنية، 
ت�شميمها  يف  اللبنانية  لل�شلطات  دعمها  عن  واأعربت 

على م�اجهة كافة اأ�شكال االإرهاب .
واأدان وزير الدولة الربيطاين ل�ش�ؤون ال�شرق االأو�شط 
و�شمال اأفريقيا )هي� روبرت�ش�ن( التفجري، واأكد دعم 
بالده لتحقيق اال�شتقرار واالأمن يف لبنان. كما اأدانت 
ال�شفارة االأمريكية يف بريوت يف تغريدة لها على ت�يرت 

التفجري، واأعربت عن تعازيها لعائالت ال�شحايا.
عربيا، اأدانت دم�شق ب�شدة التفجري وو�شفته باأنه عمل 
االإعالم  وزي���ر  وق���ال  املقايي�ض  بكل  م�شتنكر  اإره��اب��ي 
االإرهاب  على  احل��رب  اأ�شماها  م��ا  اإن  الزعبي  ع��م��ران 
م��ن معاقبة  ب��د  و ال  ال��ع��امل،  دول  واج���ب على جميع 
مرتكبي االإره����اب واالأن��ظ��م��ة ال��داع��م��ة وامل�����ش��ان��دة له 
الرئا�شة  ع��ن  وف��ا  الفل�شطينية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
التفجري  تدين  اإن��ه��ا  ق�لها  اهلل  رام  ف��ى  الفل�شطينية 
ال�شقيق  لبنان  يف  االآم��ن��ني  امل��دن��ي��ني  ا�شتهدف  ال���ذي 

وت�ؤكد احلر�ض على اأمن لبنان وا�شتقراره .
واأكدت  ال�شاحية اجلن�بية،  و�شجبت اجلزائر تفجري 
ال��ت��زام��ه��ا ال���ق����ي ب��ا���ش��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان، ودع�����ت جميع 
ال�حدة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اأج����ل  م��ن  للعمل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 
وال��ت��الح��م ال���ط��ن��ي وت��ع��زي��ز دع��ائ��م االأم����ن وال�شلم 

االأهلي.
وعلى امل�شت�ى الداخلي، قال الرئي�ض اللبناين مي�شال 
اإن اليد االإرهابية التي �شربت ال�شاحية هي  �شليمان 
اللبنانية  امل��ن��اط��ق  ك��ل  االإج����رام يف  ت���زرع  ال��ت��ي  نف�شها 
واعترب رئي�ض حك�مة ت�شريف االأعمال جنيب ميقاتي 
لبريوت  اجل��ن���ب��ي��ة  ال�شاحية  منطقة  ا���ش��ت��ه��داف  اأن 
اللبنانيني  الإغ���راق  دنيئة  م���ؤام��رة  بالتفجري  جم��ددا 

لتاليف  الت�شعيدية  اخل��ط��اب��ات  م��ن  اخل���روج  ���ش��رورة 
نعيم  ل�شان  ح��زب اهلل على  واعترب  ال��دم��اء  مزيد من 
قا�شم نائب االأمني العام اأن التفجري جزء من م�شل�شل 

ي�شتهدف اللبنانيني وعامة النا�ض ولي�ض حزب اهلل.
وجاء تفجري ام�ض االأول بعد اأقل من اأ�شب�ع من مقتل 
جلماعة  املعار�ض  �شطح  حممد  االأ�شبق  املالية  وزي��ر 
االأ�شد،  ب�����ش��ار  ال�����ش���ري  ال��رئ��ي�����ض  وحليفها  اهلل  ح���زب 
ب��شط  ملغ�مة  ب�شيارة  نفذ  ال��ذي  الهج�م  يف  وقتل 
�ش�ريا  واأدت احلرب يف  اآخرين.  اأ�شخا�ض  �شتة  بريوت 
اإىل تزايد حدة اال�شتقطاب يف لبنان وتفاقم الت�ترات 

الطائفية.

ال�شاباك يعتقل 4 متهمني بعملية قرب تل اأبيب وزير مالية �شابق يفوز بالرئا�شة يف مدغ�شقر 
املحكمة  اإىل  ���ش��ك���ى   300 م���ن  ي��ق��رب  م���ا  م��ع�����ش��ك��ره 

االنتخابية التي عليها اأن تبت االآن يف النتيجة.
احلايل  الرئي�ض  بتاأييد  ال�شابق  املالية  وزي��ر  ويحظى 
اأط���اح ب�شلفه يف ان��ق��الب عام  اأن��دري��ه راج���ل��ي��ن��ا ال���ذي 

.2009
وهذه اأول انتخابات منذ انتزع راج�لينا ال�شلطة. وهي 
تهدف الإنهاء اأزمة اأبعدت امل�شتثمرين وقطعت املع�نات 

واأبطاأت حركة االقت�شاد.
ومن �شاأن اأي نزاع على النتائج اأن يطيل اأمد االأزمة يف 
املطل�ب  املايل اخلارجي  الدعم  ا�شتعادة  البالد وي�ؤخر 

لتغطية االإنفاق العام وتعزيز النم� املتداعي.

•• اأنتاناناريفو-رويرتز:

وزير  اإن  ام�ض  مدغ�شقر  يف  االنتخابية  اللجنة  قالت 
بج�لة  ف��از  رجاونرميامبيانينا  ه��ري  ال�شابق  املالية 
االإعادة يف انتخابات الرئا�شة لكن مناف�شه الرئي�شي قال 
اإن هناك تالعبا يف النتائج. وقالت بياتري�ض عطا اهلل 
رئي�شة اللجنة االنتخابية اإن رجاونرميامبيانينا ح�شل 
التي  االنتخابات  االأ���ش���ات يف  املئة من  53.5 يف  على 

جرت ي�م 20 دي�شمرب كان�ن االأول.
46.5 يف  وح�شل مناف�شه جان ل�ي�ض روبين�ش�ن على 
واأحال  الفرز.  ب��اإع��ادة  يطالب  لكنه  االأ���ش���ات  املئة من 

اإيطاليا تنقذ اأكرث من األف مهاجر خال 24 �شاعة 

ا�شرائيليني  م�����ش���ؤول��ني  ع�����ش��رة 
وامريكيني.

ويت�جه ك��ريي بعد ذل��ك اىل رام 
للقاء  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  يف  اهلل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حمم�د  ال��رئ��ي�����ض 
عبا�ض لكن نتانياه� كان مت�شائما 
املفاو�شات  ت��ق��دم  ازاء  اخلمي�ض 
عبا�ض  على  عنيفا  هج�ما  و�شن 
الت��شل اىل  و�شكك يف رغبته يف 

ال�شالم.
اعلم  ك��ريي  ام��ام  نتانياه�  وق��ال 
انني  واعلم  بال�شالم  ملتزم  ان��ك 
ل��ك��ن لال�شف  ب��ال�����ش��الم،  م��ل��ت��زم 
القادة  اع��م��ال واق�����ال  ن��ظ��را اىل 
�شك�ك  ه���ن���اك  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
متزايدة يف ا�شرائيل حيال التزام 
حد  على  بال�شالم  الفل�شطينيني 

زعمه.
وا�شاف نتانياه� منتقدا ا�شتقبال 
من  ع���ددا  الفل�شطيني  الرئي�ض 
الذين  الفل�شطينيني  اال����ش���رى 
اطار  يف  ا�شرائيل  عنهم  اف��رج��ت 
بعدما  الطرفني،  بني  املفاو�شات 
ملحاولة  ج��دا  م�ؤملا  ق��رارا  اتخذنا 
راأيت  للنزاع،  نهاية  اىل  الت��شل 
يحتفل�ن  قادتهم  وكبار  جرياننا 
ال  ال�����ش��الم  ان  م�شيفا   ، بالقتلة 

ي�شنع بهذه الطريقة .
ما  ع����ان����ق  ع���ب���ا����ض  ان  وا������ش�����اف 
كابطال  ب���االره���اب���ي���ني  و���ش��ف��ه��م 
ال���ق���ف يف وجه  قائال ال ميكنه 
جانب  اىل  يقف  وه���  االرهابيني 
االره���اب���ي���ني ل��ك��ن ك���ريي اك���د ان 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإ�شرائيل عن جناح جتربة  اأعلنت 
اأج����رت����ه����ا، ام���������ض ع���ل���ى اإط������الق 
 3 حيت�ض  منظ�مة  م��ن  ���ش��اروخ 
ط�يلة  ال�������ش����اري���خ  الع����رتا�����ض 
املدى كالتي متتلكها اإيران وقالت 
اإنه  االإ�شرائيلية،  العامة  االإذاع��ة 
مت اإطالق ال�شاروخ من قاعدة يف 
و�شط اإ�شرائيل ومت اختبار قدرات 
حتليق املنظ�مة التي غايتها الرد 
كتلك  م�شتقبلية  ت��ه��دي��دات  على 
واأ�شافت  اإي�����ران  م��ن ج��ه��ة  ال��ت��ي 
االإذاعة اأن ال�شاروخ اجتاز بنجاح 
اجل�  يف  التحليق  م��راح��ل  جميع 
ووفقا خلطة وغايات مت تعريفها 

م�شبقاً.
و�شارك يف التجربة مندوب�ن عن 
وزارة اجلي�ض االإ�شرائيلية، و�شالح 
االأمريكية،  الدفاع  ووزارة  اجل���، 
امل�شاركة  الع�شكرية  وال�شناعات 

يف تط�ير املنظ�مة.
وق����������ال م�����������ش������ؤول������ن اأم����ن����ي�����ن 
التجربة،  جن��اح  اإن  اإ�شرائيلي�ن، 
وجت������رب������ة ال���ت���ح���ل���ي���ق ال���ث���ان���ي���ة 
م���ن عائلة  امل��ع��رت���ض  ل��ل�����ش��اروخ 
حيت�ض ، ه� اجناز هام يف القدرات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة واأن����ه 
ُيت�قع اإج��راء جت��ارب اأخ��رى قبل 
لالإ�شتخدام  امل��ن��ظ���م��ة  اإدخ������ال 

الع�شكري.
اإىل   3 حيت�ض  منظ�مة  وت��ه��دف 
دف���اع���ات ج���ي��ة متط�رة  اإدخ�����ال 

اأم�������ام �����ش�����اري����خ ط����ي���ل���ة امل����دى 
وعابرة للقارات. �شيا�شياً، بداأ وزير 
اخلارجية االمريكي ج�ن كريي 
املحادثات  الثاين من  الي�م  ام�ض 
مع اال�شرائيليني والفل�شطينيني 
اتفاق- اىل  الت��شل  اىل  الهادفة 

اطار للمفاو�شات من اجل ت�ش�ية 
نهائية للنزاع.

م���������ش�����ؤول�����ن  ع������رب  ان  و�����ش����ب����ق 
امريكي�ن يف جمال�شهم اخلا�شة 
املفاو�شات  ب����ان  اع��ت��ق��اده��م  ع���ن 
املبا�شرة التي ا�شت�ؤنفت يف مت�ز-

ا�شتمر ثالث  ت���ق��ف  ب��ع��د  ي���ل��ي��� 
�شن�ات، و�شلت اىل مرحلة جديدة 
ني�شان/ ا���ش��ت��ح��ق��اق  اق����رتاب  م��ع 

اىل  للت��شل  ح���دد  ال���ذي  اب��ري��ل 
تقريب  ي��ح��اول���ن  لكنهم  ات��ف��اق. 
املعار�شني الي  م�اقف الطرفني 
تنازل وو�شل كريي اىل ا�شرائيل 
العا�شرة  ج����ل���ت���ه  يف  اخل��م��ي�����ض 
مبا�شرة  وت�����ج����ه  امل��ن��ط��ق��ة  اىل 
�شاعات  خم�ض  ا�شتمر  لقاء  لعقد 
اال�شرائيلي  ال������زراء  رئ��ي�����ض  م��ع 

بنيامني نتانياه�.
جمددا  ونتانياه�  كريي  ويلتقي 
االمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  لكن 
وف��ري��ق��ه اج��ت��م��ع��ا ق��ب��ل ذل���ك مع 
اال�شرائيلي  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر 

افيغدور ليربمان.
ت��ف��ا���ش��ي��ل عن  اي����ة  ت��ت�����ش��رب  ومل 
م�����ش��م���ن امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي جرت 
الغربية  ال���ق���د����ض  يف  ف���ن���دق  يف 
بح�ش�ر  ك�������ريي  ي�����ن�����زل  ح����ي����ث 

خ����الل االي������ام امل��ق��ب��ل��ة م���ن اجل 
ت��ق��ل��ي�����ض اخل���الف���ات ح�����ل اطار 
التي  الرئي�شية  اخلط�ط  يحدد 
ملفاو�شات  ع��ل��ي��ه��ا  االت�����ف�����اق  مت 

ال��شع النهائي .
وتزامنت زيارة كريي مع ت�شعيد 
ام����ن����ي ح����ي����ث ����ش���ن���ت م���ق���ات���الت 
اجلمعة  اخلمي�ض  ليل  ا�شرائيلية 
غ������ارات ع��ل��ى م����اق���ع يف غ����زة مل 
ت�����ش��ف��ر ع���ن وق������ع ا����ش���اب���ات، ردا 
القطاع  على اط��الق ���ش��اروخ من 
الفل�شطيني، وفق ما اعلن اجلي�ض 

اال�شرائيلي وم�شادر فل�شطينية.

ال�اليات املتحدة ملتزمة بالعمل 
م��ع ال��ط��رف��ني م��ن اج���ل ت�شييق 
�شي�ؤمن  اط����ار  ح����ل  اخل���الف���ات 
املتفق  ال���ع���ري�������ش���ة  اخل�����ط������ط 
ال��شع  ح����ل  مل��ف��او���ش��ات  ع��ل��ي��ه��ا 
�شي�شتغرق  ه��ذا  وا���ش��اف  النهائي 
وق���ت���ا و���ش��ي��ت��ط��ل��ب ت�����ش���ي��ات من 
ال���ط���رف���ني. ل��ك��ن ال��ت������ش��ل اىل 
�شي�شكل  عليه  متفق  اتفاق-اطار 

اخرتاقا مهما .
االتفاق-االطار  ان  ك��ريي  وق���ال 
واالتفاق  اخلالف  نقاط  �شيحدد 
التي هي  ال�شائكة  امل�ا�شيع  ح�ل 

م��شع خالف بني الطرفني مبا 
ي�شمل حدود الدولة الفل�شطينية 
املقبلة وو�شع الالجئني وم�شري 
ال����ق����د�����ض واالم��������ن واالع��������رتاف 

املتبادل وانهاء النزاع .
وت���اب���ع ك���ريي ���ش��ي��ت��ط��رق اىل كل 
و�شيحدد  اال���ش��ا���ش��ي��ة،  امل���ا���ش��ي��ع 
االطر ما يخ�ل الطرفني معرفة 
�شتك�ن  وم����ا  ي��ت��ج��ه���ن  اي����ن  اىل 

عليه النتيجة النهائية .
وك���ان ك��ريي ���ش��رح ل��دى و�ش�له 
اخل���م���ي�������ض اع�����ت�����زم ال����ع����م����ل مع 
ال���ط���رف���ني ب�����ش��ك��ل م��ك��ث��ف اكر 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اأعلن جهاز االأمن العام االإ�شرائيلي )ال�شاباك( عن اإلقاء القب�ض على 
4 �شبان من مدينة بيت حلم م�شتبهني بت�شكيل خلية تابعة حلركة 
اجلهاد االإ�شالمي وتنفيذ عملية التفجري التي وقعت يف حافلة ركاب 

مبدينة، بات يام، قرب تل اأبيب قبل اأ�شب�عني.
من  اثنني  اأن  ال�شاباك  عن  ام�ض،  اإ�شرائيلية،  اإع��الم  و�شائل  ونقلت 
املعتقلني كانا م�شج�نني يف اإ�شرائيل، وهما �شحادة التعمري، )24 
عاما(، وحمد التعمري، )21 عاما(، واأن االأخري كان متدرباً بدورة 
املعتقلني  كال  واأن  اأري��ح��ا،  مدينة  يف  الفل�شطينية  لل�شرطة  �شباط 
ينتميان للجهاد االإ�شالمي. وكذلك اعتقل ال�شاباك �شامي هرميي، 
اأب��� العافية، وه�  )20 عاما(، من بيت حلم وك��ان يعمل يف مطعم 

اأحد اأ�شهر املطاعم العربية يف مدينة يافا، التي ت�اجد فيها من دون 
ت�شريح عمل يف اإ�شرائيل.

واملعتقل الرابع ه� ي��شف �شالمة، )22 عاما(، كما مت اعتقال 10 
فل�شطينيني اآخرين بادعاء اأنهم �شالعني يف ن�شاط اخللية.

ووف��ق��ا ل��ل�����ش��اب��اك ف����اإن االأخ����ي���ن ال��ت��ع��م��ري اأع����دا ال��ع��ب���ة النا�شفة 
وجهاز  وبراغي  وم�شامري  املتفجرات  من  كيل�غرام   2 وا�شتخدما 

ت�شغيل مت اإل�شاقه بهاتف حمم�ل من اأجل ت�شغيله عن بعد.
ل�  العب�ة وهي م��ش�عة يف حقيبة  ت�شليم  اأن��ه مت  ال�شاباك  واأ�شاف 
 22 قان�نية يف  ب�ش�رة غري  اإ�شرائيل  اإىل  بها  ت�شلل  الذي  هرميي، 
الفل�شطينيني  العمال  من  ع��دد  مع  الفائت  االأول-دي�شمرب  كان�ن 
اإىل منطقة مدينة  اأو�شل هرميي  ال��ذي  النقب،  �شائق من  ونقلهم 

يافا.
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العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 702/ 2013 جتاري جزئي                                           
اىل املدعى عليه /1-  زينب دروي�ض �شعبان زوجة ابراهيم عبيد بخيت     جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي / دار التم�يل �ض م ع وميثلها/ حممد عبداهلل جمعه القبي�شي 
املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اق��ام عليك  ع��رب   قد  بن  را�شد عبداهلل علي  وميثله: 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )95309 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القان�نية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م 
لذا فانت مكلف   ch1.A.1 االثنني امل�افق 2014/1/20  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
او م�شتندات  او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ش�ر 
ايام على االق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�ش�ري.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1512/ 2013 جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليه /1-  هيدىل انرتنا�شي�نال اميرييت�ض ك�نرتاكتنج )�ض.ذ.م.م(  
جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي / ك�ن�شرتك�شن �شب�شلتيز ميدل اي�شت ) 
�ض ذ.م.م( قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
ب�اقع  القان�نية  والفائدة  دره��م(  وق��دره )592.813.99  للمدعية مبلغ  ت���ؤدي 
9% �شن�يا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة ي�م 
االربعاء امل�افق 2014/1/22  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت 
مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.   
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1603/ 2013 جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليه /1-  م�ؤ�ش�شة بارك�د للتجارة العامة  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / علي عبد اإله فرخي وميثله: را�شد عبداهلل علي بن عرب   قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اق��ام 
القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   394.200(
االثنني  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9
لذا فانت مكلف   ch2.E.22 امل�افق 2014/1/20  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ش�ر 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 860/ 2013 جتاري جزئي                                           
اىل املدعى عليه /1-  اديك اي�شقان ك�شي�ض زاده جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي / 
حممد مر�ش�ل طاهري   قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بف�شل واخراج 
�شريك من �شركة كراج الاله�تي- �شركة اعمال مدنية وايل�لة ح�شته البالغ ن�شبتها 
24% بذات ثمن �شرائه لها وقدره )48000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة وباقي الطلبات م��شحة  يف الئحة  الدع�ى.  وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر   ch1.A.1 امل�افق 2014/1/21  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
او م�شتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قان�نيا وعليك 
مبثابة  �شيك�ن  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  االق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

ح�ش�ري.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1293/ 2013 جتاري كلي                                           
االقامة  حمل  جمه�ل  احل���ري  عبداهلل  احمد  ا�شامة    -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / دار التم�يل �ض م ع وميثلها/ حممد عبداهلل جمعه القبي�شي 
ال��دع���ى وم��ش�عها  عليك  اق��ام  قد  ع��رب    بن  را�شد عبداهلل علي  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )128.411 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. 
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2014/1/30  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1493  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -ح�شني حممد خري بخ�ض جمه�ل حمل االقامة 
وميثله:  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ت��امي  /ج���ل��دن  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
ال�شادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  امل����ازم    ن���ر  م���روان حممد احمد 
بالدع�ى رقم 2012/4981 عمايل جزئي بتاريخ 2013/10/10  وحددت 
لها جل�شه ي�م االحد امل�افق 2014/1/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                             يف الطعن   2013/373 طعن عقاري   
تدع� دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ �شركة بيني انف�شتمنتز ليمتد وميثله: حبيب حممد �شريف 
امل��ط��ع���ن ���ش��ده/1- �شركة ج�لثي )������ض.ذ.م.م(    ب��اع��الن  امل��ال  ع��ب��داهلل 

جمه�ل حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�رة اعاله ويت�جب عليكم 
احل�ش�ر اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 123 /2013 تظلم  �سرعي                  

ان  االقامة مبا  رانية حافظ ح�شني علي جمه�ل حمل  املتظلم �شده/1-  اىل 
املتظلم/ هاين عبدالرحمن امل�شري وميثله: خمتار حممد باقر غريب    قد 
اقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��ش�عه تظلم من قرار االآمر على عري�شة 
)�شرعي( رقم 2013/397 والر�ش�م وامل�شاريف.  . وحددت لها جل�شة ي�م االثنني 
امل�افق 2014/1/6  ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�ش�ر 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او 
للمحكمة قبل اجلل�شة ب� 7  ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن 

مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1883 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�ض  اجلن�شية:  اال�شالم  ن�ر  ح�شني  ن�ر  التنفيذ/  طالب 
�شمري اقبال العمال اال�شباغ اجلن�شية: االمارات  املطل�ب اعالنه: �شمري اقبال 
العمال اال�شباغ اجلن�شية: االمارات عن�انه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
ع  م  الدع�ى رقم 2013/746 عم جز-  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
لنظر  م�عدا   2014/1/13 امل�افق  االثنني  ي�م  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   -ب- 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ش�ر امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1079 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�ض   اجلن�شية:  علي  ادوم  عبدالرحمن  التنفيذ/  طالب 
الريف ال�ا�شع للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات املطل�ب اعالنه:  الريف 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عن�انه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ال�ا�شع 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدع�ى رقم 2013/286 
عم جز- م ع -ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة ي�م االحد امل�افق 2014/1/12 م�عدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ش�ر امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-   
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1247 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ض    اجلن�شية:  مياه  كاال  ليت  اودين  �شاال  كاال  التنفيذ/  طالب 
�شده : �شركة اخل�شراء اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   املطل�ب 
اعالنه: �شركة اخل�شراء اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات عن�انه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدع�ى رقم 2013/520 عم جز- م ع -ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة ي�م اخلمي�ض 
امام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/1/9 امل�افق 
ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/1078 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

عبدالعزيز خلفان عبداهلل مانع ال�شام�شي اجلن�شية: االمارات   وطلب الت�شديق 
املالب�س  لتجارة  )احلديقة  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  يف  :ت���ن���ازل  يت�شمن  حم���رر 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من     ) اجلاهزة 
ال�شيد:حميد  التجارة وال�شناعة بعجمان  امللف )49364( وامل�شجل لدى غرفة 
بان  للجميع  معل�ما  ليكن  االم��ارات  اجلن�شية:  ال�ش�يدي  خليفة  �شامل  خليفة 
الكاتب العدل بعجمان �شيق�م بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذك�ر بعد 

انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية التخطيط يف عجمان                                              

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2092 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
ح�شني  عارف  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  ال�طني  االحتاد  بنك  مدعي/    
و�شحه  حق  ثب�ت  الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات   اجلن�شية:  املن�ش�ري  ح�شني  طالب 
االمارات     اجلن�شية:  املن�ش�ري  ح�شني  طالب  ح�شني  عارف  اعالنه/  املطل�ب  حجز 
عن�انه:بالن�شر)نخطركم بتعجيل نظر الدع�ى جلل�شة 2014/1/8 نرفق لكم ن�شخة 
من تقرير اخلربة امل�دع  للرد والتعقيب ان اردمت ذلك(  حيث ان املدعي اقام الدع�ى 
املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر الدع�ى، 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة اب�ظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/31  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1522 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
  مدعي/ بنك االحتاد ال�طني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: م�ؤ�ش�شة �شربينت للنقليات 
واملقاوالت العامة ملالكها/ خالد حممد �شعيد حم�د الب��شعيدي اجلن�شية: االمارات  م��ش�ع 
م�ؤ�ش�شة  اعالنه/  املطل�ب  درهم     137239 التحفظي  احلجز  و�شحة  احلق  ثب�ت  الدع�ى: 
�شربينت للنقليات واملقاوالت العامة ملالكها/ خالد حممد �شعيد حم�د الب��شعيدي اجلن�شية: 
ان  والتعقيب  للرد  امل�دع   اخلربة  تقرير  من  ن�شخة  لكم  نرفق  عن�انه:بالن�شر)  االمارات   
اردمت ذلك(  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االثنني امل�افق 
2014/1/6 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا 
او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   771 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري        
مدعي  االمارات   اجلن�شية:  اب�ظبي  للتاأمني-  ال�طنية  البحرية  �شركة  مدعي/    
الدع�ى:  م��ش�ع  الهند  اجلن�شية:  واخرون  حممد  ك�نهى  بارمال  �ش�باير  عليه: 
مطالبة مالية بقيمة 19500 درهم   املطل�ب اعالنه/ �ش�باير بارمال ك�نهى حممد 
املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  الهند  اجلن�شية:  واخرون 
لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/6 امل�افق  االثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة اب�ظبي  فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
االبتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1524 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة الدليل للدعاية واالعالن ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مدعي    
م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  العقارات  الدارة  ك�شب  �شركة  عليه: 
ابراهيم  ي��شف  اعالنه/  املطل�ب  درهم   599776 مالية  مطالبة  الدع�ى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  حامت  بن  عبداهلل 
 2014/1/6 امل�افق  االثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى 
م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2652 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

مدعي  بنغالد�ض  اجلن�شية:  احمد  جاكري  روبيل  ح�شني  مدعي/اجمد   
عليه: جديد االحرام للم�اد الغذائية اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: 
م�شتحقات عمالية املطل�ب اعالنه/ جديد االحرام للم�اد الغذائية اجلن�شية: 
االمارات عن�انه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/8 امل�افق  االربعاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل  ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3089 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

الطري  باك�شتان مدعي عليه:�شركة  مدعي/�شاهزاد احمد منظ�ر اجلن�شية:   
الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  امل�شافر 
العامة  للمقاوالت  امل�شافر  الطري  �شركة  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�شتحقات 
ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عن�انه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة 
اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر الدع�ى، 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة  ب� حمكمة 
اب�ظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3220 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

مدعي  بنغالد�ض  اجلن�شية:  ابراهيم  حممد  الدين  مدعي/�شهاب   
االمارات  امل�شلحة اجلن�شية:  والنجارة  عليه:ح�شن ع�اد العمال احلدادة 
م��ش�ع الدع�ى: م�شتحقات عمالية املطل�ب اعالنه/ ح�شن ع�اد العمال 
ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  والنجارة  احلدادة 
املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 
ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/8
8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة 
وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  م�ل  مزيد  العمالية  املحكمة 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   939 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

 مدعي/حممد ن�ر العامل مهري علي اجلن�شية: بنغالد�ض مدعي عليه:ي��شف 
الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  احلمادي  ا�شماعيل 
م�شتحقات عمالية املطل�ب اعالنه/ ي��شف ا�شماعيل احلمادي لل�شيانة العامة 
اجلن�شية: االمارات عن�انه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله 
وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة  ب� حمكمة اب�ظبي 
االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3213 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

مدعي  اليمن  اجلن�شية:  ال�شي�حي  حممد  حم�شن  مدعي/ح�شن   
االمارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  قطنان  عليه:م�ؤ�ش�شة 
قطنان  م�ؤ�ش�شة  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�شتحقات  الدع�ى:  م��ش�ع 
للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات عن�انه:بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 
ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/8
8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة 
وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  م�ل  مزيد  العمالية  املحكمة 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3260 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

 مدعي/زياء اهلل مري غالم اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: هايرب للمقاوالت 
املطل�ب  عمالية  م�شتحقات  الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
االمارات عن�انه:بالن�شر حيث  العامة اجلن�شية:  للمقاوالت  اعالنه/ هايرب 
ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/8
�شباحاً امام الدائرة الرابعة  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية - مزيد م�ل �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3118 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

املخرج  عليه:  بنغالد�ض مدعي  اب� طاهر اجلن�شية:  وار ح�شن  مدعي/ديل   
م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العقارات  وادارة  العامة  لل�شيانة  الثاين 
الدع�ى: م�شتحقات عمالية املطل�ب اعالنه/ املخرج الثاين لل�شيانة العامة 
املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العقارات  وادارة 
اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 
م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثالثه   الدائرة 
و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2293 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

مدعي/قدو�ض مياه حممد �شم�ض احلق اجلن�شية: بنغالد�ض مدعي عليه:   
االمارات  اجلن�شية:  والبال�شرت  وال�شراميك  ال�شبغ  العمال  �شكري  نادي 
م��ش�ع الدع�ى: م�شتحقات عمالية املطل�ب اعالنه/ نادي �شكري العمال 
ال�شبغ وال�شراميك والبال�شرت اجلن�شية: االمارات عن�انه:بالن�شر حيث ان 
امل�افق  االربعاء  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/8
�شباحاً امام الدائرة الرابعة  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة حممد 
بن زايد - مزيد م�ل �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل
طوارئ يف نيويورك ونيوجريزي ل�شوء الطق�شرئي�ش الوزراء الهندي يقرر التنحي

•• نيويورك-بو�صطن-رويرتز:

اأعلن حاكما ني�ي�رك وني�جريزي حالة الط�ارئ يف ال�اليتني وحثا ال�شكان على البقاء يف منازلهم بينما 
�شربت عا�شفة ق�ية �شمال �شرق ال�اليات املتحدة مما اأدى اىل ت�شاقط كثيف للثل�ج وتاأجيل او اإلغاء االآالف 
2014 يف هب�ط حاد لدرجات احل��رارة كما  اأول عا�شفة �شت�ية كربى يف  من رحالت الطريان. وت�شببت 
جلبت رياحا عاتية من املنطقة ال�شفلى ل�ادي امل�شي�شبي اإىل �شاحل املحيط االطل�شي مع اجزاء من منطقة 
36 �شنتيمرتا بحل�ل �شباح  ني� اجنالند ومنها مدينة ب��شطن حيث تراكمت ثل�ج بلغ �شمكها اكر من 
اجلمعة. وقال اندرو ك�م� حاكم ني�ي�رك بينما تتقدم هذه العا�شفة ال�شت�ية جالبة ثل�جا كثيفة ورياحا 
ال�شفر  احل��ذر وجتنب  ني�ي�رك على ت�خي  �شكان  بق�ة كل  اأح��ث  فاإنني  بال�الية  اإىل مناطق كثرية  عاتية 
حذر  العطالت  من  امل�شافرين  من  الكثري  ع���دة  مع  ج�ية  رح��الت  اإل��غ��اءات  وو�شط  منازلهم.   يف  والبقاء 
ال��دويل يف ب��شطن من ان عمليات اقالع الطائرات �شتت�قف على االرج��ح مع  م�ش�ؤول�ن يف مطار ل�جان 

حل�ل الليل واأعد امل�ش�ؤول�ن يف مطارات منطقة ني�ي�رك اماكن انتظار للم�شافرين العالقني املحتملني.

•• نيودلهي-اأ ف ب:

�شينغ  منم�هان  الهندي  ال����زراء  رئي�ض  اعلن 
العامة  االن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  �شيتنحى  ان���ه  ام�����ض 
املرتقبة هذه ال�شنة ودعا وريث �شاللة غاندي، 

راه�ل اىل خالفته يف حال ف�ز حزب امل�ؤمتر.
وقال يف اول م�ؤمتر �شحايف يعقده منذ ثالث 
االنتخابات  وبعد  ا�شهر  ب�شعة  خ��الل  �شن�ات 
وزراء  ل��رئ��ي�����ض  ال�����ش��ل��ط��ة  ���ش��ا���ش��ل��م  الت�شريعية 

جديد .
انه  اىل  ال�شابق  يف  اأمل���ح  ع��ام��ا   81 �شينغ  وك���ان 

حزب  م�اجهة  يف  جدا  �شئيلة  تبدو  ايار-ماي� 
الهندو�شي  التنظيم  جناتا،  بهاراتيا  املعار�شة 

الق�مي بزعامة ناريندرا م�دي.
هج�ما  املنا�شبة  هذه  يف  �شينغ  منم�هان  و�شن 
غري م�شب�ق على م�دي رئي�ض احلك�مة املحلية 

يف والية غ�جارات غرب .
ب�شبب  م���دي  اىل  االت��ه��ام  ا�شابع  وجهت  وق��د 
الدينية  اال���ش��ط��راب��ات  يف  للجدل  امل��ث��ري  دوره 
2002 وق��ت��ل خ��الل��ه��ا ح�اىل  ال��ت��ي ج���رت يف 
ال���ف���ي ���ش��خ�����ض خ�����ش������ش��ا م����ن امل�����ش��ل��م��ني يف 

غ�جارات بعيد و�ش�له اىل ال�شلطة.

وريث  غاندي  لراه�ل  من�شبه  ي�شلم  ان  يريد 
ال�شاللة التي هيمنت على احلياة ال�شيا�شية يف 

الهند منذ اال�شتقالل.
مر�شحا  ���ش��ي��ك���ن  غ��ان��دي  راه�����ل  �شينغ  وق���ال 
ال�قت  ح��زب��ن��ا يف  ي��ع��ي��ن��ه  ان  اآم����ل يف  مم���ت���ازا، 
الذي  امل���ؤمت��ر  ح��زب  يعني  ان  ومي��ك��ن  املنا�شب 
اىل  مر�شحه  ر�شميا  غ��ان��دي،  �ش�نيا  ت��راأ���ش��ه 
االجتماع  من  اعتبارا  احلك�مة  رئي�ض  من�شب 
الثاين- كان�ن   17 يف  املركزية  للجنته  املقبل 
يناير. وبح�شب ا�شتطالعات الراأي فان فر�ض 
ف���ز ح��زب امل���ؤمت��ر يف االن��ت��خ��اب��ات املرتقبة يف 

•• بانكوك-اأ ف ب:

ت�اجه مفاو�شات ال�شالم ال�شاقة 
املركزية  ال�����ش��ل��ط��ة  ب����ني  ا����ش���ال 
يف ب���ان���ك����ك وح���رك���ة ال���ت���م���رد يف 
ي�شتمر  ح���ي���ث  ت���اي���الن���د  ج���ن����ب 
مزيدا  �شن�ات،  ع�شر  منذ  ال��ن��زاع 
م���ن ال�����ش��ع���ب��ات ب�����ش��ب��ب االزم����ة 
العا�شمة  ت��ه��ز  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

منذ �شهرين.
�شخ�ض  اآالف  ���ش��ت��ة  ن��ح���  وق���ت���ل 
خ����الل ه����ذا ال��ع��ق��د ال�����ذي �شهد 
وهجمات  ن����ار  اط�����الق  ع��م��ل��ي��ات 
ب��ق��ن��اب��ل ب�����ش��ك��ل ���ش��ب��ه ي����م���ي يف 
املناطق الثالث ال�اقعة يف اق�شى 
ج���ن����ب ت���اي���الن���د ب����ات����اين وي����اال 

وناراثي�ات.
وهذا النزاع املعقد الذي يخ��شه 
م��ت��م��ردون م�����ش��ت��م��ر وي�������ؤدي اىل 
����ش���ق����ط ق���ت���ل���ى م��ع��ظ��م��ه��م من 
امل�شلمني  او  ال��ب���ذي��ني  امل��دن��ي��ني 
بانك�ك،  م��ع  ب��ال��ت���اط���ؤ  املتهمني 
ب��ق��ي��ة انحاء  ي��ه��ز ذل���ك  ب����دون ان 

البالد.
وب����داأ ه���ذا ال���ن���زاع يف ال���راب���ع من 
 2004 ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك���ان����ن 
ب���ه���ج����م ���ش��ن��ه امل����ت����م����ردون على 
املنطقة  م�شت�دع للجي�ض يف هذه 
التي  م���ال���ي���زي���ا  م����ع  احل�����دودي�����ة 
احلقت بتايالند منذ ح�اىل قرن 
النزاع،  بداية  التاريخ  ه��ذا  ويعد 
مع ان جمم�عات م�شلحة متمردة 

ال��شع على �شعيد التظاهرات .
م�ؤ�شرات  اي  ه��ن��اك  ل��ي�����ض  ل��ك��ن 
ال��شع  يف  مم��ك��ن  حت�����ش��ن  ع��ل��ى 
مقاطعة  اع��ل��ن��ت  امل��ع��ار���ش��ة  ان  اذ 
التي  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 
����ش���ب���اط-ف���رباي���ر  يف  ����ش���ت���ج���رى 
ال�شارع  اىل  ب���ال���ن���زول  وه������ددت 

بكثافة حتى ذلك التاريخ.
وقال م�شدر قريب من املفاو�شات 
ل�كالة فران�ض بر�ض لن جتري اي 
الثاين-يناير  حمادثات يف كان�ن 
وق��د ي�شر ه��ذا االرج���اء اجلديد 

بعملية ال�شالم اجلارية.

كانت نا�شطة منذ فرتة ط�يلة يف 
�شبعينات  يف  وخ�ش��شا  املنطقة 

وثمانينات القرن املا�شي.
وت���ك���م���ن ج������ذور ه�����ذا ال����ن����زاع يف 
ال��غ�����ش��ب ال��ع��م��ي��ق م��ن حم���اوالت 
املحليني  ال�������ش���ك���ان  ا����ش���ت���ي���ع���اب 
امل�����ش��ل��م��ني وال������ذي ي��ن��ت��م���ن اىل 
ي�شكل  دول��ة  يف  املاليزية،  االتنية 

الب�ذي�ن غالبية �شكانها.
وال يكف املتمردون غري املرتبطني 
االرهابي  القاعدة  بتيار  اط��الق��ا 
م���اج��ه��ة اجلي�ض  ع���ن  ال������دويل، 
التايالندي الذي ينت�شر ثالث�ن 

جدا.
ل����ك����ن امل����ف����او�����ش����ات ت�����ق����ف����ت يف 
اخل����ري����ف ب�����ش��ب��ب ع������دم اع����الن 
املطالب  ع��ل��ى  احل��ك���م��ة  م���ن  رد 
كان مقررا  لقاء  وارج��ئ  اخلم�شة 
يف كان�ن االول-دي�شمرب اىل اجل 
ينغل�ك  غري م�شمى الن حك�مة 
احتجاج  حركة  ت�اجه  �شيناواترا 

وا�شعة يف �ش�ارع بانك�ك.
وق��������ال رئ���ي�������ض جم���ل�������ض االم�����ن 
ان  باتاناتاب�ت  ب��ارادورن  الق�مي 
ت�شتاأنف  ان  ال�شالم ميكن  عملية 
يف كان�ن الثاين-يناير اذا حت�شن 

ال��ف��ا م��ن رج��ال��ه يف امل��ن��ط��ق��ة ويف 
2013، عقدت عدة ج�الت من 
واثارت  امل�شب�قة  غري  املفاو�شات 

تفاوؤال حذرا.
امل���ج���م����ع���ات  اح��������دى  ان  ح����ت����ى 
اجلبهة  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة  امل�������ش���ل���ح���ة 
ال�طنية الث�رية التي كانت تبتعد 
با�شتمرار  االع�����الم  و���ش��ائ��ل  ع���ن 
حتى ذلك التاريخ، قدمت الئحة 
مطالب من خم�ض نقاط وخارطة 
طريق من 32 �شفحة، م��شحة 
اىل حد ما بع�ض الغم��ض الذي 
كان يلف دوافع حركة مترد �شرية 

اأزمة تايلند.. تعرث املحادثات مع متمردي اجلنوب

ال�شرطة الكمبودية تقتل ثاثة متظاهرين

الأمم املتحدة تتوقع اأزمات �شديدة هذا العام

•• بنوم بنه-اأ ف ب:

فتحت  بعدما  بنه  بن�م  يف  ام�ض  ا�شخا�ض  ثالثة  قتل 
اعلن  كما  الن�شيج  لعمال  تظاهرة  على  النار  ال�شرطة 
مف��ض  نائب  ن��اري��ن  �ش�ن  وق��ال  ال�شرطة  يف  م�ش�ؤول 
�شرطة بن�م بنه ل�كالة فران�ض بر�ض ان ثالثة ا�شخا�ض 
ق��ت��ل���ا وا���ش��ي��ب اث��ن��ان ب��ج��روح . وح�����ش��ل اط���الق النار 
امام م�شانعهم  يغلق�ن طريقا  العمال  االف  كان  فيما 
حيث ت�اجه بع�ض املتظاهرين الذين يحمل�ن الع�شي 

والقنابل احلارقة مع ق�ات االمن.
وقال م�ش�ر وكالة فران�ض بر�ض ان ال�شرطة اطلقت يف 
بادىء االمر النار يف اله�اء لتحذير املتظاهرين قبل ان 

التي  الن�شيج  النار مبا�شرة عليهم. وتعبئة عمال  تفتح 
تتزامن مع تظاهرات للمعار�شة مطالبة برحيل رئي�ض 
اىل  الثاين-ن�فمرب  ت�شرين  ادت يف  �شني  ه��ان  ال����زراء 

مقتل امراأة بالر�شا�ض.
ان  تيت�  كينغ  الع�شكرية  ال�شرطة  با�شم  الناطق  واعلن 
�شرطيني  ت�شعة  ا�شيب  بعدما  �شروريا  ا�شبح  التدخل 
يف ح�������ادث م���ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن وق�����ال ل���� ���ش��م��ح��ن��ا لهم 
وقد  الف��شى  عمت  لكانت  اال���ش��راب  تنفيذ  مب�ا�شلة 
تكثفت التظاهرات يف قطاع الن�شيج الذي يعترب ا�شا�شيا 
لالحتجاج  املا�شية  ال�شن�ات  يف  الكمب�دي  لالقت�شاد 
يف  الدولية  العمل  منظمة  واك��دت  العمل  ظ��روف  على 

االونة االخرية ان ظروف العمل تده�رت يف كمب�ديا.

•• نيويورك-د ب اأ:

قالت منظمة االأمم املتحدة اإن العام املا�شي انتهى على 
بعدة مناطق،  ومتفاقمة  �شديدة  اإن�شانية  اأزم��ات  وقع 
واأبدت ت�قعها باأن تت�ا�شل هذه االأزمات ورمبا ت�شتد 
خالل العام اجلديد حيث ال ت�جد اأي م�ؤ�شرات على 

اأن هذا العام �شيك�ن خمتلفا.
لل�ش�ؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  وكيلة  وق��ال��ت 
اآم��������ض يف م���ؤمت��������������������ر �شحفي  ف���ال���ريي  االإن�����ش��ان��ي��ة 
م�ش���ت�يات  باأعلى  انته���ى   2013 ع��ام  اإن  بني�ي�رك 
االحتياجات  خ��الل  م��ن  االإن�ش�����انية،  االأزم��������������ات  م��ن 
التي  �ش�������ريا  خا�شة  للم�شاعدات  والعاجلة  ال��شديدة 
�شربه���ا  التي  والفلبني  مت�ا�شلة  اأهلية  حربا  تعي�ض 

اإع�شار مدمر.
واأ�شافت امل�ش�ؤولة االأممية اأنه ي�جد يف 

ماليني  ت�شعة  نح�  وح��ده��ا  �ش�ريا 
يحتاج�ن  �شخ�ض  األ��ف  وثالثمائة 
ال�شحية،  والرعاية  وامل��اأوى  للطعام 
من بينهم نح� �شتة ماليني ون�شف 
الداخل  يف  ال��ن��ازح��ني  م���ن  امل��ل��ي���ن 
ال�ش�ري والباحثني عن مناطق اأكر 
ملي�نني  ن��ح���  اإىل  اإ�شاف�����ة  اأم��ن��ا، 

ون�شف امللي�ن الجئ يف املنطقة.
اإع�شار  التي �شربها  الفلبني  اأم��ا يف 
ملي�ن   14 ه��ن��اك  زال  ف��م��ا  م��دم��ر 
يعتمدون  امل��ت�����ش��رري��ن  م��ن  �شخ�ض 
االإن�شانية من  امل�شاعدات  فقط على 

االأمم  اأن  اأك��دت  التي  اآم��ض  وف��ق  البقاء  اأج��ل �شمان 
امل��ت��ح��دة حت��ت��اج اأي�����ش��ا ل��ل������ش���ل اإىل ث��م��امن��ائ��ة األف 
�شخ�ض من النازحني يف اأفريقيا ال��شطى، من بينهم 
امل�ت ج�عا  ي�اجه�ن  �شخ�ض  األف  ح�ايل خم�شمائة 

خالل هذا العام اإذا مل يتم اإي�شال امل�شاعدات لهم. 
وقالت امل�ش�ؤولة االأممية اإن ال�شراع يف جن�ب ال�ش�دان 
اأعمال  ب�شبب  �شخ�ض  األف   194 نزوح نح�  اإىل  اأدى 
العنف يف االأ�شابيع االأخرية، لتن�شم هذه الدولة اإىل 
اإن�شانية  مل�شاعدات  ب�شدة  حتتاج  التي  ال���دول  قائمة 
األ��ف �شخ�ض جل���ؤوا اإىل   57 اأن  عاجلة، واأ���ش��ارت اإىل 
بجن�ب  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  ال�شالم  ق�اعد حفظ 
ال�ش�دان طلبا للحماية، بينما ت�شعى املنظمة لل��ش�ل 
خالل  امل�شاعدة  يحتاج�ن  �شخ�ض  األ��ف  �شتمائة  اإىل 

الثالثة اأ�شهر القادمة.
االأمم  اإن  ب��ال��ق���ل  اآم��������ض  وخ��ت��م��ت 
املا�شي  العام  اأواخر  املتحدة طالبت 
 13 املانحة بتقدمي ح���ايل  ال��دول 
احلايل  ال���ع���ام  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ار 
الدولية  االإغ���اث���ة  ه��ي��ئ��ات  لتمكني 
ملي�ن   52 اإىل  ال����������ش�����ل  م����ن 
 17 امل�شاعدة يف  �شخ�ض يحتاج�ن 
والفلبني  �ش�ريا  اأب��رزه��ا  م��ن  دول���ة 
وجن�ب ال�ش�دان واأفريقيا ال��شطى 
وهايتي  وم���ي���امن���ار  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
الدميقراطية  الك�نغ�  وجمه�رية 

ومايل وال�ش�مال.

جمل�ش الأمن ي�شتنكر تفجريات مقدي�شو 
•• نيويورك-يو بي اأي:

ا���ش��ت��ن��ك��ر جم���ل�������ض االأم��������ن ال�����دويل 
ال��ت��ي �شهدتها  االإره��اب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
مقدي�ش�،  ال�����ش���م��ال��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
املجاخد  ال�شباب  اأعلنت حركة  والتي 
م�ش�ؤوليتها عنها، متعهداً باال�شتمرار 
لتحقيق  ال��رام��ي��ة  اجل���ه����د  دع���م  يف 
بال�ش�مال.  واال����ش���ت���ق���رار  ال�����ش��الم 
اأكد فيه  واأ�شدر جمل�ض االأم��ن بياناً 
دعم  م�ا�شلة  على  عزمهم  اأع�شاوؤه 
اجله�د الرامية اإىل حتقيق قدر اأكرب 
من ال�شالم واال�شتقرار يف ال�ش�مال، 
م�������ش���ددي���ن ع���ل���ى ان ه�����ذه االأف����ع����ال 
من  ت�شعف  لن   ، االإره��اب��ي��ة  امل�ؤ�شفة 
ال�ش�مال.  �شعب  دع��م  على  عزمهم 
التفجريات  املجل�ض  اأع�شاء  وا�شتنكر 
ب�شدة، وتقدم�ا بالتعازي من عائالت 
ال�شحايا و�شعب وحك�مة ال�ش�مال، 
التي  للجه�د  تقديرهم  معربني عن 
ال�ش�مالية  االأم�����ن  ق������ات  ت��ب��ذل��ه��ا 
وبعثة االحتاد االأفريقي يف الرد على 
الهج�م. ويف هذا ال�شياق، �شدد اأع�شاء 
تقدمي  ���ش��رورة  على  االأم���ن  جمل�ض 
ورعاة  وامل��م���ل��ني  واملنظمني  اجل��ن��اة 
ه��ذه االأع��م��ال االإره��اب��ي��ة املنكرة اإىل 
ال��دول، وفقاَ  العدالة . وحث�ا جميع 

اللتزاماتها مب�جب القان�ن الدويل 
وق��رارات جمل�ض االأم��ن ذات ال�شلة، 
ال�شلطات  م��ع  بن�شاط  ال��ت��ع��اون  على 
ال�����ش��دد. وذّكر  ال�����ش���م��ال��ي��ة يف ه���ذا 
اأع�شاء جمل�ض االأمن الدول ب�ج�ب 
املتخذة  ال���ت���داب���ري  ات�������ش���اق  ����ش���م���ان 
التزاماتها  م���ع  االإره�������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
�شيما  وال  ال���دويل،  القان�ن  مب�جب 

ع��زم��ه��م ال��ق���ي ع��ل��ى م���ا���ش��ل��ة دعم 
ه����ذه اجل���ه����د م���ن اأج�����ل احل����د من 
ال�شباب  حركة  ت�شكله  ال��ذي  اخلطر 
وكانت  واملنطقة  ال�ش�ماليني  على 
مقدي�ش�،  يف  �شجلت  تفجريات  ع��دة 
ما  اجل��زي��رة  فندق  ا�شتهدف  اآخ��ره��ا 
اأ�شفر عن مقتل 11 �شخ�شاً واإ�شابة 

الع�شرات بجروح.

االإن�شان  حل��ق���ق  ال�����دويل  ال��ق��ان���ن 
االإن�شاين.  وال���ق���ان����ن  وال���الج���ئ���ني 
واأ�شاروا اإىل قرارهم االأخري القا�شي 
الأمي�ش�م  املتحدة  االأمم  دع��م  بزيادة 
ال�ش�مالية  ال�طنية  االأم���ن  وق����ات 
الدولية  اجله�د  م�شاعفة  اأج��ل  من 
ت�شكله  الذي  التهديد  على  والق�شاء 
املجل�ض  اأع�شاء  واأكد  ال�شباب.  حركة 

م�قفها من جهة اخرى.
االف  ع���������ش����رات  ت���ع���ب���ئ���ة  ومت�������ت 
ال��ع�����ش��ك��ري��ني م���ع اق�����رتاب م�عد 
اح�شان  وي���خ�������ش���ى  االن����ت����خ����اب����ات 
م���ن�������ش����ر م�����ن م���ع���ه���د االب����ح����اث 
يف  امل���اج��ه��ة  ت��ع��زز  ان  ال�شيا�شية 
ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ال���ت���ط���رف، اي يف 

واال�شرابات  اال���ش��ت��ق��رار  ان���ع���دام 
بالغة  ا���ش��رارا  ا�شهر  منذ  العامة 
باقت�شاد هذا البلد امل�شنف ثامن 
اك���رب ب��ل��د يف ال��ع��امل ع���ددي���ا، كما 
عددهم  البالغ  ال�شكان  على  ي�ؤثر 
يعي�ض  وال����ذي����ن  م��ل��ي���ن��ا   154

ثلثهم دون عتبة الفقر.

•• دكا-اأ ف ب:

����ش���م���ن���ت رئ���ي�������ش���ة احل����ك�����م����ة يف 
واجد  ح�شينة  ال�شيخة  بنغالد�ض 
ف���زه��ا ب���الي��ة ج��دي��دة ب��ع��د قرار 
االنتخابات  م��ق��اط��ع��ة  امل��ع��ار���ش��ة 
االحد،  غ���دا  امل���ق���ررة  الت�شريعية 
غ��ري ان ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات �شتهدد 
نتائجها بزيادة حدة اعمال العنف 
ال���ت���ي اوق����ع����ت م���ئ���ات ال��ق��ت��ل��ى يف 

اال�شهر االخرية.
با�شتقالة  امل���ع���ار����ش���ة  وت���ط���ال���ب 
حك�مة  وب���ت�������ش���ك���ي���ل  احل����ك�����م����ة 
حم�����اي�����دة م����ق���ت���ة ق���ب���ل اج������راء 
يف  ح�شل  ما  غ��رار  على  انتخابات 
ال�����زراء  رئي�شة  ان  غ��ري  امل��ا���ش��ي، 

ترف�ض ذلك.
التلفزي�ن  ع��ل��ى  جم����ددا  واك�����دت 
االنتخابات  اجراء  على  ت�شميمها 
زعيمة  وات����ه����م����ت  م�����ع����ده����ا  يف 
املعار�شة خالدة �شياء بانها حتتجز 
ا�شرابات  بتنظيمها  رهينة  البالد 

وتظاهرات قبل االنتخابات.

يتقدم  اذ  م�����ؤك����دا  ف����زه���ا  وب�����ات 
او  ع�امي  رابطة  حزبها  مر�شح� 
حلفاوؤها بدون مناف�شني يف 153 
 300 ا���ش��ل  م��ن  انتخابية  دائ���رة 
�شعيفة  �شتك�ن  �شرعيتها  ان  غري 
بنغالد�ض  ح���زب  م�����ش��ارك��ة  ب����دون 
ال��ق���م��ي، ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��رئ��ي�����ش��ي يف 

املعار�شة، وحلفائه.
وك�����ش��ف ا���ش��ت��ط��الع ل���ل���راأي ن�شرت 
باملئة   77 ان  اجل��م��ع��ة  ن��ت��ائ��ج��ه 
م��ن ال��ن��اخ��ب��ني ي��ع��ار���ش���ن تنظيم 
وان  الظروف  ه��ذه  يف  االنتخابات 
االدالء  يعتزم�ن  فقط  باملئة   41

با�ش�اتهم.
ومي���ن���ح ا���ش��ت��ط��الع ال�������راأي ال���ذي 
تريبي�ن  دك����ا  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�����ش��رت��ه 
حال  يف  ال��ق���م��ي  بنغالد�ض  ح��زب 
ن�ايا  م���ن  ب��امل��ئ��ة   37 م�����ش��ارك��ت��ه 
رابطة  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا  اال�����ش�����ات 

ع�امي.
�شتار  دي��ل��ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وت�����ش��اءل��ت 
االوىل  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
حلافالت  ����ش����ر  ف������ق  م���ه���زل���ة؟ 

انتخابات  الج������راء  ال�������ش���روري���ة 
�شفافة .

ال�شنة  ه���ذه  ب��ن��غ��الد���ض  و���ش��ه��دت 
هذا  قيام  منذ  العنف  اعمال  ا�شد 
ان�شقاقه  اث��ر   1971 ع��ام  البلد 
مقتل  عن  ا�شفر  ما  باك�شتان،  عن 
ما بني 300 و500 �شخ�ض وفق 
�شقط�ا   140 ب��ي��ن��ه��م  امل�������ش���ادر، 
م��ن��ذ ت�����ش��ري��ن االول-اك����ت�����ب����ر يف 

تظاهرات.
باحكام  العنف  اعمال  ترتبط  كما 
م��شع  حمكمة  ا�شدرتها  اع���دام 
ت��ن��ظ��ر يف ج���رائ���م احلرب  ج����دول 

املرتكبة عام 1971.
ون�����ش��ب��ت اع��م��ال ال��ع��ن��ف ه���ذه اىل 
اال�شالمية،  اجل���م���اع���ة  ان�������ش���ار 
الذي  الرئي�شي  احلزب اال�شالمي 
حظر عليه امل�شاركة يف االنتخابات 
بنغالد�ض  ح������زب  ح���ل���ي���ف  وه������� 
وقادته  ق���ادت���ه  وي��ع��ت��رب  ال��ق���م��ي 
لهذه  الرئي�شي  الهدف  ال�شابق�ن 
امل��ح��اك��م��ة وق���د اع����دم ع���دد منهم 

�شنقا.

هجمات  و�����ش����ح����اي����ا  م���ت���ف���ح���م���ة 
ب��زج��اج��ات ح��ارق��ة ون���ددت خالدة 
احلك�مة  ت���راأ����ش���ت  ال���ت���ي  ���ش��ي��اء 
و2006   1991 ب����ني  م���رت���ني 
انها اختيار  انتخابات،  هذه لي�شت 

معيب .
بني  ال�شديدة  اخل�ش�مة  وح��ال��ت 
اىل  الت��شل  دون  و�شياء  ح�شينة 
�شياء  خالدة  وو�شعت  ت�ش�ية  اي 
منذ  اجل��ربي��ة  االق��ام��ة  يف  عمليا 

نهاية كان�ن االول-دي�شمرب.
جرت  التي  امل��ح��ادث��ات  ف�شل  وبعد 
املتحدة،  االمم  ب��رع��اي��ة  م����ؤخ���را 
واالحتاد  املتحدة  ال�اليات  عدلت 
الك�من�لث عن  ورابطة  االوروبي 
�شربة  ي�شكل  ما  مراقبني،  ار�شال 
االنتخابات  مل�����ش��داق��ي��ة  ا���ش��اف��ي��ة 

وي�شعف م�قع ال�شيخة ح�شينة.
امل��ت��ح��دة قلقها  ال����الي���ات  واب����دت 
املتكررة  االع��ت��ق��ال  عمليات  حيال 
املعار�شة  ان�������ش���ار  ط���اول���ت  ال���ت���ي 
وا����ش���ف االحت�����اد االوروب������ي لعجز 
الظروف  اح����الل  ع���ن  ال�����ش��ل��ط��ات 

هذه احلالة الن�شاط اال�شالمي يف 
هذا البلد الذي يدين %95 من 

�شكانه باال�شالم.
الر�شمية  ال��دي��ان��ة  ه���  واال����ش���الم 
البلد  ه���ذا  ان  غ��ري  ب��ن��غ��الد���ض  يف 
م�روثة  ع��ل��م��ان��ي��ة  ق����ان���ني  ي��ت��ب��ع 
من اال�شتعمار الربيطاين ويلحق 

وي����رى ام��ت��ي��از اح��م��د اال���ش��ت��اذ يف 
يتفاقم  قد  العنف  ان  دك��ا  جامعة 
بعد االنتخابات ما مل يتم البحث 
عن ت�ش�ية بني الغالبية واملعار�شة 
بنغالد�ض  ح����زب  ان  م���ن  وح�����ذر 
من  تظاهراته  يكثف  قد  الق�مي 
ق��د تت�شلب يف  ج��ه��ة، واحل��ك���م��ة 

انتخابات ت�شريعية حمفوفة باملخاطر يف بنغاد�ش 

وا�شنطن ت�شعى ل�شنع 
حا�شوب يفك الت�شفري

•• وا�صنطن-رويرتز:

اإن  قالت �شحيفة وا�شنطن ب��شت 
االمريكية  الق�مي  االم���ن  وك��ال��ة 
حت��اول تط�ير جهاز كمبي�تر قد 
اخرتاق  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  ميكنه 
�ش�اء  ال��ت�����ش��ف��ري  ب���رام���ج  غ��ال��ب��ي��ة 
برامج  حلماية  م�شتخدمة  ك��ان��ت 
التج�ش�ض لدول اخرى او ح�شابات 

عمالء البن�ك.
قالت  ال������ذي  ال���ت���ق���ري���ر  وي����ج����يء 
وثائق  على  يعتمد  ان��ه  ال�شحيفة 
امل�ظف  ���ش��ن���دن  اإدوارد  ���ش��رب��ه��ا 
الق�مي  االم����ن  ب���ك��ال��ة  ال�����ش��اب��ق 
برنامج  ح�ل  م�شتمر  جدل  و�شط 
للمكاملات  �شجالت  جلمع  ال�كالة 
االنرتنت  وات�������ش���االت  ال��ه��ات��ف��ي��ة 

اخلا�شة مب�اطنني.
وقالت وا�شنطن ب��شت يف التقرير 
وكالة  حت�����اول  ال�����ذي  اجل���ه���از  اإن 
االم����ن ال��ق���م��ي ت��ط���ي��ره وال���ذي 
الكمي  ال��ك��م��ب��ي���ت��ر  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق 
ميكن ا�شتخدامه يف اخرتاق رم�ز 
اخفاء  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال��ت�����ش��ف��ري 

املعل�مات احل�شا�شة.
وا�شافت ال�شحيفة اإن تط�ير هذا 

الكمبي�تر قد ي�شتغرق �شن�ات.
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اجلي�س العراقي يعلن حرق �سيارة حمملة بامل�سلحني

ال�شمري: الأمن �شاعد �شجناء القاعدة يف الهروب
•• بغداد-وكاالت:

ق���ال وزي����ر ال���ع���دل ال��ع��راق��ي ح�شن 
االأم���ن���ي���ة  ال�����ق������ات  اإن  ال�������ش���م���ري 
اأمن  اإدارة  ح��م��اي��ة  ع���ن  امل�����ش���ؤول��ة 
�شجن اأب� غريب كانت قد ان�شحبت 
م��ن��ه ق��ب��ل اق��ت��ح��ام ع��ن��ا���ش��ر تنظيم 
القاعدة ال�شجن والهروب منه قبل 
لقاء مع  ال�شمري يف  واأ�شاف  اأ�شهر 
تهريب  اأن  العراقية  الر�شيد  ق��ن��اة 
تعظيم  اإىل  ي��ه��دف  ك���ان  ال�����ش��ج��ن��اء 
القاعدة يف �ش�ريا وكان  دور تنظيم 
االإ�شالمية  ال���ع���راق  دول����ة  ت��ن��ظ��ي��م 
القاعدة  بتنظيم  ب��االرت��ب��اط  املتهم 
ي�لي�-مت�ز  يف  ه��ج���م��ا  ن��ف��ذ  ق���د 
التاجي  �شجني  ا���ش��ت��ه��دف  امل��ا���ش��ي 
وب���غ���داد امل���رك���زي )اأب������ غ���ري���ب( يف 
ف����ّر خ���الل���ه جمم�عة  ي�����م واح�����د 
كبرية من قيادات القاعدة بالعراق، 
وُو�شف الهج�م باأنه العملية االأكرب 
من ن�عها منذ خم�ض �شن�ات، وباأنها 

تهديد كبري لالأمن العاملي.
جماميع  ال����ه����ج�����م  يف  و�����ش����ارك����ت 
الهاون  قذائف  م�شتخدمة  م�شلحة 
املت��شطة،  واالأ�شلحة  بي جي(  و)اآر 
يرتدون  انتحاري�ن  فيه  �شارك  كما 
وي�شتخدم�ن  ن���ا����ش���ف���ة  اأح�����زم�����ة 
املفخخة  ال��ع��ج��الت  م��ن  جم��م���ع��ة 
واإ�شعال  اأحداث �شغب  بالتزامن مع 

النظام  م���ع  ع�����ش���ي��ة  ع��ل��ى ع��الق��ة 
تنفيذ  على  يعمل  وب��اأن��ه  ال�����ش���ري، 
اللجنة  رئي�ض  و�شف  بينما  م��اآرب��ه، 
املالح  هيثم  ل��الئ��ت��الف  ال��ق��ان���ن��ي��ة 
باأنه لغم زرعه االأ�شد  التنظيم ذاته 
بالكف  الرو�شية  احلك�مة  مطالبا 
ع���ن دع����م االإره��������اب ب�����ش���ري��ا بغية 
االقت�شادية  م�����ش��احل��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
جميع  االئتالف  ودع��ا  وال�شيا�شية. 
املقاتلني الذين ان�شم�ا اإىل الدولة 
االإ���ش��الم��ي��ة يف ال��ع��راق وال�����ش��ام اإىل 
االن�شحاب منه ف�را واإعالن الرباءة 
وت��ع��ه��د االئتالف   . ت�����ش��رف��ات��ه  م��ن 
مب���الح���ق���ة وحم���ا����ش���ب���ة ق������ادة هذا 

التنظيم االإرهابي .
كما قال املالح اإن اجلميع بات يعرف 
اأن جماعات متطرفة تن�شط ب�ش�ريا 
ت�شم العديد من العنا�شر الرو�شية 
واالإيرانية التي تعمل ل�شالح النظام 

لت�ش�يه ال�ش�رة احلقيقية للث�رة .
على  باأنه  االأ���ش��د  نظام  املالح  واتهم 
���ش��ل��ة ع�����ش���ي��ة ب��ال��ق��اع��دة واأن����ه ه� 
اأ�شرف على نقل عنا�شرها من  من 
العراق اإىل نهر البارد يف لبنان، من 
اأهداف �شيا�شية معينة  اأجل حتقيق 

على ح�شاب دماء املدنيني .
من جهة ثانية، اأعلن جهاز مكافحة 
االإره����اب ب��ال��ع��راق ام�����ض، ع��ن حرق 
ب��امل�����ش��ل��ح��ني وقتل  ���ش��ي��ارة حم��م��ل��ة 

بغرب  ال��رم��ادي  يف  قنا�شني  �شبعة 
ني�ز  ال�ش�مرية  ونقل م�قع  البالد 
للجهاز  االع���الم���ي  امل�����ش��ت�����ش��ار  ع���ن 
من  ق���ة  اإن  ق���ل��ه  ال�ش�يلي  �شمري 
م��ك��اف��ح��ة االره�������اب مت��ك��ن��ت، ظهر 
ال����ي�����م، م���ن ح����رق ����ش���ي���ارة حمملة 
بامل�شلحني �شمال الرمادي مبحافظة 
االأنبار،لكنه مل يذكر عدد امل�شلحني 
واأ�شاف  ال�����ش��ي��ارة  يف  ك��ان���ا  ال��ذي��ن 
الذهبية  الفرقة  ق�ات  اأن  ال�ش�يلي 
من  املنطقة  نف�ض  يف  اي�شا  متكنت 
م�شلحي  م��ن  ق��ن��ا���ش��ني  �شبعة  ق��ت��ل 
العراق  اال����ش���الم يف  )دول����ة  داع�����ض 
وال�شام( . وكان م�شدر اأمني اأفاد، يف 
وقت �شابق ، باأن م�شلحني جمه�لني 
فتح�ا نريان ا�شلحتهم على عنا�شر 
ف�ج ذي قار للمهمات اخلا�شة الذي 
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  ي�������ش���ارك 
اجلارية يف االأنبار بعد ان�شحابه من 
املحافظة ومروره ب�شاحة االعت�شام 
ب����ال����رم����ادي، م���ا ا���ش��ف��ر ع���ن مقتل 
خم�شة  واإ�شابة  الف�ج  من  جنديني 

اآخرين بجروح خمتلفة.

ما ي�شي بت��شع عمليات القاعدة يف 
بالد ال�شام على املدى البعيد، وفقا 
مل���ا ي��ق���ل��ه ت�����ش��ارل��ز ل��ي�����ش��رت املحلل 
االأم���ن���ي مب��رك��ز م��راق��ب��ة االإره�����اب 
والتمرد التابع مل�ؤ�ش�شة اأي اإت�ض اإ�ض 

جي .
املعار�ض  ال�����ش���ري  وك���ان االئ��ت��الف 
الدولة  بتنظيم  يعرف  ما  اتهم  قد 
باأنه  وال�شام  ال��ع��راق  يف  االإ�شالمية 

ح���رائ���ق داخ����ل ال�����ش��ج��ن��ني م���ن قبل 
اأ�شرار  الهج�م عن  واأ�شفر  النزالء. 
مادية وخ�شائر ب�شرية �شملت ثمانية 
حرا�ض  م���ن  ج���ري���ح���اً  و14  ق��ت��ل��ى 
ال�شجنني و21 قتياًل و25 جريحا 
من النزالء عدا االنتحاريني الذين 

فجروا اأنف�شهم خالل امل�اجهات.
خم�شمائة  ن��ح���  اأن  اآن������ذاك  وُذك�����ر 
كبار  ق��������ادة  ب���ي���ن���ه���م  م�����ن  ����ش���ج���ني 

بالقاعدة فروا من �شجن اأب� غريب 
نفذها  وناجحة  من�شقة  عملية  بعد 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال����ذي اأع���ل���ن ت��ب��ن��ي��ه لها، 
االأ�ش�ار  ه���دم  ا���ش��م  ع��ل��ي��ه��ا  واأط���ل���ق 
ح���ي���ث ج�����رى ت��ن��ف��ي��ذه��ا م����ن خ����ارج 
بت�اط�ؤ من حرا�ض  ال�شجن  وداخ��ل 
داخل ال�شجن، وفق حتقيقات اأولية. 
ويرجح خرباء اأن يك�ن قادة القاعدة 
الفارون قد ت�جه�ا اإىل �ش�ريا، وه� 

وا�شنطن تدعو رعاياها اإىل مغادرة جنوب ال�شودان
• جوبا-اأ ف ب:

دع���ت ���ش��ف��ارة ال����الي���ات امل��ت��ح��دة يف ج���ب��ا اجل��م��ع��ة كل 
االمريكيني املت�اجدين يف جن�ب ال�ش�دان اىل مغادرة 
هذا البلد ب�شبب تده�ر ال��شع االمني ونظمت عملية 

اجالء ج�ا.
امل�اطنني  دع������ة  ن���ا���ش��ل  ب���ي���ان  ال�����ش��ف��ارة يف  وق���ال���ت 
االمريكيني اىل مغادرة البالد وا�شافت ان رحلة اجالء 
م�اطنني امريكيني نح� الدولة املجاورة االمنة االقرب 
يف  القن�شلية  اخل��دم��ات  �شتغلق  فيما  اجلمعة  �شتنظم 

ال�شفارة اعتبارا من ال�شبت.

بخف�ض جديد  امرت  اخلارجية  وزارة  ان  البيان  وقال 
ب�شبب  املتحدة يف ج�با  ال�اليات  �شفارة  لعدد م�ظفي 
ال�اليات  نظمت  ان  و���ش��ب��ق   . االم��ن��ي  ال������ش��ع  ت��ده���ر 
منت�شف  منذ  لرعاياها  اج��الء  عمليات  ع��دة  املتحدة 
الدامية بني  املعارك  بداأت  كان�ن االول-دي�شمرب حني 
جي�ض جن�ب ال�ش�دان ومتمردين بقيادة نائب الرئي�ض 

رياك م�شار.
ودع���ت ال�����ش��ف��ارة ك��ل االم��ريك��ي��ني غ��ري ال��ق��ادري��ن على 
امل��غ��ادرة مع الذين �شيتم اج��الوؤه��م اىل در���ض و�شعهم 
جتارية  طائرة  ي�شتقل�ا  ان  يف  جديا  والتفكري  االمني 

ملغادرة جن�ب ال�ش�دان.

•• جنيف-وام: 

اأعلنت املنظمة الدولية للهجرة يف جنيف ام�ض انها 
ع�شرات  اج���الء  ل��ل��ب��دء يف  ط��ارئ��ا  خ�ش�شت مت���ي��ال 
االالف من رعايا الدول من املهاجرين واملحا�شرين 
ال��شطى .وقال  القتال يف جمه�رية افريقيا  ب�شبب 
املدير العام للمنظمة ال�شفري وليام ال�شي ان عملية 
الدولية  املنظمة  بها  �شتق�م  التي  اجل���ي  االج���الء 
�شتعمل الجل م�شاعدة الالجئني التى تقطعت بهم 

الدولة  يف  للخطر  حياتهم  تتعر�ض  والذين  ال�شبل 
الدول  ينتم�ن اىل  ه���ؤالء  ان  .ولفت اىل  االفريقية 
االفريقية املجاورة مبا فيها الكامريون وت�شاد وك�ت 
. ون�ه اىل ان  ديف�ار والنيجر ونيجرييا وال�ش�دان 
الجالء  عديد  حك�مات  م��ن  طلبات  تلقت  املنظمة 
اىل  م�شريا  ال��شطى  افريقيا  جمه�رية  من  رعايا 
900 من  ب���ان ح�����ايل  ال��ن��ي��ج��ر ت��ق��در  ان ح��ك���م��ة 
م�اطنيها يف حاجة اىل م�شاعدة عاجلة بينما طلبت 
ال�ش�دان اجالء 275 من رعاياها ويف ال�قت الذي 

املاليني م�ج�دين  500 من  م�شاعدة  طلبت مايل 
االف   10 اك��ر من  ف��ان  باجني  العا�شمة  حاليا يف 
م���ج���دي��ن يف جمه�رية  م���ازل����ا  ال��ت�����ش��ادي��ني  م���ن 
12 الفا منذ  افريقيا ال��شطى بينما عاد اكر من 
اول يناير اجل��اري ال�شي الذي دعا املجتمع الدويل 
وامل�شارعة  االزم���ة  ه��ذه  ع��دم جتاهل  وامل��ان��ح��ني اىل 
االجالء  بعمليات  للقيام  ال���الزم  التم�يل  بتقدمي 
لبداية  الدولية  املنظمة  مار�شدته  ان  ذكر  الالزمة 

االجالء ه� مبلغ كاف .

املنظمة الدولية للهجرة تتلقى طلبات من حكومات اأفريقية لإجاء رعاياها من اأفريقيا الو�شطى 

�شحيفة : حزب اهلل يهّرب 
اأنظمة �شواريخ متطورة 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ذكرت �شحيفة وول �شرتيت ج�رنال ، اأن حزب اهلل اللبناين، يهّرب اأنظمة 
�ش�اريخ م�جهة متط�رة من �ش�ريا اإىل لبنان من بينها اأنظمة �ش�اريخ 

ياخ�نت ، كاأجزاء لتفادي اأية غارة اإ�شرائيلية.
مك�نات  بع�ض  اأن  تفيد  ا�شتخباراتية  معل�مات  اأن  ال�شحيفة،  وذك��رت 
ونقلت  بالفعل.  لبنان  اإىل  اأدخ��ل��ت  لل�شفن  امل�����ش��ادة  ال�����ش���اري��خ  اأنظمة 
ا�شتهداف  ق��ادرة على  اأخ��رى  اأنظمة  اإن  اأمريكيني ق�لهم  عن م�ش�ؤولني 
طائرات اإ�شرائيلية و�شفن وق�اعد تخزن يف م�شت�دعات تخ�شع ل�شيطرة 
حزب اهلل يف �ش�ريا واأ�شافت اأن هذه ال�ش�اريخ قادرة على رفع قدرة حزب 

اهلل ب�شكل كبري على الرّد على اإ�شرائيل يف اأي معركة مقبلة حمتملة.
وقال امل�ش�ؤول�ن اإن اخلط�ة تخدم غايتني.. فاإيران تريد تعزيز تر�شانة 
اأو  لبنان  ت�شتهدف  مقبلة  اإ�شرائيلية  غ��ارات  اأي  رّد  اأج��ل  من  اهلل  ح��زب 

الربنامج الن�وي االإيراين ..
 كما اأنها تهدف اإىل حّث حزب اهلل على االإ�شتمرار يف االإلتزام بالدفاع عن 
الرئي�ض ال�ش�ري ب�شار االأ�شد وحماية خط�ط االإمدادات التي ي�شتخدمها 

النظام ال�ش�ري واحلزب .
قد  لل�شفن  �شاروخ م�شاد  نظام   12 ح���ايل  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 

تك�ن االآن بح�زة حزب اهلل يف داخل 
اإ�شرائيل  ا���ش��ت��ه��دف��ت  وق���د  ���ش���ري��ا، 
تلك االأنظمة امل�شن�عة يف رو�شيا يف 
مت�ز-ي�لي� وت�شرين االأول-اأكت�بر 
وال ت���زال ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك ال���غ���ارات غري 

وا�شحة.
االأمريكي�ن،  امل�����ش���ؤول���ن  واأ����ش���اف 
تهريب  خ����الل  ق����ام  اهلل  ح����زب  اأن 
االإت�شال  �شبكات  باإطفاء  ال�ش�اريخ 
وال����ك����ه����رب����اء يف م��ن��ط��ق��ة احل������دود 
لت�شعيب  ال�������ش����ري���ة-ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، 
االإ�شتخبارات  ع��ل��ى  امل��راق��ب��ة  مهمة 

االإ�شرائيلية.
حزب  اأن  امل��ت��ح��دة  ال����الي���ات  وتعتقد 

اهلل هّرب بع�ض اأجزاء تلك االأنظمة اإىل لبنان خالل ال�شنة املا�شية، مبا 
اإليها  ال��ذي يحتاج  االأج��زاء  كّل  ياخ�نت ولكنه ال ميتلك  فيها �ش�اريخ 
بعد. وقال م�ش�ؤول يف قطاع الدفاع لي�شبح النظام فتاكاً يجب اأن يك�ن 

مكتماًل .
األف   100 االإ�شرائيلية، ميتلك حزب اهلل حالياً  اال�شتخبارات  وبح�شب 
ال�ش�اريخ  اأن  كما  دقيقة.  وغري  م�جهة  غري  اأغلبها  يف  ولكنها  �شاروخ 
اأنه اأي حملة ج�ية  اأرجاء لبنان، ما يعني  بعيدة املدى منت�شرة يف كافة 
ع�شكرية اإ�شرائيلية على لبنان، اإن ح�شلت، يتعني اأن تك�ن �شاملة، وفق 
امتالك  اأن  غري  االأمريكيني  نظراءهم  اإ�شرائيلي�ن  م�ش�ؤول�ن  اأبلغ  ما 

حزب اهلل ل�ش�اريخ م�جه �شيجعل احلملة الع�شكرية اأكر خط�رة.
وقال م�ش�ؤول�ن اأمريكي�ن حالي�ن و�شابق�ن اإن وحدة من فيلق القد�ض 
االإيراين ت�شرف مبا�شرة على عملية نقل ال�شالح اإىل خمازن حزب اهلل يف 
�ش�ريا. واأ�شاروا اإىل ان بع�ض تلك ال�ش�اريخ �شتمّكن حزب اهلل من الدفاع 
اإ�شرائيلية  لبنان، من �شمنها بريوت ومهاجمة طائرات  عن معاقله يف 

واأهداف على االأرا�شي اخلا�شعة ل�شلطة النظام يف �ش�ريا.
مبراقبة  حالياً  �شعيدة  اإ�شرائيل  ف��اإن  االأم��ريك��ي��ة،  امل�ش�ؤولني  وبح�شب 
اأع��دائ��ه��ا ح��زب اهلل واإي����ران م��ن جهة وال��ق��اع��دة م��ن جهة اأخ���رى وهما 
يقتالن بع�شهما البع�ض. وتعتقد وكاالت ا�شتخبارات اأمريكية اأن االأ�شد 
قادر على االإم�شاك بدولة على احلدود مع لبنان واملت��شط يف امل�شتقبل 

القريب ولكنه لن يتمكن من ا�شتعادة ال�شيطرة على كافة البالد.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يف عنرب ال�شفينة االمريكية ام يف 
كايب راي ال�شا�شع اثبت امل�شنعان 
االأر�����ض ومت حتميل  ال��ن��ق��االن يف 
تعد  ومل  ال���ت���خ���زي���ن  ����ش���ه���اري���ج 
ال�شفينة تنتظر �ش�ى امر االبحار 
الكيميائية  اال���ش��ل��ح��ة  ل��ت��دم��ري 

ال�ش�رية يف عر�ض البحر.
البالغ  ال�����ش��ح��ن  ���ش��ف��ي��ن��ة  وت�����ش��ك��ل 
والتابعة  م�����رت   200 ط����ل���ه���ا 
ونظاما  االح����ت����ي����اط  ال����ش���ط����ل 
القادران  امليدانيان  باملاء  التحليل 
الكيميائية  العنا�شر  تفكيك  على 
االكر خط�رة، م�شاهمة ال�اليات 
الذي  ال��دويل  التعاون  يف  املتحدة 
اق���ي���م م���ن اج����ل ت���دم���ري خم���زون 

دم�شق من اال�شلحة الكيميائية.
ال����ق���ت  ال�������ش���ف���ي���ن���ة يف  وت����ر�����ش����� 
احلا�شر مع �شفينتيها ال�شقيقتني 
يف مرفاأ قاعدة ن�رف�لك البحرية 
فرجينيا  والي�������ة  يف  ال�����ش��خ��م��ة 

)�شرق(.
وقال كابنت ال�شفينة ريك ج�ردان 
وه� يرتدي بدلة العمل البي�شاء 
انتظر  ال�ر�شة  خ���ذة  راأ�شه  وعلى 
تلقي االوامر لالبحار وه� يت�قع 

�شدورها يف غ�ش�ن ا�شب�عني.
حيث  �ش�ريا  يف  العملية  وت��اخ��رت 
ال�شلطات  تنقل  ان  يفرت�ض  ك��ان 
االول-دي�شمرب  ك��ان���ن   31 ق��ب��ل 
1290 طنا من اال�شلحة  ح�اىل 
الالذقية  م��رف��اأ  اىل  الكيميائية 
ب����ا����ش���ط���ة ����ش���اح���ن���ات وم����درع����ات 

قدمتها رو�شيا.
ومنظمة  امل��ت��ح��دة  االمم  واع��ل��ن��ت 
ح��ظ��ر اال���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ان 
م�����ش��ك��الت ل���ج�����ش��ت��ي��ة واالح�������ال 

اجل�ية ادت اىل ابطاء العمليات.

ويفرت�ض بعد ذلك �شحن العنا�شر 
فئة  يف  امل�شنفة  خ��ط���رة  االك����ر 
االول����ي���ة واح���د وال��ت��ي ت��دخ��ل يف 
�شنع غازي اخلردل وال�شارين من 
�شحن  �شفينتي  يف  الالذقية  مرفاأ 
دمناركية  ع�شكرية  �شفن  ت�اكبها 
اىل مرفاأ  وب��ري��ط��ان��ي��ة  ون��روج��ي��ة 

ايطايل.
العنا�شر  ه�����ذه  حت���م���ل  وه����ن����اك 
 700 زنتها  البالغة  الكيميائية 
الدفاع  وزي��ر  م�شاعد  بح�شب  طن 
االم���ريك���ي ف���ران���ك ك��ي��ن��دال على 
�شتنفذ  ال����ت����ي  راي  ك���ي���ب  م�����نت 
عمليات التدمري يف املياه الدولية. 
واق��ر ري��ك ج���ردان بانه ال يعرف 

امل�قع حتديدا.
وب�������ات ك����ل �����ش����يء ج����اه����زا داخ����ل 
املن�شاآت  جت��ه��ي��ز  م���ع  ال�����ش��ف��ي��ن��ة، 
ع�ش�ا   35 م��ن  ط��اق��م  ال�شتقبال 

اال�شلحة  الزال��ة  االمريكي  املركز 
الكيميائية.

واو���ش��ح اخل��ب��ري ال��ث��الث��ي��ن��ي انها 
التي  ذات���ه���ا  االآل���ي���ة  يف ج���ه��ره��ا 
من  اخلا�ض  ملخزوننا  ن�شتخدمها 

اال�شلحة الكيميائية .
بتدمري  االآل�����ي�����ة  ه�����ذه  وت�������ش���م���ح 
تزيد  بن�شبة  الكيميائية  العنا�شر 
عن %99 وخف�ض درجة �شميتها 
اىل م�شت�يات مماثلة للم�شت�يات 

ال�شناعية االعتيادية.
انابيب  مت��ت��د  اخل��ي��م��ة  خ����ارج  ويف 
خ�������ش���راء ���ش��خ��م��ة و�����ش�����ال اىل 
رمادية  اح���ا���ض  و�شتة  �شمامات 
�شخمة تخزن فيها امل�اد الهامدة 
التحليل  ع��م��ل��ي��ة  ع����ن  ال���ن���اجت���ة 
التثبت من درجة  باملاء، حتى يتم 

حم��شتها.
ن��ق��ل ه���ذه املخلفات  ي��ت��م  وب��ع��ده��ا 

عمليات  م��ك��ل��ف��ني  ���ش��خ�����ش��ا  و63 
الطاقم  ع����ن  ف�����ش��ال  ال���ت���دم���ري، 

االمني.
�شبه  اه��راء  ال�شفينة  وي�شبه عنرب 
ف��ي��ه خ��ي��م��ة هائلة  ن�����ش��ب��ت  خ����ال 
جمهزة  االبي�ض  البال�شتيك  من 

بنظام ت�شفية.
ويف الداخل ن�شب م�شنعي تفكيك 
منهما  ك��ل  الكيميائية،  اال�شلحة 
م�����ؤل����ف م����ن ح��������ض ���ش��ي��ت��م فيه 
باملاء  الكيميائية  العنا�شر  خلط 
مل��ع��اجل��ت��ه��ا، وه����� م������ش���ل بعدد 

كبري من االنابيب وال�شمامات.
اال����ش���ل���ح���ة  ت�����دم�����ري  ك��������ان  وان 
البحر  ع���ر����ض  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
التي  التكن�ل�جيا  ان  اال  �شابقة، 
منذ  معتمدة  ا�شتخدامها  �شيتم 
وق����ت ط����ي���ل، ب��ح�����ش��ب م���ا او�شح 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي يف  ب��ي��ك��ر اخل��ب��ري  اآدم 

ال��ت��ي ���ش��ت��زي��د زن��ت��ه��ا ع��ن 5700 
طن بح�شب اآدم بيكر، اىل اح�ا�ض 
اخرى بي�شاء من�ش�بة على هياكل 
اجل�ش�ر  اح���د  ع��ل��ى  تثبيتها  ومت 

ال�شفلى من ال�شفينة.
و�شيعهد بها بعد ذلك اىل �شركات 
النفايات  يف  متخ�ش�شة  معاجلة 
العنا�شر  جميع  م��ع  ال�شناعية، 
الكيميائية ال�ش�رية االخرى وقد 
اال�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  اط��ل��ق��ت 
ا�شتدراج  ب�����ش��اأن��ه��ا  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
عرو�ض دوليا م�جها اىل القطاع 

اخلا�ض.
واعربت منظمة روبان دي ب�ا غري 
احلك�مية الفرن�شية عن خماوفها 
العملية  ه��ذه  مثل  خماطر  حيال 
على منت �شفينة عمرها 36 عاما 
اىل  وتفتقر  ب�شيط  هيكل  لديها 
انت�شار  متنع  اعرتا�شية  ف�ا�شل 

املاء او النريان.
كل  ينفي  ال�شفينة  كابنت  ان  غري 
الهيكل  ان  م��شحا  املخاوف  هذه 
النفط  ب��ن��اق��الت  امل������زدوج خ��ا���ض 
يف  الب�شائع  ملختلف  النقل  و�شفن 
�شتك�ن  الكيميائية  امل���اد  ان  حني 

خمزنة يف حاويات منيعة.
من جانب اآخر، ت�شتمر املفاو�شات 
بريف  ال�شام  مع�شمية  مدينة  يف 
دم�شق بني اجلي�ض ال�ش�ري احلر 
وال����ق�����ات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ب��ع��د طلب 
تت�شمن  ه���دن���ة  ع���ق���د  االأخ��������رية 
اإي��ق��اف اإط����الق ال��ن��ار ل��ل�����ش��روع يف 
ت�شتمر  االأث���ن���اء،  يف  امل��ف��او���ش��ات. 
امل���دي���ن���ة يف ظل  ����ش���ك���ان  م���ع���ان���اة 
تفر�شه  ال����ذي  اخل���ان���ق  احل�����ش��ار 

ق�ات النظام.
ال���ن���ظ���ام قد  اإن  ن��ا���ش��ط���ن  وق�����ال 
رفع  النار  اإط��الق  ل�قف  ا�شرتط 
ال��ع��ل��م ال�������ش����ري ال��ر���ش��م��ي على 

املدينة  يف  م����ج����دة  نقطة  اأع��ل��ى 
مقابل اإر�شال بع�ض امل�اد الغذائية 
اأنه  اإىل  م�شريين  فيها،  لل�شكان 

متت اال�شتجابة لهذا الطلب. 
�شيارات  ب��دخ���ل  ال�شماح  مت  فقد 
مدينة  اإىل  اإغ��اث��ي��ة  م�����اد  حت��م��ل 
املا�شي،  ال�شبت  ال�شام  مع�شمية 
ب��ع��د اأي�����ام ع��ل��ى ات���ف���اق ه��دن��ة بني 
ال����ن����ظ����ام وم����ق����ات����ل����ي امل���ع���ار����ش���ة 
امل����ج����دي���ن داخ����ل امل���دي���ن���ة، وفق 

النا�شطني.
ون�����ض االت���ف���اق ال����ذي دخ���ل حيز 
التنفيذ االأربعاء قبل املا�شي على 
خزانات  على  ال�ش�ري  العلم  رف��ع 
�شاعة   72 ملدة  املع�شمية  املياه يف 
واإدخ��ال م�اد  القتال  مقابل وقف 

غذائية اإىل املدينة املحا�شرة.
ويرى رئي�ض جمل�ض قيادة الث�رة 
اأن  ال���ع���ال  اأب�������  ري�����ف دم�������ش���ق  يف 
الظروف التي دفعت اجلي�ض احلر 
احل�شار  ه���  باملفاو�شات  للقب�ل 
ع��ل��ى مع�شمية  ف��ر���ش��ه  ال����ذي مت 
ال�شام منذ اأكر من عام، ما خلف 
ظروفا معي�شية �شعبة عانى منها 

ال�شكان.
اأب����� ال��ع��ال اأن اخل���ذالن  واأ����ش���اف 
وقعا  اأ���ش��د  ك��ان  منه  عانينا  ال���ذي 
واحل�����ش��ار من  اجل�����ع  م��ن  علينا 
ناهيك  واالأبعدين،  االأقربني  قبل 
ع��ن اأن ال���ق��ت ك��ان ع��دوا حقيقيا 

لنا .
اأن االأه��ايل نفد �شربهم  واأو���ش��ح 
امل�ؤونة  خم��زون  ا�شتهلك�ا  اأن  بعد 
وال���ط���ع���ام ع��ل��ى م����دى اأك�����ر من 
ع��ام، وق��ال بنربة متل�ؤها احل�شرة 
اأن  اأخ��ف��ي��ك  ال  باخليبة  امل��م��زوج��ة 
االأمر كان �شعبا علينا، لكن العامل 
اأجمع قد تخلى عنا وتركنا ن�اجه 

م�شرينا بكل دم بارد .

ال�سفينة الأمريكية م�ستعدة لالإبحار لتدمري كيميائي �سوريا

بوادر انفراج يف مع�شمية ال�شام واملحا�شرون ياأكلون اأوراق ال�شجر

حمكمة تركية تفرج عن نائبني كرديني 
•• ديار بكر-رويرتز:

بتهمة  يحاكمان  كرديني  نائبني  باالفراج عن  ام�ض  تركية  ق�شت حمكمة 
ب��اأن احتجازهما  اأك��راد وذل��ك بعد حكم  وج���د �شالت تربطهما مبقاتلني 
لفرتة ط�يلة ينتهك حق�قهما. واأمرت املحكمة يف مدينة ديار بكر بجن�ب 
�شرق تركيا باخالء �شبيل ج�ل�شر يلديرمي وابراهيم ايهان اللذين فازا يف 
االنتخابات الربملانية عام 2011 عن حزب ال�شالم والدميقراطية امل�ايل 
لالكراد. وظل االثنان حمتجزين عدة �شن�ات وق�شت املحكمة الد�شت�رية 

يف وقت �شابق باأن احتجازهما غري قان�ين.

اجلي�ش ال�شيني ين�شئ قيادة 
م�شرتكة لتنظيم قواته 

•• �صنغهاي-رويرتز:

قالت �شحيفة ت�شاينا ديلي الر�شمية ام�ض نقال عن وزارة الدفاع ان الق�ات 
امل�شلحة ال�شينية �شتن�شيء قيادة م�شرتكة للعمليات لتح�شني التن�شيق بني 

خمتلف اأفرع املنظ�مة الع�شكرية التي تزداد تعقيدا.
وت��ت��ح��رك ال�����ش��ني ب�����ش��رع��ة ل��ت��ط���ي��ر م��ع��دات��ه��ا ال��ع�����ش��ك��ري��ة ل��ك��ن حمللني 
املعقدة  الع�شكرية  لالنظمة  العملياتي  التكامل  ان  يق�ل�ن  ع�شكريني 

واملتباينة يف ارجاء هيكل مناطقي للقيادة ميثل حتديا رئي�شيا لبكني.
وا�شع  بنطاق  املناطق  م�شت�ى  على  الع�شكري�ن  القادة  متتع  ال�شابق  ويف 
ب�شكل كبري على  الع�شكرية معتمدة  لل�شيطرة على ق�اتهم وظلت االفرع 
بع�شها البع�ض مما يجعل من ال�شعب ممار�شة ال�شيطرة املركزية الالزمة 

لال�شتخدام امل�شرتك النظمة اال�شلحة اجلديدة ب�شكل فعال.
ال�طني  ال��دف��اع  وزارة  بها  اأدل���ت  تعليقات  ع��ن  ديلي  ت�شاينا  تقرير  ونقل 
ال�قت  يف  امل�شرتكة  للقيادة  نظاما  �شتطبق  ال�شني  ان  تق�ل  لل�شحيفة 

املنا�شب واأنها اطلقت بالفعل برامج ا�شرت�شادية لذلك الغر�ض.
ح�ل  تقليدي  ب�شكل  ترتكز  ع�شكرية  مناطق  �شبع  حاليا  ال�شني  ول��دى 
وحدات برية للجي�ض لكن تغري امل�شالح االمنية لل�شني مع ظه�ر نزاعات 
اجلن�بي  ال�شني  بحري  يف  بالطاقة  غنية  مناطق  على  جم��اورة  دول  مع 
اجل�ية  ال��ق���ات  على  اأك���رب  ب�شكل  ال��رتك��ي��ز  ايل  حاجتها  اأب���رز  وال�����ش��رق��ي 

والبحرية.

لبنان يوؤكد هوية زعيم كتائب عبد اهلل عزام 
•• بريوت-يو بي اأي:

اأظهرت نتائج فح�ض احلم�ض الن�وي الأمري تنظيم كتائب عبد اهلل عزام  االأ�ش�لية ال�شع�دي ماجد املاجد انها 
متطابقة مع اأحد اأن�شبائه وقالت ال�كالة ال�طنية لالإعالم الر�شمية بعد ظهر اجلمعة ان نتائج فح�ض احلم�ض 
الن�وي العائدة الأمري كتائب عبد اهلل عزام ماجد املاجد اأكدت تطابقها مع اأحد اأن�شبائه وبالتايل اأكدت ه�يته .

وكانت م�شادر اأمنية قالت ان خمابرات اجلي�ض اللبناين األقت القب�ض االأ�شب�ع املا�شي على املاجد ،لكن اجلي�ض 
مل ي�شدر اأي بيان ح�ل عملية االعتقال .

ب��ريوت يف  االيرانية يف  ال�شفارة  ا�شتهدف يف  م�ش�ؤوليتها عن تفجري  اأعلنت  ع��زام  اهلل  كتائب عبد  اأن  اىل  ي�شار 
التي  باحلرب   2007 عام  ال�شرتاكه  اللبنانية  ال�شلطات  من  مطل�ب  واملاجد  املا�شي  الثاين-ن�فمرب  ت�شرين 
قادها زعيم تنظيم فتح االإ�شالم االأردين الفل�شطيني االأ�شل �شاكر العب�شي �شد اجلي�ض اللبناين يف خميم نهر 
البارد لالجئني الفل�شطينيني �شمال لبنان كما ان املاجد مالحق اي�شا من قبل �شلطات بالده بق�شايا تتعلق ب 

االإرهاب .
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•• الفجر – تون�س - خا�س:

يف �شباق حمم�م مع الّزمن انطلق 
الإ�شدال  ت�ن�ض  يف  التنازيل  العّد 
انتقالية  م��رح��ل��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��ت��ار 
كادت تع�شف بالبالد ومب�ؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية  االأزم��ات  ج��راء  الدولة 
واأدخلت  و�شمتها  ال��ت��ي  املتتالية 
وامني  اقت�شادي  م��اأزق  البالد يف 
لتما�شك  تهديدا  �شكل  و�شيا�شي 

املجتمع الت�ن�شي وا�شتقراره.

د�ستور يف �سّيارة اإ�سعاف
وق���د ���ش��رع اأم�����ض اجل��م��ع��ة، ن�اب 
مناق�شة  يف  التاأ�شي�شي  املجل�ض 
الت�ن�شي  ال���د����ش���ت����ر  م�������ش���روع 
اجلديد ف�شال ف�شال، وذلك بعد 
اأن اأنهت جلنة الت�افقات ح�شيلة 
اأعمالها، واأي�شا مت ا�شتيفاء كامل 
م��ق��رتح��ات ال��ت��ع��دي��ل م���ن طرف 
ال���ن����اب وال���ت���ي ب��ل��غ��ت اأك�����ر من 

مقرتح.  250
قرابة  ال��ت���اف��ق��ات  وق��دم��ت جلنة 
اأب�اب  خمتلف  تهم  تعديال   30
تعديالت  وهي  الد�شت�ر  م�شروع 
ب�شاأنها  ت����ق����دم  اأال  ي����ف����رت�����ض 
مقرتحات من الن�اب، وي�ؤمل اأن 
 14 قبل  امل�شادقة  اأ�شغال  تنتهي 

يناير اجلاري. 
وكان ن�اب املجل�ض التاأ�شي�شي قد 
���ش��ادق���ا اخل��م��ي�����ض ع��ل��ى تعديل 
النظام الداخلي للمجل�ض لت�شبح 
جل��ن��ة ال��ت���اف��ق��ات مب���ج��ب هذا 
م��درج��ة قان�نيا  ال��ت��ع��دي��ل جل��ن��ة 

�شمن اللجان �شلب املجل�ض. 
وق���د مت اإج����راء ه���ذا ال��ت��ع��دي��ل يف 
خ��ط���ة مل��ن��ع ال���رتاج���ع ع��ن م��ا مت 
داخل  ت�افقات  من  اإليه  الت��شل 
الد�شت�ر  بخ�ش��ض  اللجنة  هذه 

وعدد من امل�شائل اخلالفية. 
الثالثة  امل�������ش����دة  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 
الد�شت�ر  مل���������ش����روع  واالأخ�����������رية 
 2013 ي���ن��ي���  ����ش���درت يف غ���رة 
يف  االأوىل  م�����������ش������دت�����ني  ب�����ع�����د 
وال��ث��ان��ي��ة يف   2012 اأغ�����ش��ط�����ض 
نقا�شات  ب��ع��د   2012 دي�����ش��م��رب 
مط�لة، �شلب اللجان التاأ�شي�شية 
 2012 ف��رباي��ر   13 منذ  ال�شت 
اللجان  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ،وحت�����ش��ي��ن��ات 
على  وال�شياغة،  التن�شيق  وهيئة 
ال�طني  احل���ار  مقرتحات  �ش�ء 
واجلل�شة  واخل������ارج  ال���داخ���ل  يف 
عاما  نقا�شا  اأج��رت  التي  العامة، 

ح�ل اأب�اب م�ش�دته. وقال خرباء 
الذين  ال����د�����ش����ت�����ري،  ال����ق����ان�����ن 
التاأ�شي�شي،  املجل�ض  بهم  ا�شتعان 
اإن هذا امل�شروع حقق تقدما هاما 
كما   ،1959 ب��د���ش��ت���ر  م��ق��ارن��ة 
�شيا�شيا جديدا  نظاما  ُير�شي  اأنه 
ال�شلطتان  فيه  ت��راق��ب  خمتلطا 
بع�شهما  والتنفيذية،  الت�شريعية 
الثقة  م���ن���ح  خ�����الل  م����ن  ب��ع�����ش��ا 
رئي�ض  وح��ق  للحك�مة،  و�شحبها 
وحل  الق�انني  رد  يف  اجلمه�رية 
واإر�شاء  الربملان يف حالة حم��ددة 
على  الد�شت�رية  املحكمة  رق��اب��ة 

الق�انني و�شري امل�ؤ�ش�شات
ولكن عديد القطاعات احلق�قية 
وال�شيا�شية ال تزال تنتقد امل�شروع 
خا�شة يف باب ال�شلطة الق�شائية 
وط�����ري�����ق�����ة ت�������ش���ك���ي���ل ال���ه���ي���ئ���ات 
الد�شت�رية الق�شائية والتعديلية 
واالأح����ك����ام االن��ت��ق��ال��ي��ة مم���ا دفع 
املدين  املجتمع  منظمات  بعديد 
واالإحت����اد  ال��ق�����ش��اة  جمعية  م��ث��ل 
والهيئة  لل�شغل  الت�ن�شي  ال��ع��ام 
ال�شمعي  ل���الت�������ش���ال  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
مقرتحات  ل���ت���ق���دمي  ال���ب�������ش���ري 

تعديل عرب ن�اب املجل�ض.
وا�����ش����ت����غ����رب اأ������ش�����ت�����اذ ال����ق����ان�����ن 
اإمكانية  �شعيد،  قي�ض  الد�شت�ري 

برئا�شة  اجل����دي����دة  ح��ك���م��ت��ه��م 
املنتظر  م��ن  حيث  جمعة  م��ه��دي 
اأن يعلن رئي�ض احلك�مة اجلديد 
تقدير  كاأق�شى  ال��ق��ادم  االأرب���ع���اء 
اإعالمية  م�شادر  تركيبها.   ع��ن 
اأخبار  اأّن  اإىل  اأ����ش���ارت  ت���ن�����ش��ي��ة 
اأّن  تفيد  الك�الي�ض  من  املت�شّربة 
رئ��ي�����ض احلك�مة  ج��م��ع��ة  م��ه��دي 
اجلديد �شيتم تكليفه ر�شميا من 
املرزوقي  امل�ؤقت من�شف  الرئي�ض 
خ���الل ���ش��اع��ات. وم���ن امل��رّج��ح اأن 
ت��ك��ت��م��ل ت��رك��ي��ب��ة احل���ك����م���ة ي�م 
عر�شها  ويتم  اجلاري  يناير   13
 14 ي�م  ال�تاأ�شي�شي  املجل�ض  على 
القادم لتزكيتها تزامنا مع  يناير 
اإعالن الد�شت�ر وت�قيعه من قبل 
االأمني  لكن   . الثالث  الرئا�شات 
ال�شغل  الحت�����اد  امل�����ش��اع��د  ال���ع���ام 
امل�لدي اجلندوبي اأفاد اأّن مهدي 
بت�شكيل  اأ�شب�ع  منذ  ُكّلف  جمعة 
ليعر�ض  ال��ق��ادم  ال�����زاري  فريقه 
من  الثامن  يف  حك�مته  ت�شكيلة 
ا�شتقالة  اأن  يناير اجل��اري. وق��ال 
م�ج�دة  الر�شمية  العري�ض  علي 
ال�طني  احل�������ار  اأع�������ش���اء  ل����دى 
امل�شارين  بالتزام  وتعهده مرتبط 

احلك�مي والتاأ�شي�شي.
ال��ن��ائ��ب ه�شام  م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال 

الت�ن�شي  الد�شت�ر  على  امل�شادقة 
بينما  اأي���������ام  ع�������ش���رة  ظ������رف  يف 
�شنة  من  �شنتني  كتابته  ا�شتغرق 
 .2014 ����ش���ن���ة  اإىل   2012
الد�شت�ر  م�������ش���روع  اأن  واع���ت���رب 
ال��ت���ن�����ش��ي اأ���ش��ب��ح حم��م���ال على 
اإ�شعاف  �شيارة  يف  ال�شرعة  جناح 
املحدد  امل���ع��د  يف  ت�شل  اأن  ت��ري��د 
اأمامها  العقبات  كانت  مهما  لها 
، وفق تعبريه يف نقد لل�شيا�شيني 
بعد مماطلتهم الأكر من عامني 
الد�شت�ر  وُيعّد  الد�شت�ر.  الإنهاء 
م�اده  على  الت�ش�يت  ب��داأ  ال��ذي 
للجمه�رية  د�شت�ر  ث��اين  اأم�����ض، 
االأول  د����ش���ت����ر  ب���ع���د  ال��ت���ن�����ش��ي��ة 
ال���ذي متت   ،1959 ي���ن��ي���  م��ن 
ا�شتقالل  اأع����ق����اب  يف  ���ش��ي��اغ��ت��ه 
 ،1956 ع��ام  فرن�شا  ع��ن  ت�ن�ض 
به  العمل  التخّلي عن  مّت  وال��ذي 
�شنة 2011 بعد االإطاحة بنظام 
علي،  بن  العابدين  زي��ن  الرئي�ض 
ح��ي��ث مّت ال��ت���ج��ه م��ب��ا���ش��رة نح� 
تنظيم انتخابات جمل�ض تاأ�شي�شي 

لي�شع د�شت�را جديدا للبالد.

خما�س احلكومة اجلديدة
اأي������ام م���ع���دودة باتت  ب���ال���ت����ازي، 
ت�شكيل  ع��ن  ال��ت���ن�����ش��ي��ني  تف�شل 

ال����ك����ت����ل ال���ن���ي���اب���ي���ة وامل���ن���ظ���م���ات 
وبع�ض  ال�طني  للح�ار  الراعية 

ال�شخ�شيات امل�شتقلة.
اأّن الرجل  وك�شفت بع�ض امل�شادر 
ي���ج���ري م�������ش���اورات حت���ت �شغط 
االأح�����زاب حيث  ك��ب��ري م��ن بع�ض 
 120 اإىل حد االآن ح���ايل  تلقى 
ا���ش��م��ا مت اق��رتاح��ه��م م��ن اأح���زاب 
احلك�مة  تركيبة  يف  وم��ن��ظ��م��ات 
اأ�شماء  ذل�����ك  يف  مب����ا  اجل����دي����دة 
ل����ك����ف����اءات ت���ن�����ش��ي��ة يف اخل�����ارج 

تر�شح�ا ب�شكل تلقائي.
اأ�شبح  ال�����ش��غ���ط  ه���ذه  ظ���ل  ويف 
م��ه��دي ج��م��ع��ة اأم�����ام خ��ي��اري��ن ال 
باالأ�شماء  يقبل  اإّم����ا  لهما  ث��ال��ث 
ويخ�شع  االأح����زاب  م��ن  املر�شحة 
ت�شتمر  ب����ح����ي����ث  ل����ل���������ش����غ�����ط 
يختار  اأن  اأو  احلزبية  املحا�ش�شة 
لي�شت  م�شتقلة  �شخ�شيات  فعلّيا 

لها انتماءات حزبية .
وح�����ش��ب امل��ع��ط��ي��ات امل��ت���ف��رة فاإن 
م���ه���دي ج��م��ع��ة وج�����د ن��ف�����ش��ه يف 
وهناك   ، ج�����ّدا  ح���رج���ة  و���ش��ع��ي��ة 
ت�����ش��ري��ب��ات ت����ؤك���د ان����ه م���ا����ض يف 
يت�شمن  ح��ك���م��ي  ف��ري��ق  ت�شكيل 
�شخ�شيات غري معروفة يف امل�شهد 
ال���ط��ن��ي. واأ���ش��اف��ت امل�����ش��ادر اأن 
ت�شكيل  اإىل  ي�شعى  جمعة  مهدي 

خارطة  لبن�د  تنفيذا  العري�ض 
ت�شكيل  على  تن�ض  التي  الطريق 
متحزبة  غ���ري  ك���ف���اءات  ح��ك���م��ة 

حتظى بالت�افق.
الداخلية  ح��ق��ي��ب��ة  وب��خ�����ش������ض 
اإن م��ه��دي جمعة  امل�����ش��ادر  ق��ال��ت 
بن  بلطفي  التم�شك  اإىل  ي�شعى 
اأ�شا�شا  جدو وذلك الأ�شباب تتعلق 
ا�شتقرار  ا���ش��ت��م��راري��ة  ب�����ش��م��ان 
ال�زارة وجاهزّية م�شالح االأمن .

الليربايل  احل����زب  رئ��ي�����ض  وق����ال 
اإن   ، عبديل  ب���  ب�شريي  املغاربي 
رئ��ي�����ض احل��ك���م��ة امل��ق��ب��ل مهدي 
اأب��دى له رغبته يف االإبقاء  جمعة 
ال��داخ��ل��ي��ة لطفي بن  ع��ل��ى وزي���ر 

جدو. 
واأو�شح اإنه قابل رئي�ض احلك�مة 
م��ه��دي جمعة وع���رّب هذا  امل��ق��ب��ل 
االأخري عن رغبته يف االإبقاء على 
وزير الداخلية احلايل لطفي بن 

جدو يف من�شبه. 
وُيعّد مهدي جمعة �شخ�شية غري 
معروفة ن�شبيا يف ال�شارع الت�ن�شي 
ال�شيا�شية  انطلقت جتربته  حيث 
ا�شتقالة  بعد   2013 م��ار���ض  يف 

حك�مة حمادي اجلبايل.
وت��ن��ت��ظ��ر احل��ك���م��ة ع��دي��د املهام 
الت�شريع  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت���ج��ب  ال���ت���ي 
االأمني  امل��ل��ف  ويعترب  ب��اجن��ازه��ا، 
�شت�شعى  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ات  اأه����م  م���ن 
احلك�مة اجلديدة اإىل معاجلته، 
مناخ  ان���ت�������ش���ر  اأن  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة 
ال�شيا�شية  واالغ��ت��ي��االت  االإره���اب 
العمليات  و  ال�������ش���الح  وت���ه���ري���ب 

التفجريية يف البالد.
اإ�����ش����اف����ة ل���ل���م���ل���ف االج���ت���م���اع���ي 
ت������ردي هذا  واالق����ت���������ش����ادي م����ع 
اأّن  على  اخل��رباء  وتاأكيد  االأخ��ري 
اإذا ما  ت�ن�ض على عتبة االإفال�ض 

ا�شتمّر انهيارها االقت�شادي.
و�شيعمل مهدي جمعة على اإعادة 
االقت�شاديني  ل��ل��ف��اع��ل��ني  ال��ث��ق��ة 
ودع������م ال��ت�����ش��غ��ي��ل وال���ت���ن���م���ي���ة يف 
امل��ن��اط��ق ال��داخ��ل��ي��ة واإع����ادة الثقة 
الذين  االأج���ان���ب  للم�شتثمرين 

ين�ون االنت�شاب يف ت�ن�ض.
���ش��ت��ت��ح��ّم��ل ح��ك���م��ة مهدي  ك��م��ا 
تنظيم  م�����������ش������ؤول�����ي�����ة  ج����م����ع����ة 
انتخابات  ت�ن�ض،  يف  االنتخابات 
ونزيهة  ح����رة  اجل��م��ي��ع  ي��ري��ده��ا 
انتقايل  مل�����ش��ار  ت��ت���ي��ج��ا  و���ش��ف��اف��ة 
اأك���ر م��ن ال��ل��زوم وتهددته  ط��ال 

خماطر عديدة. 

تكن�قراط  م���ن  ت��ت��ك���ن  ح��ك���م��ة 
االأ�شماء  ب����ني  م����ن  وم�����ش��ت��ق��ل��ني 
ك��ب��رية يف  اكت�شبت خ���ربات  ال��ت��ي 
الفنيني  ب����ني  وم�����ن  جم���االت���ه���ا 
التجاذبات  ع���ن  ب��ع��ي��دا  اخل�����رباء 

ال�شيا�شية القائمة.
حك�مة  ت�����ش��م  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ج���م���ع���ة ف���ري���ق���ا خم���ت�������ش���را من 
ال�زراء بعدد قليل من امل�شت�شارين 
ال يتجاوز عدد وزرائها 15 وزيرا 
ال����زارات  املنتظر دم��ج  حيث م��ن 
ال������ك������ربى امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���اجل���ان���ب 

االقت�شادي واالأمني. 
رئي�ض  دع�����ا  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
م�شطفى  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  امل��ج��ل�����ض 
القناة  م���ع  ح������ار  يف  ج��ع��ف��ر  ب���ن 
االأوىل،  ال��ت���ن�����ش��ي��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة 
رئي�ض  على  ال�شغط  جتنب  اإىل 
احلك�مة اجلديدة مهدي جمعة، 
ت�ن�ض  م�����ش��ل��ح��ة  اأّن  م������ش��ح��ا 
بع�ض  ع��ل��ى  االإب���ق���اء  تقت�شي  ق��د 
ال�����زراء احل��ال��ي��ني ال��ذي��ن اأعترب 

اأنهم اأثبت�ا جناحهم،
ب��ق��اء وزراء  امل��ع��ار���ش��ة  وت��رف�����ض 
من  �شيجعل  ذل���ك  الن  ���ش��اب��ق��ني 
احل�مة اجلديدة حك�مة ترويكا 
االلتزام  �شرورة  اإىل  وتدع�   ،  3
علي  ح��ك���م��ة  وزراء  ك���ل  ب��اإق��ال��ة 

اإّن حك�مة  اأم�ض اجلمعة،  ح�شني 
ا�شتقالتها  �شتقّدم  العري�ض  علي 
ال��ق��ادم وه�  ر�شميا ي���م االأرب��ع��اء 
امل���ع��د امل��ح��دد ل��ذل��ك، ع��ل��ى حّد 
نف�ض  اأّن����ه يف  اإىل  م�����ش��ريا  ق���ل��ه، 
رئي�ض  ت���ك���ل���ي���ف  ����ش���ي���ق���ع  ال�����ي������م 
احل��ك���م��ة امل��ر���ّش��ح م��ه��دي جمعة 
ت�شكيل  يف  ب���االن���ط���الق  ر���ش��م��ي��ا 

حك�مته.
رئي�ض  اأّن  ح�����ش��ن��ي  ه�����ش��ام  واأّك������د 
احل��ك���م��ة امل��ر���ّش��ح ق��د ي��ع��ل��ن عن 
 11 اأو   10 ي�م  ت�شكيل حك�مته 
اأو 12 يناير اجلاري، م�شيفا اأّنه 
اإىل حّد االآن لي�ض هناك تط�رات 
امل�شار  م�������ش���ت����ى  ع���ل���ى  ج����دي����دة 

احلك�مي يف احل�ار ال�طني.
وتفيد اآخر الت�شريبات من اأروقة 
احلك�مة  رئ��ي�����ض  اأن  احل��ك���م��ة، 
اإىل  ي�شعى  لعري�ض  علي  احل��ايل 
الت�قيع على الد�شت�ر قبل تقدمي 
ا�شتقالته وت�شليم املهام اإىل خلفه 
م��ه��دي جمعة وه��ي رغ��ب��ة حركة 
احلركة  كتلة  واأع�����ش��اء  النه�شة 

باملجل�ض التاأ�شي�شي.
بهم  التقى  ال�شخ�شيات  ع�شرات 
رئ��ي�����ض احلك�مة  ج��م��ع��ة  م��ه��دي 
الرتويكا  اأح�����زاب  ،م���ن  اجل���دي���د 
واأح�����������زاب امل���ع���ار����ش���ة وروؤ������ش�����اء 

ترّقب لرتكيبة حكومة مهدي املنتظر

انطاق العّد التنازيل للم�شادقة على الد�شتور التون�شي

حريق �شخم قرب حمطة قطارات يف طوكيو وثائق: ليبيا حّذرت لندن مرتني قبل مقتل فليت�شر 
•• طوكيو-اأ ف ب:

�شباح  ادى  ط�كي�  و�شط  يف  احل��دي��د  لل�شكك  حمطة  ق��رب  حريق  ان��دل��ع 
اجلمعة اىل بلبلة �شديدة يف حركة القطارات من واىل العا�شمة اليابانية، 
بح�شب ما اعلنت �شركة ال�شكك احلديد وو�شائل االعالم. واندلع احلريق 
اخرى  م�ؤ�ش�شات  اىل  وانت�شر  ال��ع��اب  ق��اع��ة  يف  جمه�لة  ت���زال  ال  ال���ش��ب��اب 
املحالت  م��ن  وه��� ح��ي جت���اري على مقربة  ي���راك������ش���  مال�شقة يف ح��ي 
اآلية لفرق االطفاء اىل  الفاخرة يف حي جينزا. وت�جهت ح�اىل خم�شني 
امل�قع بح�شب ما نقلت �شبكات التلفزي�ن وافيد انه مت اخماد النريان ب�شكل 
ال�ش�احي  النقل على خط�ط يف  الظهر. وتعطلت حركة  �شبه كامل قبل 
واوقفت القطارات الفائقة ال�شرعة وال �شيما بني حمطة ط�كي� واو�شاكا 

)غرب( لعب�ر هذه اخلط�ط يف احلي نف�شه حيث اندلع احلريق.

•• لندن-يو بي اأي:

ك�شفت وئائق �شرية اأذنت دائرة املحف�ظات 
ال���ط��ن��ي��ة يف ل��ن��دن ب����االإف����راج ع��ن��ه��ا، اأن 
الربيطانيني  امل�����ش���ؤول��ني  ح����ّذرت  ليبيا 
�شفارتها  اأم���ام  االإح��ت��ج��اج  اأن  م��ن  مرتني 
اأع����م����ال ع���ن���ف، قبل  يف ل���ن���دن ���ش��ي�����ش��ه��د 
الربيطانية،  ال�شرطية  قتل  من  �شاعات 
التي  ال���ث��ائ��ق،  وق��ال��ت  فليت�شر.  اإي��ف���ن 
اإن   ، ت��ل��ي��غ��راف  دي��ل��ي  �شحيفة  ن�����ش��رت��ه��ا 
)وزارة  الليبي  اخلارجي  االإت�شال  مكتب 

التحذير من اأنها لن تك�ن م�ش�ؤولة عن 
اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وا����ش���ارت  ال���ع����اق���ب. 
مارغريت  برئا�شة  الربيطانية  احلك�مة 
التحذيرات  ح��ي��ن��ه��ا  ت���اأخ���ذ  مل  ث��ات�����ش��ر، 
الرغم  على  اجل���د،  حممل  على  الليبية 
م���ن حت��ذي��ر ت��ق��اري��ر ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة من 
جتميع اأ�شلحة ومتفجرات داخل ال�شفارة 
ال�شرطية  وك���ان���ت  ل���ن���دن.  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
مظاهرة  حمايتها  اث��ن��اء  ُقتلت  فليت�شر 
ال�شابق  الليبي  الزعيم  لنظام  مناه�شة 
القذايف عام 1984 بعيارات نارية تعتقد 

من  اأُطلقت  اأن��ه��ا  الربيطانية  ال�شلطات 
ال�25  يف  وك��ان��ت  الليبية  ال�شفارة  داخ��ل 
11 متظاهراً  اأُ���ش��ي��ب  ك��م��ا  ال��ع��م��ر،  م��ن 
ب���ج���روح. واظ���ه���رت ال����ث���ائ���ق اأي�������ش���اً اأن 
ثات�شر، �شّلمت باأن حك�متها لن تتهم اأياً 
من الدبل�ما�شيني الليبني يف لندن بقتل 
ال�شرطية فليت�شر، واأنها �شت�شمح لقاتلها 
على  قلقها  ب�شبب  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل  ب��ال��ع���دة 
يعمل�ن  بريطاين   8000 نح�  �شالمة 
ال�شفارة  م���ظ��ف��ي  ج��ان��ب  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  يف 

الربيطانية يف طرابل�ض.

اخلارجية( ا�شتدعت ال�شفري الربيطاين 
ني�شان-  17 م��اي��ل��ز، يف  اأول��ي��ف��ر  وق��ت��ه��ا، 

ابريل 1984 لتحذيره من اأن املظاهرة 
احلك�مة  واأن  ع��ن��ف،  اأع��م��ال  ت�شمل  ق��د 
الع�اقب  عن  م�ش�ؤولة  تك�ن  لن  الليبية 
اأن  واأ����ش���اف���ت،  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا.  م���ا ج���رى  اإذا 
دبل�ما�شيني ليبيني، زارا يف الي�م نف�شه، 
لالإعراب  الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
املظاهرة  م��ن  بالدهما  حك�مة  قلق  ع��ن 
املخطط لها من قبل حمتجني مناه�شني 
لنظام الزعيم معمر القذايف وقتها، وكررا 

الهلع ُيربك ال�شلطان اأردوغان..  ختامها اإعان احلرب على وا�شنطن..!

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

بع�ض  ت���ل���ج���اأ  اأن  ج����دي����دا  ل��ي�����ض 
التي  ت���ل���ك  خ���ا����ش���ة  االأن����ظ����م����ة، 
واإيدي�ل�جيات  م��ق��ارب��ات  تتبّنى 
اأزماتها  ت�شدير  اإىل   ، ث���رج��ّي��ة 
تعليقها  و  اخل��ارج،  اإىل  الداخلّية 
اخلارجية،  ال��ق���ى  �شّماعة  على 
وذلك يف حماولة الإقناع اجلمه�ر 
ال��ع��ري�����ض، ب����اأّن االت��ه��ام��ات التي 
ت�ّجه لقيادات تلك االأنظمة، هي 
بليل  ُدّب����ر  واأم����ر  م����ؤام���رة  نتيجة 
وُي�شتنفر  االأع��������داء،  ط����رف  م���ن 
�شاعتها قام��ض نظريات امل�ؤامرة، 
ومفردات اخليانة و اللعبة القذرة 
ال�طنية  االإرادة  على  االعتداء  و 
الغرب  ات���ه���ام  ن��ن�����ش��ى  اأن  دون   ،
بال�ق�ف وراء حماولة االنقالب 

.
رئي�ض  ب����ه  ا���ش��ت��ن��ج��د  ق���ام��������ض، 
ال�����������زراء ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
معركة  ي���ق����د  وه������   ، اردوغ���������ان 
البقاء على قيد  اأجل  ه�جاء من 
احل��ي��اة ���ش��ي��ا���ش��ّي��ا، غ��ري ع��اب��ئ، يف 
ال�شيا�شية  باالأ�شرار  تلك،  حربه 
واالقت�شادية التي بلحقها برتكيا 
درجة  اإىل  الدولية،  ال�شاحة  على 
اأّن بع�ض املحللني االأت��راك، بات�ا 
ي��رون ان��ه حت��ّ�ل اإىل ع��بء ثقيل 
ع��ل��ى ب����الده، ق��ب��ل اأن ي��ك���ن جارا 

مزعجا لدول االإقليم.
التي  امل�شادة  اأوقعت احلملة  وقد 
اردوغ�����ان ���ش��ّد ف�شيحة  ي��ق���ده��ا 
الف�شاد التي هّزت كر�شّيه و�شّ�هت 
اأوقعت  حميطه،  وطالت  �ش�رته 
من  جانبّية  �شحّية  �شباكها،  يف 
العالقات  اإّن���ه���ا  ال��ث��ق��ي��ل:  ال�����زن 
الفاترة  االأم����ريك����ي����ة،  ال���رتك���ي���ة 

ت��ق�����ش��ي��م ، وق���د ل����ح رج���ب طيب 
اأي�����ش��ا، م��ن بني  اأردوغ����ان وقتها، 
امل�ؤامرة  ب�شّماعة  اأخ���رى،  اأ���ش��ي��اء 
�شخامة  ل��ت��ف�����ش��ري  االأم���ري���ك���ي���ة 
احل���رك���ة االح��ت��ج��اج��ّي��ة ����ش���ّده . 
وك�شف احد العارفني اأّن حمادثة 
هاتفية جرت يف ذلك ال�قت ، بناء 
ع��ل��ى ط��ل��ب م��ن اأردوغ������ان ووافق 
اأراد  الأن��ه  ا�شتقبالها،  على  اأوباما 
اأن ي�ّجه له ت�بيخا قا�شيا، ومنذ 
بني  االت�شال  انقطع  املكاملة  تلك 

الرجلني . 
وق�����د ك���ان���ت وت������رية االت�������ش���االت 
اأّما  مرتفعة،  االأح���داث  تلك  قبل 
ال��ي���م، ف��ان ال���الي��ات املتحدة مل 
مبا�شر  ح����ار  اإق��ام��ة  اإىل  ت�شعى 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ح���ت���ى  اأن�����ق�����رة،  م����ع 
الرئي�شية.  االإقليمية  بالق�شايا 
فعندما فكرت وا�شنطن يف القيام 
دم�شق،  على  ع�شكرية  ب�شربات 
االأمريكي  ال���رئ���ي�������ض  ي��ك��ل��ف  مل 
ال�ّشّماعة الإعالم  نف�شه عناء رفع 
اردوغ�����ان، ون��ف�����ض ال�����ش��يء ح�شل 
اإيران ح�ل  بالن�شبة لالتفاق مع 
ب��رن��اجم��ه��ا ال��ن���وي ال���ذي حتقق 
من دون تركيا ، رغم اأنها لعبت يف 
املا�شي دور ال��شيط يف هذا امللف. 
اخلطاب  اإىل  االآيل  ال��ل��ج���ء  اإّن 
املعادي لل�اليات املتحدة الأغرا�ض 
ان��ت��خ��اب��ي��ة ، وت������اأّزم ال��ع��الق��ة مع 
اإ�شرائيل ، وحماولة احل�ش�ل على 
تركيا  اأّن  رغم   ، �شينية  �ش�اريخ 
واخلطاب  النات�،  حلف  يف  ع�ش� 
الر�شمي املتطرف املتنامي.. كّلها 
ف�ش�ل اأو�شلت االإدارة االأمريكية 
يعد  مل  ال��ذي  حليفها،  ال�شتبعاد 
م�شك�ك  ُيعترب  وب��ات  ثقة،  حم��ّل 

يف م�شداقيته..!

م����ن اأو������ش�����اط احل������زب احل���اك���م، 
نتج  مّما  والتنمية،  العدالة  حزب 
ودفه  وزراء،  ثالثة  ا�شتقالة  عنه 

للقيام بتعديل وزاري وا�شع.
امل�الية  وذك���رت و���ش��ائ��ل االإع����الم 
املعامالت  اأّن  احلك�مة،  لرئي�ض 
للعق�بات  خ����رق  يف  اإي�������ران،  م���ع 
ال��دول��ي��ة امل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ي��ه��ا، هي 
الق�ى  مل��ن��اورة  الرئي�شي  ال��داف��ع 
 5 فا�شل   4 على  ع��ر  االأجنبية 
�شناديق  يف  خم��ب��اأة  دوالر  ملي�ن 
اأحذية مبنزل مدير بنك عم�مي، 
ي�شتبه يف ك�نها م�شّخرة لر�شاوى 

التعامل مع طهران .
ويرى مراقب�ن، اأّن �شع�را ينتاب 

ال�اليات  ب����اأّن  ال��رتك��ي��ة،  االإدارة 
الّداعية  ج��م��اع��ة  ت��دع��م  امل��ت��ح��دة 
املقيم   ، غ���ل��ن  اهلل  فتح  ال��رتك��ي 
اأّن  وي����رتّدد  بن�شلفانيا،  والي���ة  يف 
تنظيمه يتمتع بح�ش�ر ق�ّي على 

الرتاب االأمريكي .
الّتهّجم  اأن�����ق�����رة  ت�����ع�����ّ�دت  ل���ق���د 
هذا  فمثل  وا�شنطن،  على  لفظّيا 
اخلطاب يجد، على الدوام، �شداه 
يف ا�شتقطاب الناخبني املحافظني 
وزارة  رّدت  امل�������رة،  ه�����ذه  ول���ك���ن 
بلهجة  االأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
الت�شريحات  اأّن  واع��ت��ربت  ح���اّدة، 
االأخرية ت�شّكل م�شدر قلق بالغ .

احد  ي�����ؤك����د  ال�������ش���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 

اأ���ش��ال يف االآون�����ة االأخ�����رية، فقد 
املتعة  وزواج  الع�شل  �شهر  انتهى 
ال���������ذي ج����م����ع ب�����ني ال����ط����رف����ني، 
تنظران  ووا�شنطن  اأنقرة  وباتت 
ال�شّك  ب��ع��ني  البع�ض  لبع�شهما 

والّريبة.
اردوغ�����ان كمن  ي��ب��دو  اإذن،  ه��ك��ذا 
الدرجة  ب���اجت���اه  اخل���ط���ى  ي���ح���ّث 
�شفر من ال�شداقة داخل املنطقة 
فروع  طبعا  با�شتثناء  وخ��ارج��ه��ا، 
التنظيم الدويل لالإخ�ان، الذين 
يثّمن�ن م�قفه االأه�ج من م�شر، 
الظالل  ُمنقذهم من  ويعتربونه 
ال�����ذي ���ش��ق��ط���ا ف���ي���ه، ل��ك��ن هذه 
لها،  ث��ق��ل  وال  وزن  ال  امل�����ش��ان��دة 

ال�ش�ؤون  يف  االأم��ري��ك��ان  اخل���رباء 
اإن االأزم�����ة ح�����اّدة، وال  ال��رتك��ّي��ة، 
مدى  اأي  اإىل  ال���ت���ك���ّه���ن  مي���ك���ن 
���ش��ريت��ف��ع ���ش��ق��ف��ه��ا، وي����ب����دو من 
ال��شل  حبل  يع�د  اأن  امل�شتحيل 
واحل�ار بني باراك اأوباما ورجب 

طيب اأردوغان . 
ي�شار اإىل اأّن العالقات املمّيزة بني 
الرجلني، �شكلت حجر الزاوية يف 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
االأمريكي  الرئي�ض  اأّن  درج��ة  اإىل 
ا�شتقبل اردوغ��ان على مائدته يف 

البيت االأبي�ض ماي� املا�شي.
وي�����ع������د ت�����اري�����خ ال���ق���ط���ي���ع���ة بني 
�شاحة  انتفا�شة  اإىل  ال��ط��رف��ني، 

ولن تك�ن ق��ارب جناته يف املحنة 
اجلديدة التي ي�اجهها، بل هناك 
اأّن  اإىل  ي�شري،  من  املراقبني  من 
االإخ���ان حت�ل�ا اإىل تركة ثقيلة 
اإ�شناد يف  ق���ة  ي��ع���دوا  ، ومل  عليه 
االإمرباط�ري،  م�شروعه  خدمة 
كما ُخّيل له يف مرحلة ما، خا�شة 
بعد �شق�ط ال��راأ���ض االخ����اين يف 

م�شر.
الرتكية  احل��ك���م��ة  ب�����ادرت  ل��ق��د 
اأعلن  ال��ع��دائ��ي��ة،  ب�����ش��ّن احل��م��ل��ة 
رئي�ض ال�زراء الرتكي رجب طيب 
اردوغان عن وج�د م�ؤامرة دولّية، 
ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال����الي���ات امل��ت��ح��دة ، 
العملّية  ا���ش��م��اه��ا  م��ا  وراء  ت��ق��ف 

القذرة التي ت�شتهدفه وت�شتهدف 
اأن  ب��ط��رد، دون  ُم���ه���ّددا  ع��ائ��ل��ت��ه، 
ريت�شاردوين  فران�شي�ض  ُي�شّميه، 
امل�ّرط   ، املتحدة  ال�اليات  �شفري 
قائال   ، ا����ش���ت���ف���زازي���ة  اأع����م����ال  يف 
ما  هناك  لي�ض   : العبارة  ب�شريح 
، ويف حملة  باالإبقاء عليه  يلزمنا 
امل�الية  ال�شحف  دع��ت  م�شاندة 

للحك�مة اإىل طرده.
اأّن  اإىل  ي���رّوج  اأردوغ����ان  فريق  اإّن 
يتخندقان  )وامل������ش��اد(  وا�شنطن 
غ�لن  اهلل  ف���ت���ح  ج���م���اع���ة  وراء 
ال���ت���ي ع��ل��ى م���ا يبدو   ، ال��دي��ن��ي��ة 
ان���ط���الق م�جة  اإ�����ش����ارة  اأع���ط���ت 
الع�شرات  طالت  التي  االعتقاالت 

اردوغان يلجاأ لل�شراخ لفك عزلتهوم�شى كل اىل غايته

مهدي جمعة
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العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 310 /2013 تظلم  جتاري                  
)ك�ل�مب��ض  املعل�مات  لتكن�ل�جيا  ك�ل�مب��ض  �شركة  �شده/1-  املتظلم  اىل 
املتظلم/جيت  ان  االق��ام��ة مب��ا  ح���رة( جم��ه���ل حم��ل  )�شركة منطقة  اي.ت���ي( 
اك�ض ) �ض م ح( وميثله: عبدالكرمي ج���دت عبداهلل ا�شتيتيه   قد اق��ام عليكم 
التظلم املذك�ر اعاله وم��ش�عه تظلم من القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي 
)جت��اري( رقم 2013/348 والر�ش�م وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م االحد 
امل�افق 2014/1/19  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch1.B.6 امل�شلح لذا فانت 
مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2011/3521 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �شده/1- �شركة ناران للتجارة العامة )ذ.م.م( جمه�ل حمل 
مع�ش�مة  وميثله:  ح�شن  روؤوف  ليث  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
ح�شن نا�شر ال�شايغ     قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )356055( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او 
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2476 تنفيذ عمايل
كري  بري�شي�شن  )حاليا(  ذ.م.م  �ض  من�شاآت  الدارة  فيكري  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الكهروميكانيكية ) �شابقا( جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ فرهد 
دانا مياه قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )8022( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.باال�شافة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش���م  دره���م   493 مبلغ  اىل 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/3817   عمايل جزئي                    
اىل املحك�م عليه /1- �شناك�ض للم�اد الغذائية   جمه�ل حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/12/19 يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�شالح/ اديل ع�شام �شل�م- بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا 
درهما(  واربعمائة ثالثة وخم�ش�ن  الفا  درهم )ثمانية ع�شر  وق��دره  18.453 
وتذكرة ع�دة مل�طنها على الدرجة ال�شياحية او قيمتها ما مل تلتحق بخدمة 
رب عمل اآخر، والزمت املدعى عليها باملنا�شب من الر�ش�م وامل�شاريف ورف�شت 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�����ش���ري  مبثابة  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  م��اع��دا 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3747/ 2013 عمايل جزئي                                             

اىل املدعى عليه/1-  تيم�ر كاكي�شى للمقاوالت )�ض.ذ.م.م( جمه�ل حمل االقامة مبا 
الدع�ى وم��ش�عها  اق��ام عليك  املدعي / حممد �شميم يعق�ب علي ه�الدير قد  ان 
املطالبة بالزامها  بان ت�ؤدى للمدعي مبلغ )24.000 درهم( وان ت�ؤدى للمدعى 4000 
درهم بدل تذكرة قدوم وع�ده اىل م�طنه والر�ش�م وامل�شاريف و�شم�ل احلكم بالنفاذ 
الثالثاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2013/152996( رقم  وال�شك�ى  بالكفالة  املعجل 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر   ch1.A.5 امل�افق 2014/1/7  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
او م�شتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قان�نيا وعليك 
مبثابة  �شيك�ن  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  االق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

ح�ش�ري. 
ق�سم الق�سايا  العمالية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 4589/ 2013 عمايل جزئي                                             
اىل املدعى عليه/1-  واحة االناقة للخياطة والتطريز  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد �شليم عبداحل�شن  قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
مببلغ  ع���ده  وت��ذك��رة  دره���م(   15000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000دره��م( والر�ش�م وامل�شاريف . رقم ال�شك�ى )2013/157975(.  وحددت 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�����ش��اع��ة    2014/1/14 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي����م  جل�شة  ل��ه��ا 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي   ch1.A.5
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل. 
ق�سم الق�سايا  العمالية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 5036/ 2013 عمايل جزئي                                             

اىل املدعى عليه/1-  املجم�عة الزراعية )����ض.ذ.م.م(     جمه�ل حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / زي��ن ال��ع��اب��دي��ن خليل اح��م��د ق��د اق���ام عليك 
 12005( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى 
العمالية رقم  2013/160537.   ال�شك�ى  درهم( والر�ش�م وامل�شاريف يف 
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2014/1/16  ال�شاعة 8.30 �ض 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/927  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -عبداهلل هيثم حم��ض ب�شفته وكيال عن ال�شيد/ 
/مهند  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  م�ش�ض   كامل  عبده 
رقم  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املحمد  عبدالكرمي 
ي�م  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2013/6/12   2011/248 جت��اري جزئي 
 ch2.D.19 االحد امل�افق 2014/1/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان���ن��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش���رك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: النوار الف�سية لاللكرتونيات )�س.ذ.م.م(  
الع�ي�ض-  ع��ل��ي  ب��ن  �شلطان  م��ل��ك  مكتب  ال��ع��ن���ان:   508596 ال��رخ�����ش��ة:  رق���م 
بال�شجل  القيد  القان�ين: ذات م�شئ�لية حمدودة رقم  ال�شكل  ديرة- البطني 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   51420 التجاري: 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�شركة ال�اردة اعاله وذلك مب�جب االجراءات والنظم 

املتبعة يف الدائرة . 
وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من 
Suggest_complain@dubaided.gov. االلكرتوين   الربيد  خالل 

ae مرفقا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثب�تية وذلك خالل )15( ي�ما من 
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جنمة ال�سماء لتجارة التمديدات الكهربائية )�س.ذ.م.م(   
رقم الرخ�شة: 631137 العن�ان: حمل رقم 14 ملك احمد حمم�د ح�شن- ديرة- 
نايف   ال�شكل القان�ين: ذات م�شئ�لية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
1050593 تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء الرتخي�ض 
اخلا�ض بال�شركة ال���اردة اعاله وذلك مب�جب االج��راءات والنظم املتبعة يف 

الدائرة . 
وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من 
Suggest_complain@dubaided.gov. االلكرتوين   الربيد  خالل 

ae مرفقا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثب�تية وذلك خالل )15( ي�ما من 
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: زوجنووا للتجارة العامة   )�س. ذ.م.م(.
العن�ان: حمل رقم 8 ملك �شركة عبداهلل الغرير للعقارات- ديرة- نايف    ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    661490 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�ش�ؤولية  ذات  القان�ين: 
التجاري: 1085259 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/12/4 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/12/4
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  العن�ان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- 
بر دبي- هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: فرونتري لتجارة الكمبيوتر )�س. ذ.م.م(.
العن�ان: حمل رقم S10 ملك م�شري �شامل بالعرطي - بر دبي- الرولة     ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    245254 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�ش�ؤولية  ذات  القان�ين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مب�جب   48496 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/10/09 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/10/9
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  العن�ان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- 
بر دبي- هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العن�ان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- بر دبي- هاتف  3215355-04 فاك�ض: 
3215356-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
العامة      �س.  اأع��اله لت�شفية   زوجنووا للتجارة  املذك�ر  امل�شفي  تعيني 
ذ.م.م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/12/04 وامل�ثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/12/04  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا-  ال��ع��ن���ان: مكتب 1001 ملك مركز 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مب�جب   04-3215356 فاك�ض: 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية   فرونتري لتجارة الكمبيوتر 
)�س.ذ.م.م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/10/09 وامل�ثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/10/9  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثب�تية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2439   

 املنذر/  اجمد الربيعي
العن�ان: دبي- هاتف متحرك: 0501600361

املنذر اليه: ال�شيدة/ نادية نيم حممد �شلمان خان
ال�شقة  رقم   -4 رقم  �شارع   -3 الظفرة  بناية  الرو�شة-  دب��ي-  ام��ارة  وعن�انها: 

G13A متحرك 0554548135   
يخطر املنذر اليه ب�شرورة اخالء ال�شقة الكائنة يف- الرو�شة- بناية الظفرة 
عقد  نهاية  اق�شاها  ف��رتة  خ��الل  يف    G13A 3 �شارع رق��م 4- رق��م ال�شقة 
االيجار بتاريخ 2013/11/6  مع �شداد جميع الف�اتري، مع حتميل املنذر اليه 

بكافة ر�ش�م وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/87 بيع عقار مرهون  

م��ش�ع الق�شية: طلب اذن بيع مال مره�ن عبارة عن �شقة
املنفذ �شده /1- فريدينايد جريهارد ايرا�شم��ض    جمه�ل  املطل�ب اعالنه 
حمل االقامة-  م��ش�ع االعالن: نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة 
وهي عبارة عن �شقة �شكنية- املنطقة: مر�شى دبي- رقم االر���ض : 165- رقم 
P2 رقم   -   53 ال�حدة  رق��م  ت��اورز تي 2-  �شي  اي  املبنى:دي  ا�شم  املبنى 2- 
الطابق: P2 امل�شاحة : 48.10 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )734.310.24 

درهم( وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2011/711  ا�ستئناف جتاري

حمل  جمه�ل  اح��م��د   قايد  حيدر  حميد  اإبتهاج  ���ش��ده/1-  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف/ بنك ام القي�ين ال�طني �ض م ع وميثله: خالد 
ع  م  �ض  ال�طني  القي�ين  ام  امل�شتاأنف/بنك  ان  مبا  ح�شني  عبداهلل  كلندر 
قد اق��ام ال��دع���ى امل��ذك���رة اع��اله وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة ق��ررت ندب 
خبري م�شريف يف الدع�ى وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق  

 ch2.E.23   2014/1/21 ال�شاعة 10.00 �شباحا يف القاعة رقم
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

    حمكمة ال�ستئناف

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/3822 ( ايجارات املنظ�رة امام جلنة 
الثانية  واملرف�عة من  اللجنة  اب�ظبي(-  املنازعات االيجارية)   ف�ض 
�شركة  املدعى عليه/  العقارية، وذلك العالن  ام  ام بي  �شركة  املدعي/ 
الهني للمقاوالت العامة ذ.م.م- وميثلها/ �شي منج �ش�- ن�شرا - وقد 
حتدد لنظر الدع�ى جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق  2014/1/14 يف ال�شاعة 
06.00 م�شاء يف مقر اللجنة ) �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان 
خلف �شندوق الزواج وال�ش�ؤون االجتماعية( وذلك على نفقة �شاحب 

العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1623 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
  مدعي/ ي�نايتد بنك ليمتد اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: ب�نن ابن احل�شرمي 
ب�نن اجلن�شية: م�ريتانيا   م��ش�ع الدع�ى: ثب�ت احلق 155624.44 درهم �شحة 
احلجز التحفظي  املطل�ب اعالنه/ ب�نن ان احل�شرمي ب�نن اجلن�شية: م�ريتانيا      
ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر 
االحد امل�افق 2014/1/19 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   778 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حممد  وميثلها/عبدالرحمن  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  اجلداح  م�ؤ�ش�شة  مدعي/   
ال�شحية  لالعمال  الذهبية  ال�شالة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  الزعابي  عبدالرحمن 
والكهربائية وميثلها/ عبا�ض خ�شر الطلب- �ش�ري اجلن�شية: االمارات    م��ش�ع الدع�ى: 
املطل�ب  درهم   15000 ب�اقع  غرامات  اىل  باال�شافة  درهم   23505 وقدرها  مالية  مطالبة 
الطلب-  خ�شر  عبا�ض  وميثلها/  والكهربائية  ال�شحية  لالعمال  الذهبية  ال�شالة  اعالنه/ 
الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  عن�انه:بالن�شر)ب�رود  االمارات  اجلن�شية:  �ش�ري 
لذا  الدع�ى،  لنظر  امل�افق 2014/1/22 م�عدا  االربعاء  ي�م  املحكمة  اعاله وحددت  املذك�رة 
فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1209 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي  االمارات  اجلن�شية:  للديك�ر  اعمار  �شى  �شى  �شى  م�ؤ�ش�شة  مدعي/    
االمارات  اجلن�شية:  العامة  واملقاوالت  للنقليات  املرزوقي  جا�شم  عليه: 
م��ش�ع الدع�ى: مطالبة مالية املطل�ب اعالنه/  جا�شم املرزوقي للنقليات 
اقام  املدعي  ان  عن�انه:بالن�شر حيث  االمارات   اجلن�شية:  العامة  واملقاوالت 
 2014/1/14 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى 
م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة   ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل 
نهيان  �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را 
امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ//
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/7  التما�ض اعادة نظر مدين- ا�ستئناف    

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -ل�يدا بانتال� جرو�شامل  جمه�ل حمل االقامة 
ح�شني  الدين  عالء  وميثله:  راكي�ل  رام��ض  /نان�شي  امل�شتاأنف  ان  مبا 
ع���داي ال��ث��م��ري ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع���ى رقم 
2013/482 ا�شتئناف مدين بتاريخ 2013/10/23  وحددت لها جل�شه ي�م 
 ch2.D.17 االربعاء امل�افق 2014/1/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان���ن��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش���رك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3180 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

مدعي/ميزان الرحمن عبداملالك اجلن�شية: بنغالد�ض مدعي عليه:املخرج   
م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العقارات  وادارة  العامة  لل�شيانة  الثاين 
الدع�ى: م�شتحقات عمالية املطل�ب اعالنه/ املخرج الثاين لل�شيانة العامة 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عن�انه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العقارات  وادارة 
اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 
م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الرابعة  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد مزيد 
م�ل �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را 
امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3095 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

مدعي/�شاهد وقا�ض حافظ حممد �شديق اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه:   
الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  امللح  وادي 
ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  امللح  وادي  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�شتحقات 
املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عن�انه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر الدع�ى، 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية  ب� حمكمة 
اب�ظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/5  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املال والأعمال
التحويات الأجنبية يف

 ال�شعودية 129 مليار ريال
•• الريا�س-يو بي اأي:

العمالة  حت���ي��الت  اأن  اجلا�شر  حممد  ال��دك��ت���ر  ال�شع�دي  والتخطيط  االإقت�شاد  وزي��ر  ق��ال 
�شحيفة  ونقلت   .2013 ع��ام  خ��الل  ري��ال  مليار   129 ح���ايل  بلغت  ال�شع�دية  يف  االأجنبية 
احلياة ال�شع�دية عن اجلا�شر ق�له يف حما�شرة القاها يف وزارة اخلارجية اأن ال�شع�دية تاأتي 
يف املرتبة الثانية بعد ال�اليات املتحدة االمريكية يف حت�يالت العمالة االأجنبية، م�شريا اإىل 
ال�شع�دية مثل م�شر  ب�شكل كبري على حت�يالت عمالتها يف  تعتمد  دول  اقت�شادات  اأن هناك 
العام اجلاري  ال�شع�دي  اأن يتجاوز من� االقت�شاد  ال�شع�دي  ال�زير  وباك�شتان والهند. وت�قع 

املا�شي. العام  من�  معدالت   2014

الني يرتفع اأمام الدولر واليورو 
•• �صنغافورة-رويرتز:

لتغطية  مب�شرتيات  مدع�ما  ام�ض  اال�شي�ية  التعامالت  يف  ال��ني  �شعد 
مراكز مدينة ملتقطا انفا�شه يف اعقاب هب�طه م�ؤخرا ايل اأدنى م�شت�ياته 

يف خم�شة اع�ام اأمام الدوالر والي�رو.
 0535 ال�شاعة  بحل�ل  ين   104.09 ايل  باملئة   0.6 ال���دوالر  وت��راج��ع 
يف  له  م�شت�ى  اأعلى  عن  كامل  ين  من  اأك��ر  منخف�شا  جرينت�ض  بت�قيت 

خم�ض �شن�ات البالغ 105.45 ين الذي �شجله اخلمي�ض.
ال��ني متجها نح�  ام���ام  باملئة   0.9 ال����دوالر  اال���ش��ب���ع هبط  م��دى  وع��ل��ى 
اكت�بر  اواخ���ر  منذ  اليابانية  العملة  ام��ام  ا�شب�عية  خ�شارة  اول  ت�شجيل 

ت�شرين االول.
وتراجع الي�رو 0.7 باملئة ايل 142.10 ين م��شعا خ�شائره بعد هب�طه 
من  الرتاجع  االوروبية  العملة  وت�ا�شل  ال�شابقة.  اجلل�شة  يف  باملئة   1.2
اعلى م�شت�ى لها يف خم�ض �شن�ات البالغ 145.67 ين الذي �شجلته ي�م 

اجلمعة املا�شي.

خاف يهدد اأ�شغال التو�شيع الهائلة لقناة بنما 

الأ�شهم ال�شعودية تودع 2013 مبكا�شب وت�شتقبل 2014 بتفاوؤل

تراجع عدد الأ�شهم املتداولة يف بور�شة بريوت 

الذهب ي�شتقر قرب اأعلى م�شتوياته يف اأ�شبوعني

�شعر �شلة خامات اأوبك ي�شل 
اىل 106.92دولر للربميل 

•• فيينا-وام:

امل�شدرة  ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
�شلة  �شعر  ان  ام�����ض  اأوب���ك  للنفط 
اأم�ض  ي����م  و���ش��ل  ال�12  خ��ام��ات��ه��ا 
106.92دوالر  اىل  االول 
ل���ل���ربم���ي���ل م����ق����ارن����ة ب�����ش��ع��ر ي����م 
ال������ث������الث������اء امل�����ا������ش�����ي ال���ذي���ب���ل���غ 
ت�شم  للربميل.  دوالر   107.94
�شلة خامات "اأوبك" اجلديدة التي 
�شيا�شة  م�����ش��ت���ى  يف  م��رج��ع��ا  ت��ع��د 
12 ن�عا وه��ي خ��ام مزيج  االنتاج 
���ش��ح��ارى اجل����زائ����ري واالي�����راين 
الثقيل والب�شرة اخلفيف العراقي  

وخام الت�شدير الك�يتي .

الأ�شهم يف اآ�شيا تهبط يف التعامات ال�شباحية 
اأك���ر من  ل��ه يف  �شن�ية  زي���ادة  اأك���رب  ه��ي  باملئة   57 بلغت 
االقت�شادي  ال��ت��ح��ف��ي��ز  اج������راءات  م��ن  ب��دع��م  ع��ام��ا   40
اآبي  �شينزو  ال����زراء  رئي�ض  حك�مة  اتخذتها  التي  الق�ية 
بت�قيت   0200 ال�شاعة  وبحل�ل  املركزي.  اليابان  وبنك 
ا�ش�اق  اآي لال�شهم يف  اإ�ض �شي  اإم  جرينت�ض تراجع م�ؤ�شر 
بعد  459.99 نقطة  ايل  باملئة   1.15 ا�شيا-البا�شيفيك 
0.82 باملئة.  اأنهى جل�شة اخلمي�ض على خ�شائر بلغت  ان 
�ش�ق  هبطت  حيث  تايالند  على  حذر  يف  االنظار  وترتكز 
ازدياد  ال�شابقة مع  5 باملئة يف اجلل�شة  اال�شهم باكر من 
ال�شك�ك ال�شيا�شية و�شجلت العملة التايالندية اي�شا اأدنى 

م�شت�ى لها منذ اوائل 2010 امام الدوالر االمريكي.

وج���رى خ���الل االأ���ش��ب���ع امل���ايل احل���ايل ت����داول 42260 
العقارات  �شهما ل�شركة �ش�ليدير وهي من كربى �شركات 
يف املنطقة قيمتها 457879 دوالرا ،فيما كان مت خالل 
ل�شركة  �شهما   77835 ت����داول  امل��ا���ش��ي  امل���ايل  االأ���ش��ب���ع 

�ش�ليدير قيمتها 865366 دوالر.

قفزة  �شجل  ع��ن��دم��ا  اخلمي�ض  ي����م  ال��ي��ه  ق��ف��ز  ال���ذي  دوالر 
ال�شناديق  اال�شهم  ا�ش�اق  تراجع  ودف��ع  باملئة.   1.6 بلغت 
اال�شتثمارية ايل �شراء الذهب يف اول اأيام التداول يف العام 
يف  م�شت�ياتها  اعلى  قرب  اي�شا  الف�شة  وا�شتقرت  اجلديد 
ا�شب�عني عند 20.02 دوالر لالوقية بعد ان قفزت 3.5 
باملئة يف اجلل�شة ال�شابقة. وجاءت مكا�شب الذهب بعد امني 
�شع�د  م�جة  منهيا   2013 يف  باملئة   28 بلغت  بخ�شائر 
 32 يف  �شن�ية  خ�شائر  اك��رب  وم�شجال  عاما   12 ا�شتمرت 
االمريكي  االحت���ادي  االحتياطي  جمل�ض  اع��الن  م��ع  عاما 

خططا لتقلي�ض برناجمه ال�شخم للتحفيز النقدي.

•• بريوت-يو بي اأي:

تراجع  اجل��م��ع��ة  دوري  ت��ق��ري��ر  اأظ��ه��ر 
ب�ر�شة  يف  وقيمتها  املتداولة  االأ�شهم  عدد 
بريوت خالل االأ�شب�ع املايل احلايل قيا�شا 
على االأ�شب�ع املايل املا�شي وذلك لالأ�شب�ع 

الثاين على الت�ايل.
فقد ج��رى خ��الل االأ���ش��ب���ع امل���ايل احلايل 
قيمتها  ����ش���ه���م���ا   473413 ت�����������داول 
كان  بينما  دوالر  ماليني   3.488.335
مت خ���الل االأ���ش��ب���ع امل����ايل امل��ا���ش��ي ت���داول 
 6.633.405 قيمتها  �شهم   808958

ماليني دوالر.
احل������ايل  امل���������ايل  االأ�������ش������ب�������ع  خ��������الل  ومت 

قيمتها  ل��ب��ن��ان  ت��راب��ة  ل�شركة  �شهما   105457 ت����داول 
1.639.213 ملي�ن دوالر ،بينما كان مت خالل االأ�شب�ع 
املايل املا�شي تداول 527260 �شهما لبنك ع�دة قيمتها 

. دوالر  ماليني   3.288.112

•• �صنغافورة-رويرتز:

ا�شب�عني  يف  ل��ه  م�شت�ى  اأع��ل��ى  ق���رب  ال��ذه��ب  ا�شتقر 
اثناء التعامالت اال�شي�ية ام�ض حمتفظا مبكا�شبه احلادة 
تراجع  اث����ار  ان  ب��ع��د  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل��ل�����ش��ة  يف  �شجلها  ال��ت��ي 
يعترب  ال���ذي  النفي�ض  امل��ع��دن  ع��ل��ى  طلبا  اال���ش��ه��م  ا����ش����اق 
بت�قيت   0345 ال�شاعة  وبحل�ل  اآم��ن��ة.  ا�شتثمارية  اأداة 
احلا�شر  البيع  م��ع��ام��الت  يف  ال��ذه��ب  �شعر  بلغ  جرينت�ض 
يذكر  تغري  بال  )االون�شة(  لالوقية  دوالر   1230.41
 1230.65 البالغ  ا�شب�عني  يف  فيه  م�شت�ى  اأع��ل��ى  ع��ن 

•• �صيدين-رويرتز:

يف  اليابان  خ��ارج  اال�شي�ية  اال���ش���اق  يف  اال�شهم  تراجعت 
امل�شتثمرين احلذر  التعامالت ال�شباحية ام�ض مع ت�خي 
بعد ان اأنهت اال�شهم االمريكية اأول جل�شة يف العام اجلديد 
يف  مغلقة  اليابانية  اال�شهم  اأ�ش�اق  وتبقى  انخفا�ض.  على 
عطلة العام اجلديد وت�شتاأنف التداول ي�م االثنني. وكان 
الكربى  اليابانية  ال�شركات  ال�شهم  القيا�شي  نيكي  م�ؤ�شر 
االثنني  ي���م   2013 يف  جل�شة  اخ��ر  يف  باملئة   0.7 �شعد 
عندما اأغلق على 16291.31 نقطة وه� اأعلى م�شت�ى 
2013 على مكا�شب  له يف �شت �شن�ات. واأنهى نيكي عام 

•• بنما-اأ ف ب:

املكلف  ال��دويل  الك�ن�ش�ر�شي�م  يهدد 
عربها  مي��ر  ال��ت��ي  بنما  ق��ن��اة  ت��شيع 
البحرية  ال��ت��ج��ارة  م��ن  باملئة  خم�شة 
مطالبا  اال����ش���غ���ال  ب����ق���ف  ال��ع��امل��ي��ة، 
مليار   1،6 ت��ب��ل��غ  ا���ش��اف��ي��ة  ب��دف��ع��ة 
�شلطات  اعتربتها  خ��ط���ة  يف  دوالر، 

بنما غري م�ش�ؤولة .
واعلنت احلك�مة البنمية ا�شتعدادها 
ت��ب��ني انه  اذا  امل��ط��ل���ب  امل��ب��ل��غ  ل��دف��ع 
العقد  ان  اىل  م�������ش���رية   ، م���ق���ب����ل 
بنما  ق��ن��اة  �شلطة  ب��ني  ي��رب��ط  ال����ذي 
املتحدة  امل��ج��م���ع��ة  وك���ن�����ش���ر���ش��ي���م 
على  ين�ض  �شي(  بي  ي�  )ج��ي  للقناة 
بني  ن���زاع  اي  لت�ش�ية  هيئات  ان�����ش��اء 

اجلانبني.
وتبداأ ال�شنة التي ت�شهد ذكرى مرور 
مئة عام على فتح هذا املمر البحري 

من  العقد  تنفيذ  يف  خطري  تق�شري 
والنفقات  ال��ب��ن��م��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة  ق��ب��ل 
اال���ش��اف��ي��ة ك��ب��رية ج��دا ب��امل��ق��ارن��ة مع 
القيمة االجمالية للعقد )3،2 مليار 
الك�ن�ش�ر�شي�م  به  ف��از  ال��ذي  دوالر( 
و����ش���ط ���ش��ج��ة اع���الم���ي���ة ك���ب���رية يف 
2009. وقال الك�ن�ش�ر�شي�م ان هذا 
املبلغ الكبري جاء ب�شبب عدم الدقة يف 
املعل�مات التي قدمتها له �شلطة قناة 
املجم�عة  با�شم  ناطق  و�شرح   . بنما 
انها  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  اال�شبانية 
نفقات مل تكن مت�قعة، عديدة جدا 
اال�شغال  خ���الل  ظ��ه��رت  وم��ت��ن���ع��ة، 
مرتبطة  ان����ه����ا  وا������ش�����اف  ال���ك���ب���رية 
اال�شمنت  ومبك�نات  تقنية  مب�شائل 
وجي�ل�جية  ج��ي���ت��ق��ن��ي��ة  وق�����ش��اي��ا 
اقت�شادية  و�شرائب ور�ش�م وم�شاكل 
متعلقة  وق�شايا  بامل�ظفني  متعلقة 

باملناخ .

كراي�شلر ت�شّجل اأف�شل مبيعات خال 6 اأعوام 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اأعلنت �شركة �شناعة ال�شيارات االأمريكية كراي�شلر ارتفاع مبيعاتها داخل 
املا�شي،  ال�شهر  2013، و%6 يف  العام  %9 يف  بن�شبة  املتحدة  ال�اليات 

وهي اأف�شل مبيعات منذ العام 2007.
وقالت ال�شركة يف بيان ام�ض اجلمعة، اإنها باعت ملي�ناً و800 األف �شيارة 
العام  يف  األ��ف��اً  و650  ملي�ناً  باعت  كانت  اأن  بعد  املا�شي،  ال��ع��ام  و�شاحنة 
ارتفاعاً  ت�شكل  املا�شي  ال�شهر  يف  املحققة  املبيعات  اأن  واأو�شحت   .2012
بن�شبة %9 عن ال�شهر عينه من العام املا�شي. وارتفعت مبيعات العالمة 
اإىل  اإ�شافة  وح��دة،   355673 اإىل  وو�شلت   ،21% بن�شبة  رام  التجارية 
ارتفاع مبيعات دورانغ� بن�شبة %43، اإىل 60727 وحدة. وبلغت مبيعات 

العالمة التجارية جيب 15000 وحدة يف كان�ن االأول دي�شمرب.
باعت  اأن  بعد  املا�شي،  ال�شهر   6% بن�شبة  كراي�شلر  مبيعات  ارتفعت  كما 
عن   15200 مبعدل  ارتفاعاً  ي�شجل  ما  و�شاحنة،  �شيارة   161000
جيب  التجارية  العالمة  مبيعات  وارتفعت  املا�شي.  العام  يف  عينه  ال�شهر 

بن�شبة %3، وبلغت 49000 وحدة.

برنت يرتفع مقرتبًا 
من 108 دولرات للربميل 

•• �صنغافورة-رويرتز:

من  مقرتبة  برنت  مزيج  االوروب���ي  القيا�ض  خل��ام  االجلة  العق�د  ارتفعت 
�شجلت  ان  بعد  اجلمعة  ام�ض  اال�شي�ية  التعامالت  يف  للربميل  دوالرات   108
لكن  ا�شهر  �شتة  يف  املئ�ية  الن�شبة  حيث  م��ن  هب�ط  اأك��رب  ال�شابقة  اجلل�شة  يف 
النفط يف  ب��ارت��ف��اع خم��زون��ات  وتكهنات  الليبية  االم�����دادات  ل��زي��ادة يف  ت���ق��ع��ات 
ال�اليات املتحدة تقيد املكا�شب ومما يزيد من تقلبات اال�شعار اأي�شا قيام مديري 
اال�ش�ل باعادة م�ازنة حمافظهم اال�شتثمارية من ال�شلع. وارتفعت عق�د برنت 
ال�شاعة  107.97 دوالر للربميل بحل�ل  �شنتا اىل   19 �شباط  ت�شليم فرباير 
قدرها  خ�شائر  على  اخلمي�ض  ام�ض  اغلقت  اأن  بعد  جرينت�ض  بت�قت   0510
اخلام  عق�د  وزادت  ي�ني� حزيران.  اواخر  منذ  انخفا�ض  اكرب  وه�  باملئة   2.7
االمريكي اخلفيف �شنتا واحدا اىل 95.45 دوالر للربميل بعد هب�طها ح�ايل 
3 دوالرات يف اجلل�شة ال�شابقة يف اأكرب هب�ط لي�م واحد منذ ن�فمرب ت�شرين 

الثاين 2012 .

لكن   . م�������ش����ؤول���ة  غ����ري  اال����ش���اف���ي���ة 
ال�شلطات  ان  اعلن اجلمعة  ك�يخان� 
اذا  امل��ب��ال��غ  ل��دف��ع  م�شتعدة  البنمية 
تبني انها مقب�لة . وقال اذا تبني ان 

املبالغ مقب�لة ف�شندفعها .
بني  ال��ع��ق��د  ان  اىل  ا����ش���ار  ان  وب���ع���د 
هيئات  ان�����ش��اء  ع��ل��ى  ين�ض  اجل��ان��ب��ني 
لت�ش�ية اي نزاع بني اجلانبني، او�شح 
مل�شلحة  الهيئات  هذه  حكمت  اذا  انه 
ان  ياأمل  فانة  البنمية  القناة  �شلطة 
ي��ف��ع��ل اجل���ان���ب االآخ�����ر االم����ر نف�شه 
وي��ق��ب��ل ال���ق���رار. وي��ن�����ض ه���ذا العقد 
على ت�ش�ية اخلالفات بني اجلانبني 
ب�احدة من ثالث طرق: االتفاق بني 
البنمية  القناة  االط��راف امام �شلطة 
ب��ن��اء على  ع��ن ط��ري��ق ط��ع��ن، ت�ش�ية 
اقرتاح من احد اع�شاء �شلطة القناة 

او اقرتاح م�شرتك، وحتكيم دويل.
وحت��دث��ت امل��ج��م���ع��ة اال���ش��ب��ان��ي��ة عن 

هاتني  م��ن  �شاطلب  وق���ال  اال���ش��غ��ال 
م�ش�ؤولية  على  الربهنة  احلك�متني 
عليه  االت��ف��اق  مت  م��ا  ب�����ش��اأن  معن�ية 
ت�شيف  ان  الطبيعي  غ��ري  م��ن  الن���ه 
�شركة على الفات�رة مبالغ كبرية اىل 
وك�شف  الت��شيع  ال�شغال  احل��د  ه��ذا 
اي�شا  ي�شم  ال���ذي  ال��ك���ن�����ش���ر���ش��ي���م 
اميربيجيل�  االي���ط���ال���ي���ة  ال�����ش��رك��ة 
والبنمية  ن�����ل  ج����ان  وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
ك�ن�شرتوكت�را اوربانا، منذ االربعاء 
ع���ن م�����ش��اك��ل م��ال��ي��ة خ���ط���رية ت�ؤثر 
القناة  �شلطة  حممال   ، امل�شروع  على 

البنمية م�ش�ؤولية ذلك.
وقال انه حدد مهلة مدتها 21 ي�ما 
مدير  ورف�ض  امل�شاكل  ه��ذه  لت�ش�ية 
الطلب،  ك���ي��خ��ان���  خ����رغ���ي  ال��ق��ن��اة 
م�ؤكدا انه ال يهدف �ش�ى اىل اجبارنا 
على التفاو�ض خارج بن�د العقد . اما 
الرئي�ض البنمي فاعترب هذه النفقات 

ال����ذي ي��رب��ط ب���ني حم��ي��ط��ني ويبلغ 
ويهدد  ب���خ���الف.  ك���ل���م،   80 ط����ل���ه 
اخل���الف ب��ني امل��ج��م���ع��ة ال��ت��ي تق�م 
القناة  وم�����ش���ؤويل  االن�����ش��اء  بعمليات 
�شري ور�شة ا�شغال هائلة يفرت�ض ان 
ت�ؤدي عند انتهائها اىل قلب ال�شناعة 
تعبري  ح��د  على   ، ال��دول��ي��ة  البحرية 

الرئي�ض البنمي ريكاردو مارتينيلي.
�شا�شري  اال�شبانية  املجم�عة  واعلنت 
املكلف  الك�ن�ش�ر�شي�م  عن  امل�ش�ؤولة 
ا�شغال الت��شيع، اخلمي�ض انها �شتعلق 
اال�شغال اذا مل تقم �شلطة قناة بنما 
 1،2( دوالر  مليار   1،6 مباغ  بدفع 
ا�شابيع  ث��الث��ة  ي�����رو( خ���الل  م��ل��ي��ار 
ا�شافية  ن��ف��ق��ات  ت��غ��ط��ي��ة  اج����ل  م���ن 
التهديدات،  م�اجهة  ويف  لال�شغال. 
�شيت�جه  ان��ه  البنمي  الرئي�ض  اعلن 
وايطاليا  ا���ش��ب��ان��ي��ا  اىل  اي����ام  خ���الل 
مب�ا�شلة  البلدين  حك�متي  ملطالبة 

• لندن-الريا�س-وكاالت:

اأنهت �ش�ق االأ�شهم ال�شع�دية العام 
جت���اوزت  م��ك��ا���ش��ب  ع��ل��ى   2013
االن���ت���ع���ا����ض  ع���������دة  م�����ع   25%
وال����ت����ع����ايف اإل���ي���ه���ا ب����ال����ت�����ازي مع 
ال��ع��دي��د من  ال���ذي �شهده  ال��ت��ع��ايف 
يت�قع  ف��ي��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  االأ�����ش�����اق 
االأ����ش���ه���م  ت����ا����ش���ل  اأن  حم���ل���ل����ن 
ال�شاعد  م�������ش����اره���ا  ال�����ش��ع���دي��ة 
2014 خ��ا���ش��ة مع  ال��ع��ام  خ���الل 
ب�شبب  ال��ت��ف��اوؤل  م��ن  اأج����اء  �شي�ع 

امل�ازنة وا�شتقرار اأ�شعار النفط.
واأن�����ه�����ى م����ؤ����ش���ر �����ش�����ق االأ����ش���ه���م 
عند   2013 ال���ع���ام  ال�����ش��ع���دي��ة 
مقارنة  ن��ق��ط��ة،  م�شت�ى8535 
الذي   2012 ال���ع���ام  اإغ�����الق  م���ع 
نقطة،   6801 م�شت�ى  عند  ك��ان 
مكا�شب  �شجل  ق��د  ب��ذل��ك  ل��ي��ك���ن 
بعد  وذل������ك   ،25.5% ب��ن�����ش��ب��ة 
م�شت�يات  ت�شجيل  م��ن  متكن  اأن 
االأخ��ري من  ال�شهر  قيا�شية خالل 
اأعالها  ك��ان  2013 وال��ت��ي  ال��ع��ام 
ي�م  ت�شجيلها  مت  نقطة   8561

.2013 دي�شمرب   23
وجاءت املكا�شب التي �شجلها �ش�ق 
الرغم من  ال�شع�دي على  االأ�شهم 
تراجع قيمة التداوالت االإجمالية 
تريلي�ن   1.9 م���ن  ال���ع���ام  خ���الل 
 1.3 اإىل   2012 ال��ع��ام  يف  ري���ال 
 ،2013 ال��ع��ام  يف  ري���ال  تريلي�ن 

برتاجع بلغت ن�شبته %29، وه� 
من  كبرية  ن�شبة  اأن  على  ي��دل  م��ا 
االحتفاظ  ف�شل�ا  االأ���ش��ه��م  حملة 
ب��اأ���ش��ه��م��ه��م م���ع م����ج���ة االرت���ف���اع 
اإىل  اإ�شافة  ال�ش�ق،  ي�شهدها  التي 
واالأم�ال  امل�شاربات  حجم  تراجع 

ال�شاخنة يف ال�ش�ق.
االرتفاع  اأن  ب���االإ����ش���ارة  واجل���دي���ر 
الذي �شجله �ش�ق االأ�شهم ال�شع�دي 
قريب من م�شت�يات املكا�شب التي 
�شجلتها امل�ؤ�شرات االأمريكية، حيث 

ال�ش�ق  ي�ا�شل  باأن  ت�قعات  و�شط 
مكا�شبه خالل العام 2014.

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  وق��ال 
امل�����ش��ت��ث��م��ر ل������الأوراق امل��ال��ي��ة وليد 
دعمت  التي  املق�مات  اإن  غيث  بن 
لالرتفاع  ال�شع�دي  االأ�شهم  �ش�ق 
2013 ما زالت مت�فرة  العام  يف 
باأن  االعتقاد  اإىل  يدفع  ما  وبق�ة 
اإيجابياً  العام اجلديد �ش�ف يك�ن 
ه� االآخر و�ش�ف تت�ا�شل املكا�شب 
ب���ن غيث  وب��ح�����ش��ب   . ال�������ش����ق  يف 

االأمريكي  ج�نز  داو  م�ؤ�شر  اأنهى 
2013 على ارتفاع اإجمايل  العام 
م�ؤ�شر  ارتفع  فيما   ،27% بن�شبة 

اأ�ض اآند بي بن�شبة 29%.
وي�����ش��ه��د ال�����ش���ق ال�����ش��ع���دي حالة 
بالتح�شن  م��دف���ع��اً  ال��ت��ف��اوؤل  م��ن 
العامل،  ي�شهده  ال��ذي  االقت�شادي 
ال�شع�دية،  ال�شركات  اأداء  وحت�شن 
اإ�شافة اإىل االإنفاق احلك�مي على 
بالبنية  تتعلق  ع��م��الق��ة  م�����ش��اري��ع 
اململكة،  يف  وغ����ريه����ا  ال���ت���ح���ت���ي���ة 

ال���ذي حت��دث ل��� ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت فاإن 
ا�شتقرار اأ�شعار النفط اأثرت اإيجاباً 
وه�  البرتوكيماويات،  قطاع  على 
االأك��رب واالأه��م واالأك��ر ت��اأث��رياً يف 
البن�ك  تخل�ض  وك��ذل��ك  ال�����ش���ق، 
والت�قف  ال���ردي���ئ���ة  ال���دي����ن  م���ن 
اأعطى  امل��خ�����ش�����ش��ات  ع���ن جت��ن��ي��ب 
اإ�شافة اإىل  دفعة للقطاع امل�شريف، 
اجليدة،  االقت�شادية  االأ�شا�شيات 
هذه  اإىل  النهاية  يف  اأدى  م��ا  وه��� 

املكا�شب يف ال�ش�ق.
اأداء  يتح�شن  اأن  غيث  بن  ويت�قع 
خالل  واالإ�شمنت  الت�شييد  قطاع 
م�جة  انتهاء  بفعل   2014 العام 
والتي  العمل،  �ش�ق  يف  الت�شحيح 
م�شرياً  �شلباً،  القطاع  على  اأث���رت 
حققها  ال���ت���ي  امل���ك���ا����ش���ب  اأن  اإىل 
جاءت  املنتهي  العام  خالل  ال�ش�ق 
ق��ي��ام احلك�مة  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
اأثر  مبا  العمالة  اأو�شاع  بت�شحيح 

على العديد من ال�شركات.
وي�ؤكد بن غيث اأن امل�ازنة العامة 
اأي�شاً  مهماً  دوراً  �شتلعب  للدولة 
يف اإ���ش��اع��ة اأج�����اء ال��ت��ف��اوؤل، حيث 
وت�شتمر  ال�شخي،  االإن��ف��اق  ي�شتمر 
يف  وخا�شة  ال�شخمة،  امل�شروعات 
جمال البنية التحتية مبا ينعك�ض 
وعلى  ككل،  االقت�شاد  على  اإيجاباً 
وبالتايل  ال�����ش��ع���دي��ة،  ال�����ش��رك��ات 
نهاية  يف  االأ���ش��ه��م  ���ش���ق  اأداء  على 

املطاف.

زعيم احلزب القومي الربيطاين يعلن اإفا�شه 
التعامل  وق��ّرر  الط�عية،  الفردية  الت�ش�يات  قان�ن  مب�جب 
مع دع�ى االإفال�ض. وكانت املحكمة اأمرت غريفني يف جل�شة 
ا�شرتليني من  األ��ف جنيه   120 من  يقرب  ما  بدفع  �شابقة 
االأم�ال غري امل�شّددة والتكاليف اإىل �شركة املحاماة )غيلربت 
ذلك  يف  مب��ا  ق�شايا  يف  �شابقاً  مّثلته  التي  و���ش��رك��اه(،  ديفيز 
حماولة جلنة امل�شاواة حظر احلزب الق�مي الربيطاين الذي 

يتزّعمه.
ل���ن مي��ن��ع��ن��ه م���ن الدفاع  اإن ه����ذا االإج�������راء  وق����ال غ��ري��ف��ني 
الق�مي  احل���زب  ق��ي��ادة  اأو  ال��ربي��ط��اين  ال�شعب  م�شالح  ع��ن 
ال��ربي��ط��اين يف ج���ل��ة ج��دي��دة م��ن االن��ت�����ش��ارات االنتخابية، 

ولي�ض له اأي اأهمية �شيا�شية على االإطالق .

•• لندن-يو بي اأي:

اأن زعيمه ع�ش�  ام�����ض  ال��ربي��ط��اين،  ال��ق���م��ي  اأع��ل��ن احل���زب 
الربملان االأوروب��ي، نك غريفني، اأعلن اإفال�شه اأمام حمكمة، 
اإن  اأن ذلك لن مينعه من ممار�شة عمله وق��ال احل��زب  واأك��د 
غريفني اأعلن افال�شه اأمام حمكمة ويل�شب�ل ملدة 12 �شهراً، 
الت�ش�يات الفردية الط�عية،  لها مب�جب قان�ن  وقّدم طلباً 
ع��ر���ض فيه دف��ع ج��زء م��ن االأم�����ال اإىل جميع دائ��ن��ي��ه على 
مدى 5 �شن�ات. واأ�شاف اأن الدائنني رف�ش�ا طلب غريفني، 
واأ�شّروا على اأنهم لن يقبل�ا اأي ن�ع من الت�ش�يات حتت اأي 
ظرف من الظروف، ما دفع قا�شي املحكمة اإىل رف�ض طلبه 
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ف�ض املنازعات االيجارية )اب�ظبي( اللجنة الثانية واملرف�عة من املدعى/ 
ال�شفة  عليه/م�ؤ�ش�شة  امل��دع��ى  الع��الن  وذل��ك  العقارية  ام  ب��ي  ام  �شركة 
لنظر  حتدد  وقد  ن�شرا-  ناير  ك�مار  �شا�شي  ملالكها/ماجناالت  التجارية 
الدع�ى جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/21 يف ال�شاعة 06.00 م�شاًء 
�شندوق  خلف  نهيان  اآل  مع�شكر  منطقة  الدفاع-  )�شارع  اللجنة  مقر  يف 

الزواج وال�ش�ؤون االجتماعية(  وذلك على نفقة �شاحب العالقة .
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1639 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ احمد حمم�د عبدالعزيز حممد اجلن�شية: م�شر     املنفذ �شده 
: طالب �شامل قع�د للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات    املطل�ب اعالنه: 
مبا  بالن�شر  عن�انه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  قع�د  �شامل  طالب 
رقم  الدع�ى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
امل�افق  االربعاء  ي�م  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   -ب-  ع  م  كل-  عم   2013/58
الدائرة  امام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/1/8
االوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية   �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2010 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  باك�شتان    اجلن�شية:  ن�ر  حممد  احمد  نا�شري  حممد  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:   املطل�ب  االمارات  اجلن�شية:  وال�شرياميك  للرخام  الهان�فيل   : �شده 
مبا  بالن�شر  عن�انه:  االمارات  اجلن�شية:  وال�شرياميك  للرخام  الهان�فيل 
رقم  الدع�ى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
امل�افق  االربعاء  ي�م  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   -ب-  ع  م  جز-  عم   2013/835
الدائرة  امام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/1/8
الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية   �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/695 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  ج�ل  ح�شني  علي  �ش�كت  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطل�ب  االمارات   اجلن�شية:  واملالحة  للنقل  االطل�شي  عرب  م�ؤ�ش�شة 
م�ؤ�ش�شة عرب االطل�شي للنقل واملالحة اجلن�شية: االمارات  عن�انه: بالن�شر مبا 
رقم  الدع�ى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   -ب-  ت  م  كل-  جت   2012/2095
الدائرة  امام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/1/14
ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-اب�ظبي    بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2099 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ جي�يل عبداحلى اجلن�شية: بنغالدي�ض   املنفذ �شده : رين��ض 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات املطل�ب اعالنه: رين��ض للمقاوالت 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   عن�انه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدع�ى رقم 2013/1430 عم جز- م ع 
-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر طلب 
الكائنة  التنفيذ-    بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2242 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : املنفذ �شده  باك�شتان  التنفيذ/ عطا حممد بختيار حممد اجلن�شية:  طالب 
اليا�شات للح�م وامل�ا�شي ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   املطل�ب اعالنه: اليا�شات 
للح�م وامل�ا�شي ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عن�انه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
عم   2013/2318 رقم  الدع�ى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز- م ع -ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ش�ر امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  /بطلب  اف�سل(  حممد  فاطمه  /�سبانا  امل�اطنة  تقدمت 
ا�شمها  بتغيري  الت�ثيقات  ق�شم  االبتدائية  اب�ظبي  حمكمة 

من )�شبانا فاطمه( اىل ) فاطمه(  
باملحكمة  املذك�ر  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر االعالن .
امل�ست�سار/ حممد �سامل املن�سوري    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
          اعالن �سحيفة طعن     

 يف الطعن بالنق�ض رقم )2013/160 مد ين-  م ر- ق - اأظ(
احلمادي  ف�شل  عبداهلل   : املحامي  ب�كالة  عمران  عبداهلل  را�شد   : الطاعن 
الن�ي�ض  ابراهيم  حممد  عبداهلل   : �شده  املطع�ن  االمارات  اجلن�شية: 
الن�ي�ض  ابراهيم  اجلن�شية: االمارات       املطل�ب اعالنه : عبداهلل حممد 
اجلن�شية: االمارات العن�ان: يعلن بالن�شر وي�شلم اىل مكتب املحامي عبداهلل 
ف�شل احلمادي   مبا ان الطاعن قد طعن على حكم اال�شتئناف رقم 2012/730 
يتعني  فانه  اب�ظبي  ا�شتئناف  ال�شادر عن حمكمة    - اأ ظ  ر-�ض-  م  مدين- 
عليك ان ت�دع مذكرة بالرد على �شحيفة الطعن خالل خم�شة ع�شر ي�ما من 

تاريخ ا�شتالم االعالن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة النق�ض اب�ظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1287/ 2013 جتاري كلي                                           
)�����ض.ذ.م.م(  جمه�ل حمل  انرتنا�شي�نال  ا���ض  اي��ه دي  �شركة  املدعى عليه /1-   اىل 
االقامة مبا ان املدعي / ا�ش�اين �شع�د وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
املطرو�شي    قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
)30.000 دوالر امريكي( او ما يعادله بالدرهم االماراتي )110.500 درهم( مع فائدة 
والر�ش�م  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب���اق��ع  القان�نية 
ي���م االح��د امل�افق 2014/1/26  ال�شاعة  وامل�شاريف واالت��ع��اب.    وح��ددت لها جل�شة 
9.30 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 933/ 2013 جتاري جزئي                                           

اىل املدعى عليه /1-  �شالح بن عبدالرزاق بن �شالح ال�شباح ب�شفته املدير التنفيذي ل�شركة ار 
تي دي انرتنا�شي�نال للتجارة العامة �ض ذ.م.م �شريك  جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي / 
عارف عبداهلل حممد احمد الزرع�ين ب�شفته �شريك يف �شركة ار تي دي انرتنا�شي�نال للتجارة 
العامة ���ض.ذ.م.م قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة ثب�ت احلق و�شحة احلجز على 
والبالغ  حبة   24 على  حتت�ي  ال�احدة  كرت�نة-   1693 عدد  اي��زن  خمزن  يف  ال�ج�دة  الب�شاعة 
ال�ش�ق  ال�شعر  باحت�شاب قيمتها ح�شب  قيمتها تقديرا 500000 درهم على يق�م طالب احلجز 
وتعديل املبلغ املطالب يف حال هالك الب�شاعة اوانتهاء �شالحيتها مع احت�شاب االرباح والر�ش�م 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2014/1/20  ال�شاعة 8.30 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما   ch1.A.1 �ض بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 753/ 2013 جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليهم/1-  مروان ي��شف حممد ي��شف الزاهدي- ب�شفته �شريك يف �شركة 
م�نارك �شتار العمال الفنية �ض.ذ.م.م 2- �شركة م�نارك �شتار العمال الفنية �ض.ذ.م.م 
�شتار  م�نارك  �شركة  �شريك يف  ب�شفته  كري�شنان-  مي�شريا ج�باال  امباران  وي�ش�   -3
تيكيتيل  مااليل   / املدعي  ان  االق��ام��ة مبا  �����ض.ذ.م.م  جمه�يل حمل  الفنية  العمال 
ج�بالن �شي�ان وميثله: ي��شف احمد علي اآل علي  قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�ش�م  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�ض  خبري  بندب  املطالبة 
املحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/7  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. علما 

بان الدع�ى معادة للمرافعة ل�شداد امانة اخلربة املقررة.
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 747/ 2013 جتاري كلي                                           

اىل املدعى عليه/1-  �شركة ج�لد فيجن ديفيل�مبنت ليمتد  جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي / بهج�ان دوني�شاند وميثله: عبداهلل امني عبدالرحيم 
خبري  بندب  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اق��ام  قد  ال��زرع���ين  كيخ�ه 
اتعاب.    وم��ق��اب��ل  وامل�����ش��اري��ف  ب��ال��ر���ش���م  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  ال����زام  م��ع  متخ�ش�ض 
وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/8  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي   ch1.A.1
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     

مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 559/ 2013 جتاري جزئي                                           

اىل املدعى عليه/1-  باتيماد لتجارة م�اد البناء ذ.م.م   جمه�ل حمل االقامة 
والنجارة وميثله:  املعلقة  اال�شقف   املدعي / جنمة �شحاري لرتكيب  ان  مبا 
ع��ب��داهلل م���روان ع��ب��داهلل اح��م��د بخيت امل��ط��رو���ش��ي   ق��د اق���ام عليك الدع�ى 
مع  دره��م(   64.972( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والر�ش�م 
الثالثاء  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  التعاب  االدن��ى  واحل��د  وامل�شاريف 
لذا فانت مكلف   ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ض  امل�افق 2014/1/21  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1814/ 2013 جتاري كلي                                           
االقامة  حم��ل  جمه�ل  الكرتوميكانيكل  تيلكا  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
اميل  ناجي  وميثله:  ذ.م.م  ال�شناعية  ك�زم�بال�شت  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
ب�ل�ض قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ   
املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�ش�م  والف�ائد  دره��م(   294.869.42(
وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/28  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي   ch1.B.8
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. 
ق�سم الق�سايا  التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 741/ 2013 عقاري كلي                                           
للعقارات  ���ش���ن   -2 ليمتد  ان��رتب��راي�����ش��ز  ي���را  ع��ل��ي��ه��م��ا/1-   امل��دع��ى  اىل 
جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي / م��ارك ل����رد     قد اق��ام عليك 
املدعي  ال��زام  بندب خبري متخ�ش�ض مع  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها 
عليه ب��ال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف وم��ق��اب��ل ات���ع���اب.   وح���ددت لها جل�شة ي�م 
 ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�شاعة    2014/1/9 امل�افق  اخلمي�ض 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/529 تنفيذ   عقاري
اىل املنفذ �شده/1- عبدالغف�ر بن حممد غزايل غف�ر    جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �شركة امالك للتم�يل �ض م ع وميثله: عبدالرحمن حممد عي�شى 
جمعة نعلنك باحلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2013/17 عقاري كلي ي�م االحد بتاريخ 
2013/5/26 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- حكمت املحكمة بف�شخ اتفاقية االيجارة 
يف  ال����ارد  العقاري  القيد  و�شطب  ال��دع���ى  م��ش�ع  وملحقاتها  الذمة  يف  امل��ش�فة 
ال�شجل العقاري اخلا�ض بالعني حمل التداعي والذي ين�ض على خ�ش�ع ملكية العقار 
وقدره)1177331(  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 بالتملك.  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل 
ن�شر  تاريخ  ي���م من   15 خ��الل  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  وت�شليمه  دره��م 
هذا االعالن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/89   بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- ماثي� ج�ن ويليمني  جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب 
اآل  الناخي  عبداهلل خمي�ض غريب  التجاري  وميثله:  اب�ظبي  بنك  التنفيذ/ 
ل�شداد  اعالنكم   2013/12/26 بتاريخ  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  ع��ل��ي  
التنفيذ اعاله واال بيع  املطالبة وقدرها )1937151.84 دره��م( يف ملف  قيمة 
العقار حمل الرهن )ن�ع العقار: فيال- املنطقة: الرب�شاء جن�ب الرابعة- رقم 
االر�ض:1146 رقم املبنى 9- امل�شاحة: 141.56 مرت مربع(   خالل 15 ي�ما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   548 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان    اجلن�شية:  ا�شرف  حممد  ا�شرف  اح�شان  مدعي/    
حممد عارف ديالر ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�ض  م��ش�ع الدع�ى: مطالبة 
اجلن�شية:  ديالر ح�شني  عارف  اعالنه/  حممد  املطل�ب  درهم   7500 مالية 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر   بنغالدي�ض   
وحددت املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/14 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�ش�ر  فانت مكلف 
اب�ظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/24  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2880 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�ض     اجلن�شية:  خالق  عبدول  ليت  ح�شني  اب�ل  مدعي/    
عليه: رياح اجلن�ب للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: 
العامة  للمقاوالت  اجلن�ب  رياح  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�شتحقات 
املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر   االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/7 م�عدا لنظر الدع�ى، 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا 
العمالية مزيد م�ل �شخ�شيا  الكائنة املحكمة  اب�ظبي االبتدائية -  حمكمة 
امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او 
م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/12/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3232 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

  مدعي/ حممد �شيف اال�شالم حممد �شاه جهان اجلن�شية: بنغالدي�ض مدعي 
الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  للكمبي�تر  الذهبية  املا�شة  عليه: 
اجلن�شية:  للكمبي�تر  الذهبية  املا�شة  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�شتحقات 
االمارات عن�انه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/6 امل�افق  االثنني  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/30  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3011 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

  مدعي/ باراجميت �شينغ ب�ران �شاند اجلن�شية: الهند مدعي عليه: االمارات 
الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات   اجلن�شية:   ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  اجلديدة 
العامة  للمقاوالت  اجلديدة  االمارات  اعالنه/   املطل�ب  عمالية  م�شتحقات 
ذ.م.م اجلن�شية:  االمارات  عن�انه:بالن�شر)باحلكم التمهيدي- حلف اليمني( 
االثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث 
امل�افق 2014/1/6 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة 
بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/31  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1024 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�ض التجاري
  مدعي/ �شركة �ض �ض ل�تاه للمقاوالت ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: يا�شر 
بقيمة  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  باك�شتان  اجلن�شية:  واخرون  احمد  �شميم  احمد 
اجلن�شية:  احمد    �شميم  احمد  يا�شر  اعالنه/   املطل�ب  +تع�ي�ض  درهم   164448
باك�شتان عن�انه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر  الدع�ى،  امل�افق 2014/1/15 م�عدا لنظر  االربعاء  ي�م 
الكائنة   - االبتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع مذكرة بدفاعك  او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك  التجارية  �شخ�شيا  املحكمة 
و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
                   يف الدعوى رقم   3752 /2011 جتاري كلي ال�سارقة

االمارات  تاج  �شركة  عليها  واملدعى  دبي  م  م  ذ  للزجاج  الفا  �شركة  املدعية:    
االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  قرار  على  بناء  ال�شارقة.  ذ.م.م  الزجاج  لتجارة 
عبداللطيف  �شابر  ح�شابي  خبري  بندب   2013/12/26 بتاريخ  االبتدائية 
ي�ن�ض يف الق�شية اعاله فقد تقرر م�عد اجتماع اخلربة مع املدعني بتاريخ 
2014/1/8 ال�شاعة 10.30 �شباحا ويف مقر حمكمة ال�شارقة طابق اول ومبكتب 
املحامني( ارج� ح�ش�ر املدعني م�شطحبني جميع امل�شتندات والثب�تيات ويف 
امل�عد املحدد . ولال�شتف�شار م�بيل 0506232486 وفاك�ض 037660522 وهاتف 

037660533 و �ض ب  رقم  18566.
اخلبري احل�سابي 
�سابر عبداللطيف يون�ض- العني                                                                                                                                            

اعالن ن�سر اجتماع خبري ح�سابي

العدد  10986 بتاريخ 2014/1/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/830   جتاري جزئي                    
نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  ج��اجن��ارام   �ش�نيل  خاتانهار   -1/ عليه  املحك�م  اىل 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  يف   2013/5/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�شالح/ بنك ام القي�ين ال�طني �ض م ع بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعى 
مبلغ )28.618.54 درهم( )ثمانية وع�شرون الف و�شتمائة وثمانية ع�شر درهم واربعة 
وخم�ش�ن فل�شا( وفائدة اتفاقية ب�اقع 12% �شن�يا من تاريخ املطالبة يف 2012/10/2 
وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شاريف والر�ش�م ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  ي�ما  املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

لكرة  االنكليزي  ال���دوري  مناف�شات  م��ن  �شاخبني  ا�شب�عني  بعد 
القدم، تخل� ال�شاحة الربيطانية للدور الثالث من م�شابقة 

كاأ�ض انكلرتا حيث تربز م�اجهة اجلارين ار�شنال وت�تنهام 
ال�شبت يف �شمال العا�شمة لندن.  hgd،l

وتبداأ اندية الدوري املمتاز م�ش�ارها من الدور الثالث 
اختبارات  ال��ك��ربى  االن��دي��ة  معظم  وت��خ������ض 

�شهلة با�شتثناء ار�شنال وت�تنهام، حيث 
االلقاب  ا���ش��ت��ع��ادة  االول  ي��اأم��ل 

يف  م�شريتها  ت�قفت  التي 
م�����ش��اب��ق��ة ال��ك��اأ���ض عام 
ح�شاب  على   2005
ي�نايتد  مان�ش�شرت 

بركالت الرتجيح.
ار�شنال  وي���خ��������ض 

اللقاء وه� يف �شدارة 
فيما  ل���ي���غ،  ال����ربمي����ر 

بداية  ت���ت��ن��ه��ام  ع��ا���ض 
اىل  ادت  م�������ش���ط���رب���ة 

الربتغايل  مدربه  اقالة 
ب�ا�ض، قبل  اندريه فيال�ض 

الفريق  الع�����ب  ي��ن��ه�����ض  ان 
بالفريق  �شريوود  تيم  ال�شابق 

الت�غ�يل  املهاجم  تاألق  بف�شل 
امي��ان���ي��ل ادي��ب��اي���ر )4 اه���داف يف 
�شمال  فريق  ليحقق  م��ب��اري��ات(،   5
م�شيفه  على  كبريا  انت�شارا  لندن 

الدوري  2-1 يف  مان�ش�شرت ي�نايتد 
ار�شنال  حقق  فيما  ال�شنة،  راأ���ض  ليلة 

ف�زا بالغ ال�شع�بة على كارديف �شيتي 
يف ال�قت القاتل )2-�شفر(.

الدمناركي  ال��ف��ري��ق  م��ه��اج��م  وت��ع��ر���ض 
بعد  كاحله  يف  ال�شابة  بندتر  نيكال�ض 
املهاجم  ان  بيد  االول،  الهدف  ت�شجيله 

جريو  اوليفييه  الفرن�شي  اال���ش��ا���ش��ي 
يت�قع ان يع�د اىل ت�شكيلة املدفعجية 

بعد ابالله من اال�شابة.
ال����ذي عانى  و���ش��ي��ع���د ادي���ب���اي����ر 

ي�نايتد  م�����ب�����اراة  يف  ا����ش���اب���ة 
فريقه  م��ل��ع��ب  اىل  االخ�����رية 

ف���راغ ه��ج���م��ي، فكر  ب���دوره ع��ن �شد  ال��ب��اح��ث  ال�شابق 
احلديث يف االونة االخرية عن ا�شتعانة املدرب الفرن�شي 
دمييتار  املخ�شرم  ال��ب��ل��غ��اري  باملهاجم  فينغر  ار���ش��ني 
ا�شرتليني  ملي�ين جنيه  ف�لهام مقابل  بربات�ف من 

يف فرتة االنتقاالت ال�شت�ية.
والتقى الفريقان اخر مرة يف امل�شابقة يف ن�شف نهائي 
2001 عندما فاز ار�شنال 2-1 بهدف الفرن�شي روبري 

بريي�ض على ملعب اولد تراف�رد .
الرقم  ي���ن��اي��ت��د ح���ام���ل  م��ان�����ش�����ش��رت  وي���ت����اج���ه 
القيا�شي بعدد االلقاب مع �ش�ان�شي �شيتي من 
تقهقره  ن�شيان  عن  باحثا  املمتازة،  الدرجة 
يف الدوري املحلي، واخرها �شق�طه امام 

ت�تنهام على ار�شه.
ال�شاد�ض  امل��رك��ز  اىل  ي�نايتد  وت��راج��ع 
11 ن��ق��ط��ة ع��ن ار���ش��ن��ال، لكنه  ب��ف��ارق 
م�شابقات  يف  مم��ي��زة  م�����ش��ت���ي��ات  ي��ق��دم 

الك�ؤو�ض هذا امل��شم.
وب��ل��غ ف��ري��ق امل����درب اال���ش��ك��ت��ل��ن��دي ديفيد 
م���ي��ز ال����دور ال��ث��اين يف دوري اب��ط��ال اوروب����ا، 
متابعة  ياأمل  وبالتايل  الرابطة،  كاأ�ض  نهائي  ون�شف 
عام  م��رة  اخ��ر  لقبها  اح���رز  ال��ت��ي  امل�شابقة  يف  امل�شرية 

.2004
على  امل��شم  هذا  بق�ة  يناف�ض  ال��ذي  ليفرب�ل  ويلتقي 
�شدارة الدوري املحلي �شيفه اولدهام )ثانية( يف مباراة 
ثاأرية لالول، يف ظل تاألق الفت لهدافه االوروغ�ياين 

ل�ي�ض �ش�اريز.
وبدوره يلعب ت�شل�شي، الذي يناف�ض ب�شرا�شة على �شدارة 
ال������دوري حت���ت ا����ش���راف م���درب���ه ال��ربت��غ��ايل ال��ف��ذ ج�زيه 
يف  الفائز  )اوىل(  كاونتي  درب��ي  مع  ق�اعده  خ��ارج  م�ريني�، 
مدرب  ا���ش��راف  حت��ت  االوىل  دوري  يف  متتالية  مباريات  �شبع 

املنتخب ال�شابق �شتيف ماكالرين.
مير  وال���ذي  االخ���رية  الن�شخة  و�شيف  �شيتي  مان�ش�شرت  ويحل 
اثلتيك  ويغان  اما  )اوىل(  بالكبرين  على  �شيفا  رائعة،  فرتة  يف 
�شيتي  مان�ش�شرت  ح�شاب  على  املا�شي  امل��شم  باللقب  ت���ج  ال��ذي 
رغم هب�طه اىل الدرجة االوىل، فه� �شي�اجه ميلت�ن كين�ض دونز 
من الدرجة الثانية ويلتقي ب�لت�ن وان��دررز مع بالكب�ل يف اعادة 
ماتي�ز  �شتانلي  اوروب��ي  الع��ب  اف�شل  تاألق  عندما   1953 لنهائي 

وقاد بالكب�ل اىل اللقب )3-4(.

ت�ا�شلت فعاليات خميم نادي احلمرية الربيعي 
مب�شاركة  االأول  ام�����ض  م�����ش��اء  ان��ط��ل��ق  وال�����ذي 
ثمان�ن طالبا بفعاليات متن�عة ركزت على بناء 
�شخ�شية الطالب من خالل الن�شاطات والربامج 
والتم�شك  ال�طنية  اله�ية  ال�شلة مبفه�م  ذات 
باأهدابه الريا�شية والتعريف مبنجزات القيادة 
�شكرا خليفة   ( املخيم  �شعار  من خالل ترجمة 
ال�ر�شة  م��ن  ع���دد  ال��ط��ل��ب��ة يف  اإ����ش���راك  . ومت   )
التط�ع  ق��ي��م  خ��الل��ه��ا  م��ن  تفهم�ا  التط�عية 
بجانب دوري ريا�شي حافل باالإثارة عالوة على 
والتخييم  النف�ض  على  االعتماد  م��ه��ارات  تعلم 
الفعاليات  و�شملت  كما  االآخ���ري���ن.  وم�����ش��اع��دة 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت بالدولة  ال��ن��ه�����ش��ة  اإب������راز  ع��ل��ى 
وجه�د �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ورعاه يف تنمية 

االم��ارات مبختلف ال�شعد وما حتقق لالإن�شان 
اأكد   . الر�شيدة  ال�شيا�شة  تلك  بف�شل  وامل��ك��ان 
را�شد غامن ال�شام�شي ع�ش� جمل�ض اإدارة نادي 
احلمرية وم�شرف عام املخيم اأن اأهداف املخيم 
يتحققان   ) خليفة  )���ش��ك��را  و���ش��ع��اره  ال��رب��ي��ع��ي 
تركز  حيث  للم�شاركني  بالن�شبة  فائقة  ب�شرعة 
االأن�شطة على مفه�م اله�ية ال�طنية وامل�اطنة 
عن  �شديدة  بحما�شة  امل�شارك�ن  ويعرب  الفاعلة 
من  واأمتهم  ووطنهم  الر�شيدة  للقيادة  والئهم 
التي  االأن�شطة  م�شامني  من  اال�شتفادة  خ��الل 
وما  تركز على هذا اجلانب احلي�ي يف حياتنا 
ورخاء.  �شعادة  من  للم�اطنني  القيادة  حققته 
وبهذا  املخيم  ه��ذا  جن��اح  اأن  ال�شام�شي  واأو���ش��ح 
ي��ع���د لتن�ع  ال��ط��الب  امل�شب�ق م��ن  ال��ع��دد غ��ري 
اأي�شا  وي��ع���د  كما  لهم  املقدمة  ال��ربام��ج  وغنى 

ال�شعار  لقيمة  ووعيهم  ال�شباب  ال��ت��زام  حل�شن 
الذي يرفعه املخيم هذا العام ويركز على اأهمية 
امل�شارك�ن  الطلبة  . وعرب  به  ال�طن واالعتزاز 
لهم  يفتح  الذي  املخيم  بفعاليات  �شعادتهم  عن 
واأحالمهم،  ط��م���ح��ات��ه��م  ع��ن  للتعبري  ن��اف��ذة 
وكذلك تعّرفهم عن قرب اإىل العادات والتقاليد 
التي بناها االآب��اء واالأج��داد عرب رحلة املكابدة، 
وجه�د  ب�شخ�شية  اع��ت��زازه��م  ع��ن  ع���ربوا  ك��م��ا 
يف  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�شم�  �شاحب 
م�شرية  يف  الكبري  ودوره  احل��ي��اة،  مناحي  �شتى 
ال��ب��ن��اء وال��ت��ح��دي��ث ل���الإم���ارات م���ؤك��دي��ن اأنهم 
حّرا�ض وحماة تراث وطنهم، واإماراتهم الغالية، 
هذا  على  للمحافظة  كلل  ب��ال  يعمل�ن  واأن��ه��م 
ال����رتاث االأ���ش��ي��ل ���ش��م��ن اإط����ار ت��ع��زي��ز مفه�م 

اله�ية ال�طنية وال�الء واالنتماء لل�طن .

تع�د عجلة الدوري االإيطايل االول لكرة القدم، اإىل 
الدوران من جديد بعد عطلة عيد امليالد، ويت�قع 
ال����ذي �شيجمع  ال��ل��ق��اء  ي��رتك��ز االه��ت��م��ام ع��ل��ى  ان 
ال�شدارة  و���ش��اح��ب  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ي�فنت��ض  ب��ني 

ومالحقه املبا�شر روما، االأحد.
ف�زه  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي���ف��ن��ت������ض  �شي�شعى  وب��ال��ط��ب��ع 
حني  يف  املحلية  البط�لة  يف  ال��ت���ايل  على  العا�شر 
يتف�ق  ال���ذي  ال��ف��ارق  تقلي�ض  اإىل  روم���ا  �شي�شعى 
اأ�شحاب  على  ب��ال��ف���ز  نقطتني  اإىل  ي�فنت��ض  ب��ه 

االأر�ض.

بع�دة  ي�فنت��ض  �شف�ف  تتعزز  اأن  امل��ت���ق��ع  وم��ن 
الغياب  م��ن  �شهر  بعد  بريل�  اأن��دري��ا  اللعب  �شانع 
ب�شبب االإ�شابة على الرغم من اأن الفريق رمبا ال 
يك�ن يف حاجة ما�شة اإليه بالنظر ملا قدمه خالل 3 

مباريات دونه.
نقطة   46 ك�نتي  انط�ني�  امل���درب  ف��ري��ق  وج��م��ع 
روما  على  نقاط  بخم�ض  متف�قاً  م��ب��اراة   17 م��ن 
الفريق  �شيقرب  االأح���د  م��ب��اراة  يف  ال��ف���ز  وحتقيق 
من الف�ز باللقب املحلي للمرة الثالثة على الت�ايل 

قبل ال��ش�ل اىل منت�شف امل��شم بقليل.

ويف ي�م االإثنني �شيلتقي ناب�يل الثالث يف الرتتيب 
مع  جماهريه  واأم���ام  ملعبه  يف  نقطة   36 بر�شيد 
�شيفاً  املتعر  اأتالنتا  �شيحل  حني  يف  �شامبدوريا 
على ميالن� املرتاجع الذي �شيبذل ق�شارى جهده 
جمع  اأن  بعد  امل��شم  ه��ذا  اخلام�ض  الف�ز  لتحقيق 

19 نقطة حتى االآن.
و�شيلتقي الت�شي� الذي حتدثت تقارير اإعالمية عن 
فالدميري  ال�ش�ي�شري  مدربه  عن  انف�شاله  ق��رب 
املركز  ���ش��اح��ب  اإن��رتن��ا���ش��ي���ن��ايل  م���ع  بتك�فيت�ض 

اخلام�ض يف روما، االإثنني اأي�شاً.

من�ش�ر  ال�شيخ  �شم�  رع��اي��ة  حت��ت 
ن��ائ��ب رئي�ض  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب���ن 
�شئ�ن  وزي�������ر  ال������������زراء  جم���ل�������ض 
اإدارة نادي  الرئا�شة رئي�ض جمل�ض 
الي�م  ينطلق  للفرو�شية  اب�ظبي 
على ميادين قرية االإمارات العاملية 
للقدرة بال�ثبة �شباق كا�ض االحتاد 
للم�اطنني  اخلا�شة  لالإ�شطبالت 
مل�شافة 100كم �شي اي اإن وينظم 
للفرو�شية  اأب�ظبي  ن��ادي  ال�شباق 
بالتعاون مع قرية االإمارات العاملية 
للقدرة بال�ثبة بدعم من مهرجان 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم� 
العربية  ل��ل��خ��ي���ل  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان 

ليزيريا�ض  �شي  مهرجان  وبرعاية 
ل��ل��ق��درة ب��ال��ربت��غ��ال وت��ب��ل��غ ج�ائز 
اإ�شافة  دره��م  األ��ف   500 ال�شباق 
 . للبطل  رول��ك�����ض  و���ش��اع��ة  ل�شيارة 
اأعلن ذلك عدنان �شلطان النعيمي 
للفرو�شية  اأب���ظ��ب��ي  ن���ادي  م��دي��ر 
خ����الل امل�����ؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي ال���ذي 
عقد يف جناح مهرجان �شم� ال�شيخ 
للخي�ل  العاملي  زاي��د  ب��ن  من�ش�ر 
بفندق القرم ال�شرقي بح�ش�ر الرا 
الرئي�ض  املهرجان  م��دي��رة  �ش�ايا 
ال�شيدات  ل�����ش��ب��اق��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
باالحتاد الدويل ل�شباقات اخلي�ل 
قن�شل  مرياندا  وم��ان���ال  العربية 

اأمانتا  وري�����  ب��ال��دول��ة  ال��ربت��غ��ال 
مبهرجان  التحكيم  جلنة  رئي�شة 
الربتغال للقدرة وانط�ين �شاريفا 
وج�ن  ال��ب��ي��ط��ري��ة  اللجنة  رئ��ي�����ض 
روب��رت�����ش���ن امل���ن���دوب االأج��ن��ب��ي يف 
ليزيريا�ض  اآى  اإي  ���ش��ي  م��ه��رج��ان 
امل�ش�ؤولة  ول���ي���ام���ز  واأن������ا  ل���ل���ق���درة 
للمهرجان  االإع��الم��ي  املكتب  م��ن 
م�شافة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  اأو�����ش����ح    .
و���ش��ي��ق��ام على  ك���م   100 ال�����ش��اب��ق 
مرحلة  لكل  اأعطيت  مراحل  اأرب��ع 
املرحلة  اأعطيت  حيث  مميزا  ل�نا 
وم�شافتها  االأ�شفر  ال��ل���ن  االأوىل 
ملدة  راح����ة  ف���رتة  يعقبها  ك��م   40

املرحلة  تنطلق  بعدها  دقيقة   40
الثانية التي اأعطيت الل�ن االأحمر 
فرتة  يعقبها  ك��م   26 وم�شافتها 
راحة ملدة 30 دقيقة بعدها تنطلق 
اعطيت  ال���ت���ي  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رح���ل���ة 
 18 وم�شافتها  ال��ربت��ق��ايل  ال��ل���ن 
 40 مل���دة  راح����ة  ف���رتة  ك��م يعقبها 
ت��ن��ط��ل��ق املرحلة  ث���م  دق��ي��ق��ة وم���ن 
ال��ت��ي اعطيت  ال��راب��ع��ة واالأخ�����رية 
الل�ن االأبي�ض وم�شافتها 16 كم .  
ومن حهة اخرى اعلنت الرا �ش�ايا 
اأنه تنفيذا لت�جيهات �شم� ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ش�ر 
رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير �شئ�ن 

�شم�ه  مهرجان  �شيق�م  الرئا�شة 
ليزريا�ض  ���ش��ي  م��ه��رج��ان  بتنظيم 
الفرتة  خ��الل  بالربتغال  ل��ل��ق��درة 
القادم  اإب���ري���ل   27 اإىل   25 م���ن 
ال���ذي ي�شتمل  امل��ه��رج��ان  و���ش��ي��ق��ام 
و120  ك���م   160 ���ش��ب��اق��ات  ع��ل��ى 
بالزيليا  منطقة  يف  ك��م  و80  ك��م 
قرب العا�شمة الربتغالية ل�شب�نة 
ت�شكيل  مت  اأن����ه  ���ش���اي��ا  واك�����دت   .
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة 
�شلطان  ع��دن��ان  وت����يل  برئا�شتها 
م��ن�����ش��ب م�����ش��ت�����ش��ار ال��ل��ج��ن��ة كما 
�شت�شم اجلان العاملة يف املهرجان 
مم��ث��ل��ني م���ن االإم��������ارات يف جلان 

احل��ك��ام وال��ب��ي��ط��رة . واأ����ش���ارت باأن 
العاملية  االإم���������ارات  ق���ري���ة  ���ش��ع��ار 
مت�اجدا  �شيك�ن  بال�ثبة  للقدرة 
املهرجان  ���ش��ع��ار  ج��ن��ب��ا جل��ن��ب م��ع 
لالإ�شطبالت  االحت���اد  كا�ض  �شباق 
بهدف  ل���ل���م����اط���ن���ني  اخل����ا�����ش����ة 
الرتويج للقرية واأكدت اأن ال�شعار 
�شيك�ن مت�اجدا يف جميع �شباقات 
العامل  ح���ل  �شتقام  ال��ت��ي  ال��ق��درة 
للرتويج للقرية . و اأعلنت �ش�ايا 
اأنه تنفيذا لت�جيهات �شم� ال�شيخ 
م��ن�����ش���ر ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان فقد 
تقرر دع�ة 15 فار�شة من االإمارات 
للم�شاركة يف �شباق 120 كم �شمن 

ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان وذل���ك بهدف 
للم�شاركة  ل��ه��ن  ال��ف��ر���ش��ة  اإت���اح���ة 
ال�شحراوية  غ����ري  امل����ي����ادي����ن  يف 
لبط�لة  وال��ت��ج��ه��ي��ز  واالح���ت���ك���اك 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ل�����ش��م���  ال���ع���امل 
بنت مبارك لل�شيدات للقدرة التي 
ي�لي�  �شهر  يف  ايطاليا  يف  �شتقام 
اأنه مت ر�شد  القادم واأك��دت �ش�ايا 
جائزة مالية قيمتها 50 األف ي�رو 
�شيتم تق�شيمها على اأف�شل خم�شة 
اأعلى  ع��ل��ى  يح�شل�ن  مت�شابقني 
يف  امل�شاركة  يف  النقاط  من  معدل 
ل��ل��ق��درة مل�شافة  ���ش��ب��اق��ات  ال��ث��الث��ة 
120 كم التي �شتقام يف الربتغال 

ت�جه  وب���دوره  واإيطاليا.  وفرن�شا 
الربتغال  قن�شل  مرياندا  مان�يل 
ال�شيخ  ل�شم�  بال�شكر  ب���االإم���ارات 
م��ن�����ش���ر ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان على 
مهرجان  لتنظيم  الفر�شة  اإت��اح��ة 
الربتغال  يف  ل��ل��م��ه��رج��ان  ���ش��م���ه 
التي  الع�امل  ذل��ك من  ان  م�ؤكدا 
ت�شاعد على ت�طيد العالقات بني 
االإم�����ارات وال��ربت��غ��ال..م�����ش��ريا اأن 
املهرجان  فيه  �شيقام  ال��ذي  امل�قع 
م��ن امل����اق���ع امل��م��ي��زة ال��ق��ري��ب��ة من 
معربا  واختتم  ل�شب�نه  العا�شمة 
املهرجان  ي��ن��ج��ح  اأن  اأم����ل����ه  ع����ن 

ويحقق اأهدافه .

اأن�شطة وفعاليات تطوعية وريا�شية وتراثية حافلة مبخيم 
نادي احلمرية الربيعي ترتجم �شعار �شكرًا خليفة

قم�������ة لأر�ش����نال وتوتن�ه�����ام يف ال�����دور 
الثال�������ث بالك�����اأ�ش 

�شب���اق ك���اأ�ش الحت���اد لا�شطب����ات اخلا�ش���ة للمواطن����ني ينطل���ق الي�����وم بالوثب������ة

م�شي���رة �ش���امت����ة لع�ش������اق �ش���وم���اخ����ر يف عي�������ده ال�����45
ميكايل  االمل���اين  واح��د  ال��ف���رم���ال  ا�شط�رة  لعائلة  ام�ض  حزين  عيد 
ايام يف م�شت�شفى  الراقد يف غيب�بة م�شطنعة منذ خم�شة  �ش�ماخر، 
غرون�بل الفرن�شي بعد حادث تزلج، لكن ع�شاق فريقه ال�شابق فرياري 

جتمهروا ام�ض اجلمعة لتقدمي دعم �شامت لقدوتهم.
قال �شتيفان� بيني )47 عاما( وه� حما�شب جاء من ك�م� يف �شمال 
ايطاليا: �ش�مي قدم لنا الكثري يف املا�شي. االمر ال�حيد الذي ميكننا 

القيام به ه� املجيء لدعمه ودعم عائلته يف عيد ميالده )ال�45( .
ال���ان فريق احل�شان  املعتمر قبعة حمراء على  امل�شجع  ا�شتيقظ هذا 
اجلامح، ال�شاعة الثالثة �شباحا كي ي�شتقل حافلة يف ميالن� وامل�شاركة 
فريق  نظمها  يرقد  حيث  امل�شت�شفى  م��ن  بالقرب  �شامتة  م�شرية  يف 
فرياري االيطايل الذي احرز معه البارون االحمر لقب بط�لة العامل 

خم�ض مرات.

م�شجعيه  ل��ن���ادي  حافلة  ع�شرين  نح�  بحجز  االي��ط��ايل  الفريق  ق��ام 
ال��ذي خ�شع  ال�شابق  البطل  اىل جانب  وال���ق���ف  فرن�شا  اىل  للقدوم 
جلراحتني يف راأ�شه بعد حادث تزلج االحد املا�شي يف منتجع مرييبيل 

)�شاف�ا( على جبال االلب الفرن�شية.
حملت اول ال�ف�د الفتات على ال�ان اندية فرياري يف برغام�، فاريزي، 
ترافيدونا.. واخرى منذ ي�م اخلمي�ض كتب عليها: �ش�مي، كل افكارنا 

معك ومع عائلتك .
قال غابريال كل��ض )36 عاما( القادم من �شي�شل )�شاف�ا العليا( مع 
ابنه ل�غان )12 عاما(: ه� قدوة كبرية يل. تبعته دوما. امل ان ينج� 
�ش�ماخر  عائلة  الينا..  ويع�د  �شراعه  يف  ينجح  ان  له  نتمنى  ب�شالم. 
عربت اخلمي�ض على �شبكة االنرتنت عن �شكرها للدعم الكبري الذي 
تلقته، م�ؤكدة ان بطل العامل �شبع مرات مقاتل و لن ي�شت�شلم ..لكن 

من بني 130 ناديا لفرياري يف خمتلف انحاء اوروبا، مل حتظ امل�شرية 
باالجماع ورف�ض روبرت� ل�ونغ� رئي�ض نادي فرياري روما-ك�ل��شي� 
امل�شاركة احرتاما للرجل الذي يعاين : هذا امر ح�شا�ض جدا، ول� كنت 

من اقرباء ميكايل، لدفعتني هذه املبادرة اىل اال�شتياء .
واعترب نادي م�شجعي كيربن، حيث ن�شاأ البطل يف املانيا ان عيد ميالد 
�ش�ماخر لي�ض منا�شبة لالحتفال ، فقد و�شعت فقط قبعات على اب�اب 

النادي تتمنى ال�شفاء لل�شائق الفذ.
لباقي  مزعجة  تك�ن  ق��د  امل�شرية  ان  ب���دوره  كل��ض  غابريال  واع��ت��رب 
املر�شى يف امل�شت�شفى، لكنه ا�شر انه عيد ميالده، ومن املهم ان نك�ن 

هنا .
ومل يتم ت�شريب اي خرب عن احلالة ال�شحية ل�ش�ماخر منذ اول من 
حرجة  عينه  ال�قت  يف  لكن  م�شتقرة  اعتربت  عندما  االرب��ع��اء،  ام�ض 

ويرافق �ش�ماخر يف رحلته ال�شعبة زوجته ك�رينا التي ارتبط بها عام 
رال��ف وه��ذا وفتحت  ال�شباقات  وال��ده رول��ف، �شقيقه و�شائق   ،1995
ان  البريفيل حتقيقا يف مالب�شات احل��ادث، وميكن  العامة يف  النيابة 
تتخذ منعطفا اذا مت حتديد م�ش�ؤوليات ق�شائية ويبقى معرفة �شرعة 
�ش�ماخر عندما ا�شطدم راأ�شه ب�شخرة خارج امل�شمار االحد نقل على 

اثرها بط�افة اىل م�شت�شفى غرون�بل اجلامعي.
واذا كانت ال�شرعة ثان�ية، قد يتمثل اخلطاأ باال�شارة اىل منطقة ميلها 
للتزلج  خم�ش�شني  ق�شمني  بني  وتقع  �ش�ماخر  فيها  وق��ع  منخف�ض 
على امل�شمار، ومل يتم جتهيزها ب�شبكات حماية او عالمات ت�شري اىل 

خطاأ حمتمل.
كما يربز ال�ش�ؤال عما اذا كانت معدات �ش�ماخر تعاين من خلل ما، مبا 

يف ذلك اخل�ذة التي انك�شرت اىل ن�شفني والزالجات.

يوفنتو�ش يواجه روما ونابويل اأمام �شامبدوريا
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العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3240 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

عليه:�شركة  مدعي  بنغالد�ض  اجلن�شية:  اال�شالم  نزر  ليت  مدعي/برفيج   
االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  ال�شحية  لالعمال  الناف�ره 
الناف�ره  �شركة  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�شتحقات  الدع�ى:  م��ش�ع 
عن�انه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  ال�شحية  لالعمال 
ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر 
 - االبتدائية  اب�ظبي  ب� حمكمة  الرابعة   الدائرة  امام  8.30 �شباحاً  ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية مزيد م�ل �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1914 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

كافيه  عليه:ريفريا  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  وخمجا  مدعي/ليلى   
املطل�ب  عمالية  م�شتحقات  الدع�ى:  م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية: 
ان  حيث  بالن�شر  عن�انه:  االمارات  اجلن�شية:  كافيه  ريفريا  اعالنه/ 
املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م اخلمي�ض امل�افق 
ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/1/9
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
املحددة  امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك و�ش�را 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3243 /2013 عم جز- م ع-ب - اأظ

 مدعي/حممد ريب�ن مب�شر ح�شني اجلن�شية: بنغالد�ض مدعي عليه:ال�شريع 
لتجميل االرا�شي اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: م�شتحقات عمالية 
عن�انه:  االمارات  اجلن�شية:  االرا�شي  لتجميل  ال�شريع  اعالنه/  املطل�ب 
ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االربعاء امل�افق 2014/1/8 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر 
 - االبتدائية  اب�ظبي  ب� حمكمة  الرابعة   الدائرة  امام  8.30 �شباحاً  ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية مزيد م�ل �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   920 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/م�ؤ�ش�شة ال�شباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية وال�شحية ل�شاحبها ال�شيد/ 
حممد بطي حممد علي الرميثي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: �شركة ا�شتري االمارات 
لالعمال االلكرتوميكانيكية ميثلها ال�شيد ج��شيبي مارين� واآخرون اجلن�شية: االمارات 
الفائدة   + درهم  ملي�ن   20.287.736 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع 
ميثلها  االلكرتوميكانيكية  لالعمال  االمارات  ا�شتري  �شركة  اعالنه/  املطل�ب  القان�نية 
ال�شيد ج��شيبي مارين� اجلن�شية: االمارات   عن�انه:بالن�شر - تعجيل من ال�قف حيث ان 
املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/22 م�عدا 
لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة  ب� 
او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  اب�ظبي  حمكمة 
ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/8  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   920 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ال�شيد/  ل�شاحبها  وال�شحية  وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاوالت  ال�شباح  مدعي/م�ؤ�ش�شة   
االمارات  ا�شتري  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  الرميثي  علي  حممد  بطي  حممد 
االمارات  اجلن�شية:  واآخرون  مارين�  ج��شيبي  ال�شيد  ميثلها  االلكرتوميكانيكية  لالعمال 
م��ش�ع الدع�ى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 20.287.736 ملي�ن درهم + الفائدة القان�نية 
لالعمال  االمارات  ا�شرت  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن  مارين�  ج��شيبي  اعالنه/  املطل�ب 
ان  حيث  ال�قف  من  تعجيل   - عن�انه:بالن�شر  ايطاليا  اجلن�شية:  ذ.م.م  االلكرتوميكانيكية 
املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/22 م�عدا 
ب�  اخلام�شة   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر 
حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او ب�ا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/8  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2576 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عثمان  عماد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  ال�طني  االحتاد  بنك  مدعي/   
عثمان �شليم اجلن�شية: م�شر م��ش�ع الدع�ى: ثب�ت احلق و�شحة االجراءات 
التحفظية 200055 درهم املطل�ب اعالنه/ عماد عثمان عثمان �شليم اجلن�شية: 
وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  :بالن�شر  عن�انه  م�شر 
املحكمة ي�م االثنني امل�افق 2014/1/20 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف 
باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2120 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  املهريي  رحمه  عبداهلل  خلفان  عتيق  مدعي/   
بنك اب�ظبي التجاري اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: ندب خبري املطل�ب 
اعالنه/ حمده خليفة حميد الرميثي اجلن�شية: االمارات عن�انه :بالن�شر - على 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  االدخال  طالب  عليه  املدعي  نفقة 
وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/22 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
امام الدائرة اخلام�شة  ب� حمكمة اب�ظبي  مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/8  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1307 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ بدري علي غيث وكاًل عنه/مكرم بدر غيث واآخرون اجلن�شية: لبنان مدعي 
عليه: �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار ذ.م.م اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: 
الغاء اتفاقية بيع بقيمة 25.808.526.00 درهم + مطالبة مالية بقيمة 19.243.810.11 
القاب�شة  تعمري  �شركة  اعالنه/  املطل�ب  تع�ي�ض    + قان�نية  فائدة   %12  + درهم 
املدعي  ان  حيث  �شري  اعادة   - عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  لال�شتثمار 
اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االثنني امل�افق 2014/1/20 م�عدا 
امام الدائرة الرابعة   لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  اب�ظبي  ب� حمكمة 
اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   790 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

احلمريي  مطر  مبارك   / وميثلها  ذ.م.م  للت�ظيف  �ش�اعد  �شركة  مدعي/   
اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: �شركة العامر للديك�ر ذ.م.م وميثلها ع�شام �شعيد 
اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: مطالبة مالية بقيمة 114000 درهم - فائدة 
العامر للديك�ر ذ.م.م وميثلها ع�شام �شعيد  التع�ي�ض  املطل�ب اعالنه/ �شركة   -
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية: 
وحددت املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/14 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
اب�ظبي  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�شة   امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�ش�ر  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/3  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1081 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/�شاهد خان غف�ر خان اجلن�شية: بنغالد�ض مدعي عليه: م�ؤ�ش�شة كامتدندو   
بيت�ض كالب بار ل�شاحبها / حمد خلفان را�شد املزروعي اجلن�شية: االمارات م��ش�ع 
بار ل�شاحبها  املطل�ب اعالنه/ م�ؤ�ش�شة كامتدندو بيت�ض كالب  الدع�ى: ندب خبري 
ن�شخة  لكم  نرفق  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  املزروعي  را�شد  خلفان  حمد   /
اقام الدع�ى  امل�دع للرد والتعقيب ان اردمت ذلك حيث ان املدعي  من تقرير اخلربة 
املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/15 م�عدا لنظر الدع�ى، 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل  ب� حمكمة اب�ظبي 
وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   756 /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/رجب احلق الالك اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: عبداهلل مبارك   
مالية  الدع�ى: مطالبة  االمارات م��ش�ع  اجلن�شية:  اجلنيبي  فايل حبيب 
اجلنيبي  حبيب  فايل  مبارك  عبداهلل  اعالنه/  املطل�ب  درهم   20.575
املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  اجلن�شية: االمارات عن�انه:بالن�شر   حيث 
اعاله وحددت املحكمة ي�م االثنني امل�افق 2014/1/20 م�عدا لنظر الدع�ى، 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية  ب� حمكمة 
اب�ظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/30  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1650 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

 مدعي/�شركة م�شندم للمعدات الكهربائية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: 
ح�شن م��شى ح�شن القمزي واآخرون اجلن�شية: االمارات م��ش�ع الدع�ى: مطالبة 
مالية مببلغ 773.161.30 درهم املطل�ب اعالنه/ غريب م��شى ح�شن �شامل القمزي 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية: 
وحددت املحكمة ي�م االربعاء امل�افق 2014/1/15 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
اب�ظبي  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�شة   امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�ش�ر  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/4  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1772 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

االمارات  اجلن�شية:  الكهربائية   االدوات  لتجارة  املدينة  عي�ن  مدعي/م�ؤ�ش�شة   
اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  لالعمال  االمارات  ا�شرت  �شركة  عليه:  مدعي 
االمارات م��ش�ع الدع�ى: املطالبة مببلغ 79.170 درهم املطل�ب اعالنه/ �شركة 
عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  لالعمال  االمارات  ا�شرت 
حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 
2014/1/14 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة االوىل  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية الكائنة -- �شخ�شيا او ب�ا�شطة 
قبل  عليها  امل�شتنداتك م�قعا  بدفاعك و�ش�را  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد 
اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/29  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   222 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

حممد  ابراهيم  وميثلها  ذ.م.م  املطابخ  اك�ش�ش�ارات  لتجارة  العفيف  مدعي/�شركة   
عارف م�شري اجلن�شية اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: م�ؤ�ش�شة بيانك� لق�ض الرخام 
م��ش�ع  االمارات  اجلن�شية:  حريز  بن  حممد  علي  �شعيد  ان�ر  وميثلها  وال�شرياميك 
الدع�ى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 17147 درهم والفائدة القان�نية املطل�ب اعالنه/ 
تقرير  ب�رود  عن�انه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  ال�شكري  علي  �شعيد  فا�شل  عبداهلل 
اخلربة حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 
2014/1/14 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة االوىل  ب� حمكمة اب�ظبي االبتدائية الكائنة -- �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدع�ى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/30  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1503/ 2012 -عمايل - م ع-  �ض- اأظ

عليه:  امل�شتاأنف  االمارات  اجلن�شية:  اال�شالمي  اب�ظبي  م�شرف   : امل�شتاأنف 
�شاحلة مربوك �شعيد بن حيدره اجلن�شية: االمارات  م��ش�ع اال�شتئناف : الغاء 
احلكم امل�شتاأنف مطالبة مالية 15612.61 درهم املطل�ب اعالنه/ �شاحلة مربوك 
�شعيد بن حيدره اجلن�شية: االمارات العن�ان: بالن�شر ن�د اعالنكم ب�رود التقرير 
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدع�ىرقم 2012/610 عم جز- م 
ع-ب-اأظ وحدد لنظره جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/1/7 لذا فانت مكلف 
ا�شتئناف اب�ظبي  الدائرة االوىل حمكمة  ال�شاعة 9.30 �شباحا امام  باحل�ش�ر 
التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة 

مبذكرة بدفاعك و�ش�ار مل�شتنداتك  م�قعا عليها قبل م�عد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  468/ 2013 -مد ين - م ر-  �ض- اأظ

امل�شتاأنف : �شركة البحرية ال�طنية للتاأمني اجلن�شية: االمارات امل�شتاأنف عليه: 
حيدره  بن  ع��ض  مبارك  عمر  مالكها  ال�شيارات  لتاأجري  كار  ه�ليداي  مكتب 
التميمي واآخرون اجلن�شية: االمارات م��ش�ع اال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف 
الذي ق�شى مببلغ وقدره 43200 درهم  املطل�ب اعالنه/ برابينت راي اجلن�شية: 
نيبال   العن�ان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدع�ىرقم 
2012/688 مد جز- م ر-ب-اأظ وحدد لنظره جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2014/1/20 
لذا فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف 
اب�ظبي الكائنة املقر الرئي�شي  �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�ش�ار مل�شتنداتك  م�قعا عليها قبل م�عد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2191 

ب��ان��ه يف تاريخ  اف��ادت��ك��م  ن���د  ال��ع��ن���ان: بالن�شر  ال��ع��ق��ارات  ال��ع��امل الدارة  املحك�م ���ش��ده: ح���ل 
2013/11/27 �شدر حكم من قبل ادارة جلان ف�ض املنازعات االيجارية ) اب�ظبي( يف الدع�ى 
عقد  بف�شخ  احل�ش�ري:  مبثابة  اللجنة  حكمت  املتحدة   العقارات   : ل�شالح   اع��اله  امل��ذك���رة 
امل�ؤجرة  العني  م��ن  عليها  امل��دع��ى  وب��اخ��الء   2012/4/3 بتاريخ  الطرفني  ب��ني  امل��ربم  االي��ج��ار 
واال�شخا�ض  ال�ش�اغل  من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  الدع�ى  وب�شحيفة  بالعقد  امل��شحه 
ت��اري��خ االخالء  لغاية  ت��اري��خ 2012/6/21  م��ن  االج���رة  ب�شداد مقابل  امل��دع��ى عليها  ال���زام  م��ع 
امل�شدد  درهم  �شن�يا خم�ش�ما منه مبلغ 375.000  درهم  ب�اقع 1.067.000  الفعلي  والت�شليم 
من املدعى عليها وبالزام املدعى عليها بالزيادة القان�نية املحددة يف 5% �شن�يا ابتداء من تاريخ 
ال�شيانة  امل�ؤجرة وتقدمي براءة ذمة عن  الفعلي للعني  2013/6/21 لغاية االخالء والت�شليم 
واملاء والكهرباء والزمت املدعى عليها بامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما قابال 

لال�شتئناف خالل )15( ي�م  اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

العدد  10986 بتاريخ   2014/1/4     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2847 

املحك�م �شده: م�ؤ�ش�شة االرقام لل��شاطة العقارية العن�ان: بالن�شر ن�د افادتكم بانه يف تاريخ 
2013/12/16 �شدر حكم من قبل ادارة جلان ف�ض املنازعات االيجارية ) اب�ظبي( يف الدع�ى 
املذك�رة اعاله ل�شالح  : واحة اخلليج الدارة العقارات  حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري: اأواًل: 
عليها  املدعى  باخالء  ثانياً:   .  2006 ي�لي�   1 بتاريخ  الدع�ى  طريف  بني  املحرر  العقد  بف�شخ 
للطابق االر�شي للبناية رقم �شي 51 الكائنة مبدينة اب�ظبي �شارع اجل�ازات املبينة ب�شحيفة 
الدع�ى وعقد االيجار املرفق وت�شليمها للمدعيه خالية من ال�ش�اغل واال�شخا�ض وباحلالة 
االيجارية  القيمة  للمدعيه  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعى  والزمت  التعاقد  وقت  عليها  كانت  التي 
ب�اقع 200000 درهم �شن�يا من تاريخ 2009/7/15 وحتى متام االخالء والت�شليم الفعلي مع 
والزمتها   2013/11/9 لغاية  وحتت�شب  ال�شن�ية  لالجرة  ت�شاف   %5 ب�اقع  القان�نية  الزيادة 
املدعى  والزمت  للت�زيع  اب�ظبي  �شركة  والكهرباء من  املاء  ا�شتهالك  براءة ذمة عن  بتقدمي 
عليها بامل�شروفات ومبلغ 200 درهم مقابل االتعاب ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 

قابال لال�شتئناف خالل )15( ي�م  اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
الدانة الدولية لت�شجيل العالمات التجارية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم :58343    
با�ش��م:�شركة ال�شالم العاملية لال�شتثمار املحدودة - �ض.م.ق.   

احلديثة  الدوحة  منطقة  الك�رني�ض،  �شارع  القاب�شة،   ال�شالم  �شركة  ملك  وعن�انه: 
60، الدوحة - قطر. 

وامل�شجلة حتت رقم : )48401(  بتاريخ:  14 / 01 /2004
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
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الفجر الريا�ضي

يكتمل الي�م و�ش�ل امل�شاركني يف )ملتقي املبدعني 
اخل��ام�����ض( وال���ذي يعقد ي���م غ��د االأح���د يف قاعة 
ج�دولفني بفندق اأبراج االإمارات وذلك قبل 24 
حممد  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  من  �شاعة 
بن را�شد اآل مكت�م لالإبداع الريا�شي واملقرر ي�م 
بعد غد االثنني يف قاعة ال�شيخ را�شد مبركز دبي 

العاملي التجاري.
اجلائزة  دور  م��ن  انطالقا  امللتقى  تنظيم  وي��اأت��ي 
ال���رائ���د ل��الرت��ق��اء ب��ال��ري��ا���ش��ة يف دول���ة االإم�����ارات 
حيث   ، والعامل  العربي  وال�طن  املتحدة  العربية 
ال يقت�شر ذل��ك ال��دور على دع��م االإب���داع وتكرمي 
مفه�م  تر�شيخ  اإىل  مي��ت��د  ب��ل   ، �شن�يا  امل��ب��دع��ني 
الريا�شي  للعمل  اأ�شا�شا  وجعله  وتاأ�شيله  االإب��داع 
واملحا�شرات  وامل�����ؤمت����رات  ال���ن���دوات  خ���الل  م���ن 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ا���ش��ت��ع��را���ض النماذج 
اأ�شحاب  خ�����ربات  م���ن  واال����ش���ت���ف���ادة  االإب���داع���ي���ة 
الريا�شي  العمل  يف  واخلالقة  الناجحة  التجارب 
نال�ا  ممن  والفكرية  التطبيقية  امل�شت�يات  على 
بالف�ز  وت�ج�ها  كافة  امليادين  يف  التف�ق  اأو�شمة 

ب��شام االإبداع الريا�شي.
واأع��ل��ن��ت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ع���ن اكتمال 
ال��ت��ج��ه��ي��زات الإق���ام���ة احل���ف���ل ال�����ذي ب����ات عر�شا 
والذي   ، الريا�شيني  للمبدعني  وعيدا  للريا�شة 
�شت�شت�شيفه هذا العام للمرة االوىل قاعة ال�شيخ 
را���ش��د يف م��رك��ز دب��ي ال��ع��امل��ي ال��ت��ج��اري وي��ت��م فيه 
تكرمي الفائزين يف 16 فئة من اأ�شحاب العطاء 
واالجنازات حمليا واإقليميا ودوليا ، والذي ميثل 
ا�شتمرت  ال��ت��ي  اخل��ام�����ش��ة  ل��ل��دورة  اخل��ت��ام  م�شك 
ط�ال �شه�ر عديدة حافلة من قبل جمل�ض اأمناء 
ب��دء االع��الن عن انطالق  اجل��ائ��زة وجلانها منذ 
الدورة اخلام�شة و بداية ت�شلم ملفات الرت�شح يف 
االأول من �شهر ابريل املا�شي وحتى انتهاء م�عد 
ا�شتالمها ي�م 31 اأغ�شط�ض 2013 ثم اإجراءات 
التحكيم واملفا�شلة خالل �شهري �شبتمرب واأكت�بر 
يف  الفائزين  ع��ن  االإع���الن  م�عد  حتى  املا�شيني 
���ش��ه��ر ن���ف��م��رب امل��ا���ش��ي وم���ن ث���م ت��ن��ظ��ي��م ملتقي 

املبدعني اخلام�ض ي�م غد االأحد و�ش�ال اإىل حفل 
بعد  ي�م  11:30 من �شباح  ال�شاعة  التكرمي يف 

غد االإثنني.
ومن املنتظر اأن يحظي ملتقي املبدعني اخلام�ض 
ي������م غ����د االأح�������د ب���اه���ت���م���ام وح�������ش����ر ك���ب���ري من 
الريا�شيني بالدولة نظرا الأهميته يف ظل ح�ش�ر 
وم�شاركة جميع الفائزين الذين �شيتحدث�ن حتت 
�شقف واحد مع العاملني يف القطاع الريا�شي يف 
العربي  وال�طن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
التي  االإبداعية  جتاربهم  من  ج�انب  ويعر�ش�ن 
يف  واالإب���داع  التت�يج  من�شات  اعتالء  اإىل  قادتهم 

خمتلف املجاالت الريا�شية.
االأحد  غدا  اخلام�ض(  املبدعني  )ملتقى  وينطلق 
 3 ويت�شمن   ، �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
اأهلت  والتي  االإبداعية  بالتجارب  مليئة  جل�شات 
يف  لالجناز  و�شام  اغلى  على  للح�ش�ل  اأ�شحابها 
الدورة اخلام�شة جلائزة حممد بن را�شد لالإبداع 
اإىل  ي�شل  ملا  جل�شة  كل  �شت�شتمر  حيث  الريا�شي 

�شاعة كاملة �شتك�ن ثرية بالنقا�ض املفيد.

جتارب ريا�سية
ريا�شية  جت���ارب  ع��ن���ان  االأوىل  اجلل�شة  وحت��م��ل 
ع�ش�  ع�شيبات  د.ع��اط��ف  اجلل�شة  و���ش��ي��رتاأ���ض   ،
جم��ل�����ض اأم���ن���اء اجل���ائ���زة وي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا 4 من 
الفائزين بفئات اجلائزة يتقدمهم حكمنا املتميز 
يف لعبة ال�شطرجن �شلطان علي الطاهر واحلا�شل 
اإدارة  يف  م�شاركته  بعد  حكم  اأف�شل  ج��ائ��زة  على 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ط���الت ال��دول��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة حيث 
العامل  بط�لة  حل��ك��ام  رئي�شاً  ليك�ن  اخ��ت��ي��اره  مت 
اجلائزة الكربى لل�شطرجن لل�شيدات، وذلك للعام 
يف  اأقيمت  التي  البط�لة  يف  الت�ايل  على  الثالث 
مدينة جنيف ال�ش�ي�شرية خالل الفرتة من)2-
حكمنا  و�شيقدم   ،  2013 م��اي���  �شهر  م��ن   )16
خال�شة جتربته ومتيزه عاملياً يف جمال التحكيم، 
باللجنة  ع�ش�  من�شب  ي�شغل  ال��ط��اه��ر  اأن  علما 
دويل  وحم��ا���ش��ر  للعبة  ال���دويل  ل��الحت��اد  الفنية 

معتمد يف دورات حكام ال�شطرجن وحكم دويل فئة 
ال�شطرجن  لعبة  للتحكيم يف  اأعلى ت�شنيف  اأ وه� 
كما  العاملية  البط�الت  اإليه  ت�شند  خاللها  وم��ن 
ي�شغل من�شب ع�ش� مبجل�ض اإدارة نادي ال�شارقة 

الثقايف لل�شطرجن.
العاب  جنم  اجلل�شة  ه��ذه  يف  امل�شاركني  بني  وم��ن 
ال���ق����ى ال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي ال��ق��ط��ري م��ع��ت��ز عي�شى 
بر�شم والذي ح�شل على جائزة الريا�شي العربي 
يف  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الف�شية  بامليدالية  ف����زه  بعد 
يف  )2.38م(  م�شجال  ال��ع��ايل  ال���ث��ب  م�شابقة 
بط�لة العامل الألعاب الق�ى التي اأقيمت مب��شك� 
2013 ح��ي��ث ي��ع��د ه���ذا االجن�����از اأف�����ش��ل اإجن���از 
للعرب على م�شت�ى العامل باالإ�شافة اإىل اأنه قام 
بتحطيم الرقم االآ�شي�ي يف بط�لة الدوري املا�شي 
من  و�شيك�ن  )2.40م(  برقم  )اأمريكا(  بي�جني 
البطل  الرباع  التي �ش�ف تتحدث  الك�كبة  �شمن 
ال��ع��راق��ي ك���رار حممد ج����اد وال���ذي ف��از بجائزة 
جناحات  حقق  اأن  بعد  النا�شئ  العربي  الريا�شي 
االأول  امل��رك��ز  على  احل�ش�ل  اآخ��ره��ا  ك��ان  متميزة 
واختياره   2013 ع��ام  للنا�شئني  اآ�شيا  بط�لة  يف 
اإىل  باال�شافة   ، نف�شها  البط�لة  يف  رب��اع  اأف�شل 

حتطيمه الرقمني العاملي واالآ�شي�ي يف وزنه. 

حتديات اإن�سانية كبرية
و���ش��ت��ت��اح ال��ف��ر���ش��ة اأم����ام ال��ب��ط��ل امل��غ��رب��ي االأمني 
ال�����ش��ن��ت���ف احل��ا���ش��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة ري��ا���ش��ي حقق 
كبرية  اإن�شانية  ريا�شية يف ظل حتديات  جناحات 
ذهبية  حمققا  الباراملبية  �شباقات  يف  تاألقه  بعد 
الرقم  وحتطيم  م   5000 مل�شافة  العامل  بط�لة 
وذهبية   2013 ف��رن�����ش��ا  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ي��ا���ش��ي 
10000م وحتطيم الرقم  بط�لة العامل مل�شافة 
مل�شافة  ال��ع��امل  بط�لة  وذه��ب��ي��ة  ال��ع��امل��ي  القيا�شي 
القيا�شي  ال��رق��م  وحتطيم  كيل�مرتا   42،160
5000 مرت  �شباق  الذهبية يف  وامليدالية  العاملي 
2012 وحتطيم  ل��ن��دن  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  االأل���ع���اب  يف 
كاأ�ض  الذهبية يف بط�لة  وامليدالية  العاملي  الرقم 

العامل للماراث�ن والتي اأقيمت يف لندن 2013.

جتارب موؤ�س�سية عربية
ف��ي��م��ا حت��م��ل اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ن����ان جت���ارب 
م�ؤ�ش�شية عربية مبدعة و�شرياأ�شها الزميل م�شعل 
القحطاين من قناة دبي الريا�شية ويتحدث فيها 
ال��ن��ادي االأه��ل��ي امل�شري وال��ذي ح�شل  ممثل عن 
على جائزة الفريق العربي بعد ف�زه بلقب دوري 
اأبطال اأفريقيا لكرة القدم للمرة ال�شابعة بتاريخه 
الت�ن�شي  الريا�شي  املعهد  عن  ممثل  اإىل  اإ�شافة 
امل�ؤ�ش�شة  ن���ال ج��ائ��زة  ال���ذي  ك���ب��ريت��ان  ب��ي��ري دي 
ال��ع��دي��د من  ل����دوره يف �شناعة  امل��ب��دع��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
االأبطال الت�ن�شيني الذي اعتل�ا من�شات التت�يج 

العاملية واالوملبية .

جتارب موؤ�س�سية دولية مبدعة
و�شتحمل اجلل�شة الثالثة واالأخرية عن�ان جتارب 
اجلل�شة  �شترتاأ�ض  حيث  مبدعة  دولية  م�ؤ�ش�شية 
عن  ممثل  فيها  ويتحدث  روح���اين  مارجريت  د. 
االحتاد الدويل لكرة القدم فيفا الذي ح�شل على 
جائزة امل�ؤ�ش�شة العاملية املبدعة تقديرا جله�ده يف 
احلملة امل�شرتكة التي تهدف اإىل ت�شليط ال�ش�ء 
على عمل االحت��اد يف العامل من اأجل اللعبة، من 
ال��ت��اأث��ري على  ال��ث��الث��ة ه��ي  ال��ع��امل واأ�ش�شها  اأج���ل 

العامل وتط�ير اللعبة وبناء م�شتقبل اأف�شل.
ومت ت�جيه الدع�ة اإىل جميع العاملني يف القطاع 
اأجل  م��ن  امللتقى  ال��دول��ة حل�����ش���ر  ال��ري��ا���ش��ي يف 
االطالع على النماذج الناجحة والتجارب املبدعة 
التي اأو�شلت اأبطالها لبل�غ مرحلة الف�ز باجلائزة 

، واال�شتفادة منها.

يف  الدنيا(  )دانــة  ي�ستك�سفون  الفائزون 
جولة �سياحية

�شياحية  ج���ل��ة  للجائزة  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  تنظم 
ال��دورة اخلام�شة  والفائزين يف  لل�شي�ف  خا�شة 
لتعريفهم مب��ع��امل )دان���ة ال��دن��ي��ا( دب��ي وذل���ك يف 
اجلائزة  اعتادت  والتي  امل�شاحبة  الفعاليات  اإطار 
الفعاليات  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  ع���ام  ك��ل  تنظيمها  ع��ل��ى 
و�شيتعرف   ، للحدث  اخلتامي  للحفل  امل�شاحبة 
ال�شياحية  امل���ع���امل  ع��ل��ى  اجل����ل���ة  يف  امل�����ش��ارك��ني 
ك�جهة  ال�شدارة  حتتل  وجعلتها  دبي  متيز  التي 
اآيق�نات معمارية  �شياحية مف�شلة ملا ت�شمه من 

و�شياحية فريدة .

االألعاب  ل��دورة  وال�شالمة  االأم��ن  جلنة  عقدت 
 2014 لل�شيدات  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة 
للدورة  اال�شتعدادت  ملناق�شة  حت�شرياً  اجتماعاً 
من  بتنظيم  ال�شارقة  اإم���ارة  ت�شت�شيفها  التي 
اإدارة ريا�شة املراأة التابعة لنادي �شيدات ال�شارقة 
املقبل،  12 فرباير  2 حتى  الفرتة من  خ��الل 
ال�شم�  �شاحب  قرينة  من  كرمية  رعاية  حتت 
بنت حممد  ج���اه��ر  ال�شيخة  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
القا�شمي رئي�شة املجل�ض االأعلى ل�ش�ؤون االأ�شرة، 

رئي�شة جمل�ض اإدارة نادي �شيدات ال�شارقة.
اللجنة  رئي�ض  النقبي  ن��دى  االإج��ت��م��اع  ت��راأ���ض 
لالأندية  االأل����ع����اب  دورة  م���دي���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل�����ش��ي��دات ب��ح�����ش���ر ك��ل من 
االأمن  جلنة  رئي�ض  الن�مان  عبدالعزيز  املقدم 
جلنة  رئي�ض  ال�شكار  ابراهيم  د.  و  ال�شالمة،  و 
امل��ت��اب��ع��ة ال��ف��ن��ي��ة، ود. رج���ا ال��ك��ع��ب��ي م���ن جلنة 
امل��را���ش��م وال��ت��ت���ي��ج، وع����اط���ف احل��ل��ب��ي من�شق 
جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ف��ن��ي��ة، وي������ش��ف ع��ب��د الكرمي 
واأع�شاء  وال��ت��ت���ي��ج،  امل��را���ش��م  جل��ن��ة  م��ن  ع�ش� 
جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ف��ن��ي��ة، ع��ل��ي ج��ا���ش��م، وعدنان 

ال�����ش��ام�����ش��ي، وع��ل��ي االأم�����ريي، وره����ام حمم�د، 
وندى الق�شري، واأحمد ال�ش�يدي املن�شق الفني 

يف احتاد االمارات لكرة الطائرة.
وت�جهت ندى النقبي رئي�ض اللجنة التنفيذية 
االجتماع  ب���داي���ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دورة  م���دي���ر 
رئي�ض  الن�مان  عبدالعزيز  املقدم  اإىل  بال�شكر 
التي  امل��ج��ه���دات  على  وال�شالمة  االأم���ن  جلنة 
اأهمية دوره��ا يف  اللجنة، م�ؤكدة على  بها  تق�م 
جناح الن�شخة الثانية من دورة االأندية لالألعاب 
العربية لل�شيدات وقالت اإن اأدوار جميع اللجان 
ومكملة  م��رتاب��ط��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��دورة  املنظمة 
�شمة  �شيك�ن  التعاون  اأن  اذ  البع�ض،  لبع�شها 
ال��ل��ج��ان امل��ن��ظ��م��ة، وه���� االأم����ر ال���ذي ي�شب يف 
النهاية يف م�شلحة الدورة العربية، حتى تظهر 
العربية  االإم���ارات  بدولة  تليق  م�شرفة  ب�ش�رة 

املتحدة وامارة ال�شارقة .
الدورة  الإن��ط��الق  التنازيل  العد  ب��دء  واأ�شافت 
2014، ومن  ال��ع��ام اجل��دي��د  ب��ع��د دخ���ل��ن��ا يف 
امل�ؤكد �شيتم تكثيف العمل يف كافة اللجان حتى 
اأع��ل��ى درج���ات اجل��اه��زي��ة م��ن جميع  اإىل  ن�شل 

للنجاح  تاأكيدا  ال��دورة،  اإنطالق  قبل  اجل�انب 
الكبري الذي �شهدته الن�شخة االأوىل .

الن�مان  ع���ب���دال���ع���زي���ز  امل����ق����دم  اأ�����ش����اد  ب�������دوره 
رئ��ي�����ض جل��ن��ة االأم����ن وال�����ش��الم��ة ب���االإج���راءات 
االإ�شتعدادية من اللجان املنظمة لدورة االأندية 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل�����ش��ي��دات، م�����ش��ي��داً باجله�د 
واأك��د على �شرورة  اللجان،  املبذولة من جميع 
زمني  ج���دول  �شمن  واملنظم  اجلماعي  العمل 
حمدد ومتنا�شق مع اجلدول الزمني للمباريات 
واملناف�شات، ل�شمان تطبيق اأعلى معايري االأمن 

وال�شالمة خالل الدورة.
واأك������د ال���ن����م���ان ع��ل��ى ج���اه���زي���ة جل��ن��ة االأم����ن 
لتنفيذ  ال�شارقة  �شرطة  من  بدعم  وال�شالمة 
فعاليات  انعقاد  م�عد  خالل  املتعددة  مهماتها 
الدورة يف ال�شارقة بني 2–12 فرباير املقبل. 
من�هاً اأنه �شيتم تخ�شي�ض عنا�شر من ال�شرطة 
امل�شاندة  للعمليات  ا�شافة  املراتب  خمتلف  من 
اإقامة  لتاأمني م�اقع  االأم��ن اخلا�ض  وم�ظفي 
نهاية  حتى  الفعاليات  �شري  وت��اأم��ني  ال���ف���د، 
لعنا�شر  ت���اف��ر  هنالك  �شيك�ن  واأن���ه  ال����دورة، 

االأمن الن�شائي نظراً خل�ش��شية بع�ض امل�اقع. 
واأو�����ش����ح رئ��ي�����ض جل��ن��ة االأم�����ن وال�����ش��الم��ة اأن 
واأمن  �شالمة  مهامها  اأول�ية  يف  تاأخذ  اللجنة 
لتاأمني  احلالية  اخلطة  ف��اإن  لذلك  الالعبات 
اخلدمات  تقدمي  ال�شتيعاب  خ�ش�شت  ال���دورة 
 1000 االأمنية وال�شحية املختلفة الأكر من 
�شخ�ض يف الدورة بني �شخ�شيات هامة، ووف�د، 

والعبات، ومرافقني 
ب�شكل ي�شت�عب اأداء جميع املهمات املكلفة للجنة 
تخ�شي�ض  النجاح، حيث مت  درج��ات  اأعلى  على 
واالإ�شعاف  امل������رور،  م���ن  ل��ك��ل  اح��ت��ي��اط  ق������ات 
اأماكن  وتاأمني  ال�شخ�شيات،  وحماية  واالإنقاذ، 
اإق��ام��ة ال���ف���د وامل��ب��اري��ات، اإ���ش��اف��ة اإىل جميع 
االأخ��رى، كما �ش�شت�اجد  الظروف وامل�شتجدات 
�شيارات اال�شعاف والدفاع املدين يف كافة م�اقع 

املباريات واالقامة على مدار ال�شاعة.
اأمنية  اج���راءات  هنالك  اأن  على  الن�مان  ون���ه 
كالرماية  االأل����ع����اب  ب��ب��ع�����ض  م��ت��ع��ل��ق��ة  خ��ا���ش��ة 
ال��ت��ع��ام��ل مع  وال��ق������ض وال�����ش��ه��م، ح��ي��ث �شيتم 
اأ�شلحة الرماية اله�ائية )البندقية وامل�شد�ض( 

االأمنية  ل���الإج���راءات  تخ�شع  ن��اري��ة  ك��اأ���ش��ل��ح��ة 
التي تفر�شها الدولة، م�شرياً اإىل اأن التدريبات 
اأوقات  يف  �شتك�ن  وامل�شد�ض  بالبندقية  اخلا�شة 
املراقبني  ا�شراف  و�شمن  عليها،  متفق  حمددة 
وفقاً للجدوال التي �شتك�ن مطابقة يف الت�قيت 
واملكان ل�قت املناف�شة االأ�شلي ولكن قبله بي�م، 
م�شاركني  م��ن  اجلميع  �شالمة  ل�شمان  وذل��ك 

وجماهري.
االأم������ن  دور جل���ن���ة  ع�����ن  ال����ن�����م����ان  وحت��������دث 
و�شائل  ت�فري  �شيتم  اأن��ه  م��شحاً  وال�شالمة، 
االأم���ن وال�����ش��الم��ة جلميع ال��ف��رق واالإحت����ادات 
�شتت�اجد  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دورة  امل�����ش��ارك��ة يف 
جميع  يف  الطبية  والط�اقم  االإ�شعاف  �شيارات 
م�اقع الدورة، اذ �شيك�ن هناك اأطباء معتمدين 
التعامل مع كل  ومتخ�ش�شني لديهم خربة يف 
لعبة من االألعاب امل�شاركة يف الدورة، اإىل جانب 

ط�اقم االإ�شعافات االأولية.
على �شعيد مت�شل عقدت جلنة املتابعة الفنية 
للدورة اجتماعها ال�شاد�ض، بح�ش�ر د. ابراهيم 
وع�اطف  الفنية،  املتابعة  جلنة  رئي�ض  ال�شكار 

واع�شاء  الفنية،  املتابعة  جلنة  من�شق  احللبي 
وعلي  ال�شام�شي،  وعدنان  جا�شم،  علي  اللجنة 
الق�شري،  ون����دى  وره�����ام حم���م����د،  االأم�������ريي، 
ا�شافة اىل احمد ال�ش�يدي من�شق احتاد الكرة 
ال��ط��ائ��رة. وت���ج��ه د. اب��راه��ي��م ال�����ش��ك��ار رئي�ض 
جلنة املتابعة الفنية بال�شكر اإىل اأع�شاء اللجنة 
لدورة  اال���ش��ت��ع��داد  يف  احلثيثة  ج��ه���ده��م  ع��ل��ى 
العديد  اأنه هناك  اإىل  العربية، م�شرياً  االأندية 
وحتى  تنتظرهم،  التي  ال�شعبة  التحديات  من 
يك�ن  اأن  ي��ج��ب  امل��ن�����ش���د  ال���ه���دف  اىل  ي�����ش��ل���ا 
من  امللح�ظ  االأم���ر  وه���  اجلميع،  م��ن  اجتهاد 

جميع االأع�شاء.
املتطلبات  تاأمني جميع  الفعلي ه�  وقال دورن��ا 
الفنية وتقدمي الن�شح اإىل بقية اللجان يف حال 
احلاجة اإىل ذلك، اذ اأن دور جلنة املتابعة الفنية 
حي�ي ويف غاية االأهمية ك�نه متداخل يف عمل 
كافة اللجان، م�ؤكداً اأن كافة اال�شتعدادت ت�شري 
وفقاً للخطة امل��ش�عة من قبل اللجنة املنظمة 
بدولة  يليق  تنظيمي  جن��اح  حتقيق  نح�  �شعياً 

االإمارات وال�شارقة.

حفل توزيع جائزة حممد بن را�سد لالإبداع الريا�سي.. الإثنني

اكتم����ال و�ش����ول امل�شاركي�����ن يف )ملتق����ى املبدع������ني اخل���ام����������ش( الي�����������وم
الفائزون ي�ستعر�سون جتاربهم واإجنازاتهم خالل 3 جل�سات غدًا.. الطاهر يحكي م�سوار التاألق العاملي وبر�سم وكرار وال�سنتوف يك�سفون مفتاح النجاح

ا�ستعدادات اللجنة ل�ستقبال وتاأمني اأكرث من 1000 م�ساركة

جلنة الأمن وال�شامة حتدد مهامها وتوؤكد اأولوية �شامة 

اأ�شط�رة  اأم�ض  من  اأول  م�شاء  اأب�ظبي  غ��ادر 
الرو�شي  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��امل  وب��ط��ل  ال�����ش��ط��رجن 
جاري كا�شباروف بعد زيارة ناجحة لالإمارات 
اإ�شتغرقت عدة اأيام بدع�ة من �شديقه ال�شيخ 
ت�جه  وق����د   ، ح���ام���د  اآل  اأح���م���د  ب���ن  حم��م��د 
مباراة  الأداء  ع��م��ان  �شلطنة  اإىل  ك��ا���ش��ب��اروف 
من  بدع�ة  م�شقط  العا�شمة  يف  اإ�شتعرا�شية 

اأكادميية �شلطنة عمان لل�شطرجن .
اإىل جامعة  ب��زي��ارة  ق��ام  ق��د  كا�شباروف  وك��ان 
بط�الت  مناف�شات  ملتابعة  العني  يف  االإم���ارات 
ب�شحبة  العمرية  للفئات  لل�شطرجن  ال��ع��امل 

اأ�شاد  اآل حامد حيث  اأحمد  بن  ال�شيخ حممد 
البطل االأ�شط�ري بنجاح االإمارات باإمتياز يف 
العني  مدينة  يف  العاملي  امل�نديال  اإ�شت�شافة 
�شارك  ، فقد  امل�شتقبل  وت�شجيعا منه الأبطال 
املبا�شر  التحليلي  اال���ش��ت���دي���  يف  ك��ا���ش��ب��اروف 
ي�تي�ب  الت�ا�شل  م�قع  على  البط�لة  لقناة 
بط�الت  م��ب��اري��ات  ع��ل��ى  بالتعليق  ق���ام  ح��ي��ث 
واأ�شاد  لل�شطرجن  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��ع��امل 

بامل�شت�ى الفني والتنظيمي للم�نديال. 
م�نديال  حل�ش�ر  للبط�لة  زي��ارت��ه  وخ���الل 
النا�شئني بالعني ، خطف كا�شباروف االأ�ش�اء 

ح��ي��ث ال���ت���ف ح����ل���ه ال���الع���ب����ن م���ن خمتلف 
ال��ت��ذك��اري��ة من  ال�����ش���ر  الل��ت��ق��اط  اجلن�شيات 
بطلهم املف�شل وتت�ا�شل عرب و�شائل االإعالم 
اأ����ش���داء النجاح  ال��ع��امل��ي��ة امل��رئ��ي��ة وامل���ق���روءة ، 
العني  الذي حققته مدينة  الكبري  التنظيمي 
لل�شطرجن  ال��ع��امل  ل��ب��ط���الت  باإ�شت�شافتها 
و14  و12  و10   8 حت��ت  ال��ع��م��ري��ة  للفئات 
مب�شاركة  واالإن����اث  ل��ل��ذك���ر  �شنة  و18  و16 
العب   1773 م��ن��ه��م  ���ش��خ�����ض  اآالف  اأرب���ع���ة 
121 دول����ة حت���ت رع���اي���ة �شم�  والع���ب���ة م���ن 
ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض 

اأب���ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي وب��ح�����ش���ر مم��ي��ز حلفل 
اخل��ت��ام م��ن ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
املجتمع رئي�ض الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  وال�شيخ   ، وال��ري��ا���ش��ة 
االأ�شي�ي  االحت���اد  رئي�ض  نهيان  اآل  �شخب�ط 
وقد   . للبط�لة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض 
العام  الرتتيب  االأول يف  باملركز  الهند  ت�جت 
بر�شيد 8 ميداليات منها 3 ذهبية ، 2 ف�شية 
الثاين  باملركز  ال�شني  وف��ازت   ، برونزية   3  ،

بر�شيد ثالث ذهبيات .

كا�شباروف ي�شيد مبونديال العامل لل�شطرجن يف العني
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الفجر الريا�ضي

بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور تنطلق مع فئات ال�سواهني للعامة

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ي�شتخدم اأحدث التقنيات الفنية يف تنظيم البطولت

ال�شاهي��ن بط���ل خما�شي���ات عوايف لك����رة الق�������دم

فئة  بال�شق�ر  لل�شيد  ف��زاع  بط�لة  االول  اأم�����ض  انطلقت 
جري �شاهني فرخ وفئة جري �شاهني جرنا�ض حتت اإ�شراف 
وتنظيم مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث. ويف ظل 
اأج�اء من املناف�شات احلامية واأعداد كبرية من امل�شجعني، 
بعدها  ت��اأه��ل  مت�شابق   200 م��ن  اأك��ر  الفئتني  ���ش��ارك يف 

ع�شرة مت�شابقني من كل فئة. 

م�ساركات اأكرب من العامة هذا املو�سم
ي�شهد هذا امل��شم يف بط�الت فزاع لل�شيد بال�شق�ر من�اً 
كبرياً يف عدد املت�شابقني من الفئات العامة، بينما �شاعدت 
الإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  اج��راه��ا  التي  التط�رات 
ال�����رتاث م���ن ح��ي��ث ال��ت��ن��ظ��ي��م وت��ط���ي��ر اجل����ان���ب الفنية 
والتقنية على ت�شهيل عملية الت�شجيل و�شبط ال�قت ونقل 
م�شت�ى  من  للرفع  التلفزة  �شا�شات  على  مبا�شرة  احل��دث 
البط�الت.  وعلق حممد بن عبداهلل رئي�ض اللجنة الفنية 
الفنية  الن�احي  قائاًل:  بال�شق�ر  لل�شيد  ف��زاع  بط�لة  يف 
امل��شم قد �شهدت تط�رات كبرية،  البط�الت هذا  اإدارة  يف 
انطالقاً من دقة الت�قيت وزيادة م�شاحة الر�شد عند خط 
النهاية، اإىل ا�شتخدام االإنرتنت )ال�اي فاي( لتقل النتائج 
االإ�شتقبال،  املنت�شرة يف �شالة  الكبرية  ال�شا�شات  على  ف�راً 

كما �شهلنا طرق ا�شتعمال الر�ش�مات البيانية واإدخالها اثناء 
احل�اجز  بتحديث  وقمنا  التلفزي�نات.  على  املبا�شر  البث 
زيادة  على  حر�شنا  كما  العاملي  ال��ط��راز  لت�اكب  اله�ائية 
من  جه�دنا  كثفنا  وق��د  ال�شعف.  اإىل  البط�الت  م�شاحة 
كل الن�احي لنمنح امل�شاهدين يف �شالة االإ�شتقبال جتربة 
�شّيقة يعي�ش�ا خاللها اأدق تفا�شيل احلدث يف اخلارج، كما 
قمنا باإ�شت�شافة عار�شني للطيارات الال�شلكية امل�شتخدمة 
ال��شائل  اأح��دث  ح�ل  واملعرفة  ال�عي  لزيادة  التدريب  يف 

التقنية امل�شتخدمة يف تدريب ال�شق�ر على ال�شيد . 
اأحدث  ت�شم  متنقلة  �شيارة  م��ن  العلميات  غرفة  وتتك�ن 
االأجهزة التقنية اخلا�شة باملراقبة و�شبط ال�قت واملتابعة 
ال�شيارة  لتتحرك  ب��االإن��رتن��ت  ف��اي  واي  نظام  ع��رب  وال��ب��ث 
الرياح  جم��رى  ح�شب  يتغري  ال��ذي  االأن�شب  للمكان  وف��ق��اً 
بدون احداث اأي ت�ش�ي�ض على املعل�مات التي يتم بثها اإىل 

التلفزي�نات.

جتارة وتربية ال�سقور
واأف�شل  ال��ع��امل،  تنت�شر ح���ل  ال�شق�ر  و���ش��راء  بيع  اأ���ش���اق 
ال�شق�ر التي يتم �شراوؤها من املزارع اخلا�شة. وقال اأحمد 
�شيف اأحد ال�شقارين وامل�شاركني يف البط�لة: ا�شرتكت يف 

اإال  فقط  املا�شي  العام  منذ  بال�شق�ر  لل�شيد  فزاع  بط�لة 
بال�شق�ر منذ نع�مة اظافري  ال�شيد  امار�ض ه�اية  اأنني 
ال�شق�ر  واأف�شل  ال��ي���م.  حتى  ال��ب��داوة  حياة  اأعي�ض  الأنني 
املزارع  يف  تربيتها  يتم  التي  تلك  هي  �شرائها  ميكن  التي 
خا�شة  م��زارع  من  ال�شق�ر  اأ���ش��رتي  �شخ�شياً  اأن��ا  اخلا�شة 
يف املانيا، وال يحتاج ال�شقر الأكر من �شهر واحد لتدريبه 
على الفئة اخلا�شة بالبط�لة بينما ترتواح اأ�شعار ال�شق�ر 
اماراتي  دره���م   150000 اإىل  دره���م   10000 ب��ني  م��ا 

ح�شب ن�عها وف�شيلتها . 

قارين ِحكم ال�سّ
ومب���ا اأن م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د الإح���ي���اء ال����رتاث يعد 
الرتاث  ون�شر  حلفظ  وم�ث�قاً  معتمداً  ومرجعاً  م�شدراً 
ال�طني يف دولة االإمارات العربية املتحدة، وي�فر امل�شادر 
واملراجع الرتاثية للباحثني واملهتمني وكافة اأفراد املجتمع 
برتاث  احتفاء  ال�شقارة  كتاب  م��ن  ال�شاد�ض  الف�شل  ف��اإن 
ع��امل ح��دي��ث. ويف  ت��راث عريق يف  ال�ش�ء على  يلقي  ح��ي 
اذكركم  امل�ؤلف:  امل�جهة لل�شقارين قال  االأخرية  الر�شالة 
اإخ�اين ال�شقارين اأنكم حني ترفع�ن �شقراً ف�ق قب�شتكم 
طريدتكم،  لقن�ض  االأوىل  الفجر  خي�ط  م��ع  وتنطلق�ن 

ب���اأوىل رحالتكم اخلا�شة  تق�م�ن  اأن��ك��م  لكم  ي���رتاءى  ق��د 
بال�شيد، بينما قد تك�ن االأخ��رية يف واقع االأم��ر. وهذا ما 
ي�شتدعي تفكريكم يف خ�شم احلما�ض والرتقب اللذين ال 
تكادون ت�شتطيع�ن ال�شيطرة عليهما خالل رحلة ال�شيد، 
بحقيقة ك�نكم ت�شكل�ن حلقة يف �شل�شلة ط�يلة من احللقات 

التي متتد اإىل ع�ش�ر ما قبل التاريخ املكت�ب لل�شقارة .

نتائج فئة جري �ساهني فرخ للعامة
جاء طري حمدان �شعيد جابر يف املركز االأول بزمن قدره 
���ش��ع��ي��د ج���اب���ر يف  17:949 ث��ان��ي��ة وج�����اء ط���ري ح���م���دان 
اي�شاً  وج��اء  ثانية   18:691 ق��دره  بزمن  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ط��ري ح��م��دان �شعيد ج��اب��ر يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��زم��ن قدره 
على  جابر  �شعيد  حمدان  طري  وح�شل  ثانية   18:837
املركز الرابع بزمن قدره 19:164 ثانية وجاء طري ميثا 
�شعيد علي را�شد يف املركز اخلام�ض بزمن قدره 19:232 
ال�شاد�ض  املركز  املقع�دي يف  �شيف  اأحمد  وج��اء طري  ثانية 
�شعيد  ح��م��دان  ط��ري  وج��اء  ثانية   19:461 ق��دره  بزمن 
ثانية   19:473 ق���دره  ب��زم��ن  ال�شابع  امل��رك��ز  على  ج��اب��ر 
بزمن  الثامن  املركز  على  �شعيد جابر  وج��اء طري حمدان 
اأحمد جابر بن جمرن  19:474 ثانية وجاء طري  قدره 

باملركز التا�شع م�شجاًل زمناً قدره 19:560 ثانية وح�شل 
طري اأحمد �شيف املقع�دي على املركز العا�شر بزمن قدره 

19:660 ثانية. 

نتائج فئة جري �ساهني جرنا�س 
بزمن  االأول  املركز  على  جابر  �شعيد  حمدان  طري  ح�شل 
19:293 ثانية وجاء طري حمدان �شعيد جابر يف  قدره 
املركز الثاين بزمن قدره 19:309 ثانية وجاء اي�شاً طري 
حمدان �شعيد جابر يف املركز الثالث بزمن قدره 19:467 
ثانية و�شجل طري ميثا �شعيد علي را�شد املركز الرابع بزمن 
قدره 19:607 ثانية وجاء طري بطي اأحمد بن جمرن يف 
وج��اء طري  ثانية   19:736 ق��دره  بزمن  املركز اخلام�ض 
حممد خلفان مبارك بن �شباع االأجتبي يف املركز ال�شاد�ض 
حممد  ح�شر  طري  وح�شل  ثانية   20:057 ق��دره  بزمن 
عجيل ال�ش�يدي على املركز ال�شابع بزمن قدره 20:065 
ثانية بينما ح�شل طري اأحمد جابر بن جمرن على املركز 
وج��اء طري حمدان  ثانية   20:178 ق��دره  بزمن  الثامن 
�شعيد جابر باملركز التا�شع م�شجاًل زمناً قدره 20:207 
ثانية وح�شل طري غدير �شعيد عبيد بن ط�ير�ض الكتبي 

على املركز العا�شر بزمن قدره 20:223 ثانية. 

كايد  ب�����ن  ال�������ش���ي���خ حم���م���د  ����ش���ه���د 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
نائب  اخليمة،  راأ���ض  يف  االقت�شادية 
رئي�ض اللجنة العليا املنظمة للدورة 
احلادية ع�شرة من مهرجان ع�ايف، 
اأحمد غامن،  العميد غامن  بح�ش�ر 
القدم،  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  ع�ش� 
نهائي بط�لة ع�ايف خلما�شيات كرة 
فعاليات  �شمن  اأقيمت  التي  القدم، 
اللجنة  واإ�شراف  بتنظيم  املهرجان، 
اللجنة  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

العليا املنظمة للمهرجان.
للنقليات(  )ال�����ش��اه��ني  ف��ري��ق  وف���از 
ب��ل��ق��ب ب��ط���ل��ة ع�����ايف ل��ك��رة القدم، 
على  النهائية  امل��ب��ارة  يف  تغلبه  بعد 
النمر(،  )م��غ�����ش��ل��ة  ف��ري��ق  م��ن��اف�����ش��ه 
ال����ذي اك��ت��ف��ى ب��امل��رك��ز ال���ث���اين بعد 
نتيجتها  انتهت  م��اراث���ن��ي��ة  م��ب��اراة 
مقابل  اأه����داف  ب�شبعة  االإج��م��ال��ي��ة 
�شتة، فيما تعادل الفريقان يف ال�قت 

فريق،  لكل  اأه��داف  باأربعة  االأ�شلي 
ليحتكما اإىل ال�شربات الرتجيحية، 
التي ح�شمت املباراة ولقب البط�لة 

ل�شالح ال�شاهني للنقليات .
لبط�لة  النهائية  امل��ب��اراة  واأق��ي��م��ت 
ع������ايف خل��م��ا���ش��ي��ات ك����رة ال���ق���دم يف 
�شباط  ل����ن����ادي  امل��غ��ل��ق��ة  ال�������ش���ال���ة 
اخليمة.  راأ����ض  مدينة  يف  ال�شرطة 
للبط�لة  اخل��ت��ام��ي  امل�شهد  وات�����ش��م 
اللقاء،  واالإث���ارة بني طريف  بالندية 
ال���ق��ت االأ�شلي  امل��ب��اراة يف  وان��ت��ه��ت 
لعب  ذل����ك  ب��ع��د   .4-4 ب���ال���ت���ع���ادل 
ال��ف��ري��ق��ان ���ش���ط��ني اإ���ش��اف��ي��ني، مل 
يتغري خاللهما احلال، لتبقى نتيجة 
للج�ء  دفع  ما  املباراة على و�شعها، 
التي  ال��رتج��ي��ح��ي��ة،  ال���رك���الت  اإىل 
للنقليات  ال�شاهني  لفرق  ابت�شمت 

بثالث ركالت مقابل ركلتني. 
)ال�شاهني  ال��ب��ط��ل  اأه������داف  ���ش��ج��ل 
النهائية،  امل��ب��اراة  خ��الل  للنقليات( 

كل من را�شد الراوي وحمد الراوي 
واإي��ه��اب اأح��م��د وط��الل ���ش��امل، فيما 
)مغ�شلة  ال��ب��ط��ل  ل������ش��ي��ف  ���ش��ج��ل 
ال��ن��م��ر( ك���ل م���ن اإب���راه���ي���م ب���� ف�د 
ور�شيد  ح�����ش��ن  واإ����ش���الم  )ه���دف���ني( 

بركات )هدف لكل منهما(.
الطنيجي،  ع��ب��ي��د  اأح���م���د  واأع�������رب 
ع�ايف  مهرجان  على  العام  امل�شرف 
العليا  اللجنة  با�شم  اخليمة،  براأ�ض 
بالغ  ع����ن  ل���ل���م���ه���رج���ان،  امل���ن���ظ���م���ة 
ل���ن���ادي �شباط  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة، بقيادة  ال�����ش��رط��ة يف 
ب����ن �شقر  ال�����ش��ي��خ ط���ال���ب  ال����ل�����اء 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
البط�لة  الحت�شان  اخليمة،  راأ����ض 
وت���ق���دمي ت�����ش��ه��ي��الت خم��ت��ل��ف��ة لها 
االأ�شغال  ول��دائ��رة  اإجناحها،  بهدف 
واخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة يف االإم��������ارة، 
نظري ما قدمت من جه�د كبرية يف 
الفعاليات  ومنها  املهرجان،  خدمة 

الريا�شية.
واأك�������د حم���م���د ع���ب���د اهلل ع���ب���د اهلل 
رئ����ي���������ض ال���ل���ج���ن���ة ال����ري����ا�����ش����ي����ة يف 
مهرجان ع�ايف، ع�ش� اللجنة العليا 
البط�لة  اأن  ل��ل��م��ه��رج��ان،  امل��ن��ظ��م��ة 
اإيجابيات عدة، وغلب عليها  �شجلت 
التناف�ض احلاد وال�شريف بني الفرق 
االأوىل  للمرة  ت��ق��ام  امل�����ش��ارك��ة، وه��ي 
منذ انطالقها حتت مظلة املهرجان 
خ����ارج احل����دود اجل��غ��راف��ي��ة ملنطقة 
راأ�ض  يف  ال�شياحية  الطبيعية  ع���ايف 
غالبية  حت��ت�����ش��ن  ال���ت���ي  اخل���ي���م���ة، 
م�شريا  ال�شن�ي،  املهرجان  فعاليات 
اأفرزت  البط�لة  مناف�شات  اأن  اإىل 
م���اه��ب وط��ن��ي��ة وحم��ل��ي��ة الف��ت��ة يف 

مراكز عدة.
اللقاء  على  ال�شتار  اإ���ش��دال  وع��ق��ب 
اأحمد  غ��امن  العميد  ك��رم  النهائي، 
غامن الفرق الفائزة باملراكز االأوىل 
بكاأ�ض  البطل  وحظي  البط�لة،  يف 

بقيمة  ن��ق��دي��ة  وج����ائ����زة  ال��ب��ط���ل��ة 
امليداليات  م����ع  دره������م   15000
البط�لة  و���ش��ي��ف  ون���ال  ال��ذه�����ب��ي��ة. 
ك��اأ���ض امل��رك��ز ال��ث��اين وج��ائ��زة نقدية 
وامليداليات  دره��م  اآالف   10 بقيمة 
ال����ف��������������ش���������ي����ة. وح���������ش����ل ����ش���اح���ب 
امل��رك��زال��ث��ال��ث، وه���� ف��ري��ق جامعة 
والتكن�ل�جيا،  ل��ل��ع��ل���م  ع��ج��م��ان 
ع��ل��ى ك��اأ���ض امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وجائزة 
8 اآالف درهم بجانب  نقدية بقيمة 

امليداليات الربونزية.
االألقاب الفردية

اخلتامي  امل�شهد  يف  التكرمي  �شمل 
ال����ف����ائ����زي����ن ب�����االأل�����ق�����اب ال���ف���ردي���ة 
البط�لة،  جن����اح  يف  وامل�����ش��اه��م��ني 
م���ن فريق  ال������راوي،  را����ش���د  ت����ج  اإذ 
ال�����ش��اه��ني ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات، ب��ل��ق��ب هداف 
ال���ب���ط����ل���ة، ون������ال ك����اأ�����ض ال���ه���داف 
وجائزة مادية. وح�شل الالعب علي 
ال��ب��ل������ش��ي، م��ن ف��ري��ق )���ش��ب��ك��ة كلنا 

العب  اأف�شل  ج��ائ��زة  على  خليفة(، 
اأف�شل  كاأ�ض  وا�شتحق  البط�لة،  يف 
العب وجائزة مادية. ووقع االختيار 
يف جائزة اأف�شل حار�ض يف البط�لة 

على حمم�د ح�شن، من فريق �شبكة 
اأف�شل  ب��ك��اأ���ض  وح��ظ��ي  خليفة،  كلنا 

حار�ض وجائزة مادية.
وكرمت اللجنة الريا�شية يف الدورة 

ع�ايف  مهرجان  من  ع�شرة  احلادية 
لبط�لة  االإعالمية  اللجنة  اأع�شاء 
ك�����رة ال����ق����دم، ال���ت���ي ���ش��م��ت غريب 
املن�ش�ري، من �شبكة )كلنا خليفة(.

امل����زع �شتيفن ك���ري م��ب��اراة كبرية وق��اد غ���ل��دن �شتايت ووري���رز اىل  ق��دم 
ا�شقاط ميامي هيت حامل اللقب يف اخر م��شمني يف عقر داره 114-123 

�شمن دوري كرة ال�شلة االمريكي للمحرتفني.
20350 متفرجا، �شجل ك�ري  على ملعب امرييكان ايرالينز ارينا وامام 
بثماين  امل�شيف  �شلة  ودك   ، �شرقات  و4  حا�شمة  متريرة  و12  نقطة   36
العب  و�شاهم  اللقب.  حامل  ثالثيات  جمم�ع  مع  بالت�شاوي  اي  ثالثيات 
�شلته  امل��شم عندما �شجل يف  الثامنة هذا  االرتكاز ديفيد يل بخ�شارة هيت 
32 نقطة والتقط 14 متابعة، لي�شتمر يف اط�ل �شل�شلة له مع 7 انت�شارات. 
اذا مل يتم  ا�شتعرا�شيا.  ك��ان  ك���ري  وق��ال م��ارك جاك�ش�ن م��درب ووري���رز: 
ليربون  هيت  عمالق  ام��ا  التدريب  �شاعتزل  النج�م  كل  فريق  يف  اختياره 
جيم�ض )26 نقطة( فامتدح ك�ري الذي حرمه اكر من مرة من ال��ش�ل 
اىل �شلة ووري���رز: ه� اح��د اب��رز امل�شددين يف ال��دوري االن. ال ميكن ايجاد 

م�شدد اف�شل منه، خ�ش��شا بالطريقة التي يحمل فيها الكرة ويتعامل معها 
بخفة رهيبة .

هيت.  م�شت�ى  من  بطل  فريق  ام��ام  جيدة  جتربة  انها  امل��ب��اراة  بطل  وراأى 
ال�شحيح  امل�شار  على  ان��ن��ا  ي���ؤك��د  الطريقة  ب��ه��ذه  واللعب  هنا  اىل  قدومنا 
والبديل  ثالثيات   4 بينها  نقطة   16 ط�م�ش�ن  ك��الي  للفائز  وا���ش��اف   .
هاري�ش�ن بارنز 15 نقطة، فيما �شجل لهيت دواين وايد 22 نقطة وكري�ض 
17 نقطة. وقال مدرب هيت اريك  19 نقطة وامل���زع ماري� ت�شاملرز  ب��ض 
هيت  �شلة  وتلقت  الف�ز  ي�شتحق�ن  هائلة.  مباراة  قدم�ا  لقد  �شب�ل�شرتا: 
اكرب كم من النقاط يف مباراة على ار�شه من دون متديد وقت بعد ان�شمام 
الثالثي الرهيب اليه )جيم�ض-وايد-ب��ض(. ومل يكن ن�شيب �شان انط�ني� 
�شبريز و�شيف امل��شم املا�شي اف�شل من ميامي هيت، اذ �شقط امام �شيفه 
انط�ين. على  العائد كارميل�  النجم  105-101 بف�شل  نيك�ض  ني�ي�رك 

ملعب اي تي اند تي �شنرت وامام 18581 متفرجا، �شرب ميل� العائد من 
اال�شابة م�شجال 27 نقطة و12 متابعة و�شاعده اميان �ش�مربت مع 27 
قبل  كرة حا�شمة  بينها  ر�شيد يف م�شريته(  )اعلى  6 ثالثيات  بينها  نقطة 
4ر23 ثانية على نهاية ال�قت، علما بان االخري �شجل 25 نقطة يف جمم�ع 
اخر 5 مباريات لنيك�ض. وقال انط�ين: كان م�شت�ى اجلهد عاليا، والطاقة 
ثالث  فه�  متقهقر  م��شم  يف  نيك�ض  ومي��ر  اردن��ا  كما  امل��ب��اراة  خ�شنا  اي�شا. 
ا�ش�اأ فريق يف املنطقة ال�شرقية، لكرة اال�شابات، الت�شديد ال�شيء، الهج�م 

االناين والت�قعات املتغطر�شة، لكنه فجاأة وجد نف�شه امام �شبريز.
ولدى اخلا�شر، �شجل االيطايل مارك� بيلينيلي 32 نقطة بينها 6 ثالثيات 
اخر  الق��ض يف  خ��ارج  اه��در كرتني من  لكنه  ر�شيد يف م�شريته  اعلى  وه��� 
دقيقة، واكتفى امل�زع الفرن�شي ط�ين باركر ب�12 نقطة والعمالق تيم دنكان 
بت�شع. وت�اىل �شق�ط الفرق الكبرية على ار�شها، عندما قلب بروكلني نت�ض 

تاأخره بفارق 16 نقطة وتغلب على م�شيفه اوكاله�ما �شيتي ثاندر 95-
93 على ملعب ت�شيزابيك ارينا امام 18203 متفرجني. وتاأخر بروكلني 
ال�قت،  نهاية  على  دقائق  54ر6  قبل   89-79 خ�شارة(  و21  ف���زا   11(
وكان اوكاله�ما يف طريقه نح� ف�ز جديد، لكن العبي املدرب جي�ش�ن كيد 

�شجل�ا 14 نقطة متتالية )89-93(.
وعندما كانت االرقام متعادلة 93-93، طلب ج� ج�ن�ش�ن الكرة من مدربه 
ترتيب  �شدارة  عن  �شيتي  لينزل  النهاية،  �شافرة  مع  القاتلة  الكرة  و�شجل 
الدوري ويتعر�ض خل�شارته الثانية على الت�ايل بعد االخرية امام ب�رتالند 
ليلة راأ�ض ال�شنة. وتاألق مع الفائز امل�زع ديرون وليام�ض )29 نقطة( وب�ل 
بري�ض )18 نقطة(، فيما كان مت�شدر ترتيب هدايف الدوري كيفن دورانت 
االف�شل لدى اخلا�شر مع 24 نقطة، وافتقد جمددا للم�زع امل�شاب يف ركبته 

را�شل و�شتربوك.

ك����وري ي�شق�����ط هي�����ت يف عق�����������ر داره 

غامن اأحمد يتو�سط الفريق املتوج بالبطولة
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الفجر الريا�ضي

تع�د عجلة الدوري اال�شباين لكرة القدم اىل الدوران 
بر�شل�نة  امل��ق��دم��ة  ل��ث��الث��ي  ���ش��ه��ل��ة  ب��اخ��ت��ب��ارات 

وات��ل��ت��ي��ك��� م��دري��د وري����ال م��دري��د يف 
بعد  وذل��ك  ع�شرة  الثامنة  املرحلة 
ت���ق��ف مل���دة ا���ش��ب���ع ب�����ش��ب��ب اعياد 

امليالد وال�شنة اجلديدة.
وي��ل��ت��ق��ي ب��ر���ش��ل���ن��ة امل��ت�����ش��در )46 

الت�شي الرابع ع�شر  نقطة( مع �شيفه 
غدا االحد، ويحل اتلتيك� مدريد الثاين 
�شيفا  بر�شل�نة،  خلف  االه���داف  بفارق 

ي�شت�شيف  فيما  ال��ع��ا���ش��ر،  ملقة  ع��ل��ى 
فيغ� اخلام�ض  �شلتا  الثالث  ريال مدريد 

ع�شر االثنني املقبل يف ختام املرحلة.
يف املباراة االوىل، تبدو حظ�ظ بر�شل�نة 
ال��ث��ال��ث على  ال��ف���ز  ك��ب��رية لتحقيق 
ال���ت����ايل وال�������ش���اد����ض ع�����ش��ر هذا 
ي�شت�شيف  ع���ن���دم���ا  امل����������ش����م 
ال��ت�����ش��ي ال����ذي ت��ع��ر���ض لثالث 
ه�����زائ�����م م���ت���ت���ال���ي���ة. وي���ع����ل 
على  ال����ك����ات����ال�����ين  ال����ف����ري����ق 
ع���ام���ل���ي االر����������ض واجل���م���ه����ر 
وت��ر���ش��ان��ت��ه ال���زاخ���رة ب��ال��ن��ج���م يف 
�شان�شيز  اليك�شي�ض  والت�شيلي  نيمار  الربازيلي  مقدمتها 
الدويل  النجم  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  فابريغا�ض  وفران�شي�شك 

االرجنتيني لي�نيل مي�شي ب�شبب اال�شابة.
حيث  االي�شر  الفخذ  يف  اال���ش��اب��ة  م��ن  مي�شي  وتعافى 
تدريبات  اىل  وع����اد  االرج��ن��ت��ني  يف  ل��ل��ع��الج  خ�����ش��ع 
الفريق  بتدريبات  �شاألتحق  بر�شل�نة وقال مي�شي 
وم��ع امل��ج��م���ع��ة، وب��ع��د ذل��ك ���ش��رى م��ا اذا كان 

بامكاين اللعب .
ت��ع��ر���ض لال�شابة  ال����ذي  م��ي�����ش��ي،  وخ�����ش��ع 
املا�شي،  الثاين-ن�فمرب  ت�شرين  منت�شف 

ف�ني�ض  يف  م��ك��ث��ف��ة  ع���الج���ات  اىل 
راأ�شه  م�شقط  م��ن  ب��ال��ق��رب 

روزاري������������� واظ���ه���رت���ه 
����������ش����������ر ف�����ي�����دي������ 
التلفزي�ن  ن�شرها 
االرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي 
بق�شاوة  يتدرب 

حت��������ت درج��������ة 
حرارة ق�ية.

م�شت�اه  على  كثريا  اأث��رت  التي  لال�شابات  تعر�شه  دون   2014 العام  مير  ان  يف  امله  عن  مي�شي  واع��رب 
والنادي الكاتال�ين منذ ني�شان-ابريل املا�شي، بيد ان ذلك مل مينعه من الت�اجد �شمن 
الثالثي املر�شح جلائزة اف�شل العب يف العامل والتي نالها يف االع�ام االربعة االخرية، 
رونالدو  كري�شتيان�  الربتغايل  ال��دويل  مدريد  ري��ال  مهاجم  مع  يتناف�ض  حيث 
وتلقى  ري��ب��ريي.  ف��ران��ك  الفرن�شي  ال���دويل  االمل���اين  ب��اي��رن مي�نيخ  وم��ه��اج��م 
الكاتال�ين ال�ش�ء االخر بع�دة حار�ض مرماه الدويل فيكت�ر فالديز  الفريق 
اىل الت�شكيلة اال�شا�شية بعد تعافيه من اال�شابة يف ربلة ال�شاق تعر�ض لها يف 
ت�شرين الثاين-ن�فمرب املا�شي اي�شا مع منتخب بالده �شد جن�ب افريقيا 
يف مباراة دولية ودية. واو�شح بر�شل�نة يف بيان له: انه خرب �شار للفريق، 
ب��ع��د احل�����ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة لبعد ظ��ه��ر اخل��م��ي�����ض، اأع��ط��ى االط��ب��اء ال�ش�ء 
مدريد  اتلتيك�  ميني  الثانية،  امل��ب��اراة  ويف  باللعب  لفالديز  االخ�شر 
النف�ض مب�ا�شلة انت�شاراته املتتالية التي بلغت 4 قبل ت�قف الدوري 

قبل ا�شب�عني وذلك عندما يحل �شيفا على ملقة.
بداية  منذ  احل�شن  ال��ب��الء  م��دري��د  اتلتيك�  واب��ل��ى 
امل������ش��م احل����ايل وف���ر����ض ن��ف�����ش��ه م��ن��اف�����ش��ا ق�يا 
ري��ال مدريد  لرب�شل�نة مت�فقا على ج��اره 
حيث هزم االخري 1-�شفر يف �شانتياغ� 
مدريد  اتلتيك�  ومي��ل��ك  ب��رن��اب��ي���. 
ق����ة ���ش��ارب��ة يف خ��ط الهج�م 
الثالث  امل����رك����ز  ����ش���اح���ب 
يف ال��ل��ي��غ��ا ب��ر���ش��ي��د 46 
ه���دف���ا ب����ف����ارق 3 
خلف  اه�������داف 
ب�����ر������ش�����ل������ن�����ة 
وري���������ال م����دري����د، 
ك��شتا  دي��ي��غ���  ب��ق��ي��ادة 
ال��ث��اين على  امل��رك��ز  �شاحب 
الئ��ح��ة ال��ه��داف��ني ب��ر���ش��ي��د 15 
رونالدو  خلف  هدفني  بفارق  هدفا 
�شاحب  غ��ار���ش��ي��ا  وراوول  امل��ت�����ش��در، 
مدريد  اتلتيك�  وع���زز  اه���داف.   5
���ش��ف���ف��ه ب��ال��ت��ع��اق��د م����ع العب 
الدويل  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال������ش��ط 
�شبيل  ع��ل��ى  ���ش������ش��ا  خ������ش��ي��ه 
امل��شم  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  االع������ارة 
ميتالي�شت  م��ن  ق��ادم��ا  احل���ايل 
خ���ارك���ي���ف االوك����������راين وداف�����ع 
ال�ان  �شابقا  عاما(   28( �ش��شا 
وناب�يل  االمل����اين  مي�ينخ  ب��اي��رن 
تعزيز  يف  ي���ام���ل  وه�����  االي����ط����ايل، 
م�نديال  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ح��ظ���ظ��ه 

بانه  ع��ل��م��ا   2014 ال�����ربازي�����ل 
خا�ض 7 مباريات يف الت�شفيات 

امل����ؤه���ل���ة وع���م���ل ���ش������ش��ا مع 
م�اطنه  ات��ل��ت��ي��ت��ك���  م����درب 
نادي  يف  �شيمي�ين  دييغ� 
بالتا  ال  ا���ش��ت���دي��ان��ت��ي�����ض 
ان  ب���ي���د   .2006 ع������ام 
مدريد  ات��ل��ت��ي��ك���  رح���ل���ة 

باملخاطر  حمف�فة  �شتك�ن 
ا���ش��ت��ع��اد عافيته  م��ل��ق��ة  ك����ن 

وحقق  االخريتني  املرحلتني  يف 
عن  ن�شبيا  ابعداه  ثمينني  ف�زين 

منطقة اخلطر. ويف الثالثة، يخ��ض 
ريال مدريد اختبارا �شهال امام �شيفه 

�شلتا فيغ� وا�شتعد النادي امللكي جيدا 
ل��ل��ن�����ش��ف ال���ث���اين م���ن امل������ش��م وخا�ض 
م��ب��اراة ودي���ة م��ع ب��اري�����ض ���ش��ان جرمان 
الدوحة  ام�����ض اخل��م��ي�����ض يف  ال��ف��رن�����ش��ي 

ح�شمها يف �شاحله بهدف وحيد �شجله 
بان  علما  رودريغيز  خي�شيه  ال�اعد 

ان�شيل�تي  كارل�  االيطايل  مدربه 
ا����ش���رك ف��ري��ق��ني خم��ت��ل��ف��ني يف 

�ش�طي املباراة وميلك ريال 
اال�شلحة  م���دري���د 

الالزمة حل�شم 
نتيجة املباراة 
�شاحله  يف 
مقدمتها  يف 

رون�������������ال�������������دو 
واالرج����ن����ت����ي����ن����ي 

م�����اري�����ا  دي  ان������خ������ل 
والفرن�شي كرمي بنزمية.

يلعب  امل���ب���اري���ات،  ب���اق���ي  ويف 
ا�شبيلية،  ال�ليد بيتي�ض  بلد 
ليفانتي،  م����ع  وف��ال��ن�����ش��ي��ا 
وامل������ريي������ا م�����ع غ���رن���اط���ة، 
ا����ش���ب���ي���ل���ي���ة مع  واالح����������د 
خ��ي��ت��ايف، واو���ش��ا���ش���ن��ا مع 

ا�شباني�ل، وريال �ش��شييداد 
واالثنني  بلباو،  اتلتيك  م��ع 

راي� فايكان� مع فياريال.

فاز الفار�ض االإماراتي حمد علي الكربي من نادي 
ال�شارقة للفرو�شية باملركز االأول على ظهر اجل�اد 
بط�لة  م��ن  االأوىل  اجل���ل��ة  م��ارت��ن يف  دي  ي�كي�ض 
العني الدولية لقفز احل�اجز التي يجري تنظيمها 
خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شم�  رع��اي��ة  حت��ت  حالياً 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ض  نهيان ع�ش�  اآل  زاي��د  بن 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي  رئي�ض  اأب���ظ��ب��ي 
واجل����ل���ف واأي�������ش���اً حت���ت رع���اي���ة ���ش��رك��ة ل�جنني  
وباإ�شراف االحتاد الدويل للفرو�شية وبالتعاون من 

احتاد االإمارات للفرو�شية.

االأول  اأم�ض  �شباح  يف  انطلقت  قد  البط�لة  وكانت 
عدد  فيها  وي�شارك  بالعني  الفرو�شية  ملعب  على 
دولة   19 ميثل�ن  والفار�شات  الفر�شان  من  كبري 

خليجية وعربية واآ�شي�ية واأوروبية.
وح��ل��ت ال��ف��ار���ش��ة ���ش��ري��ا رادي����ا م��ن م��رك��ز االإم����ارات 
اجل�اد  ظهر  على  ال��شيف  م��رك��ز  يف  للفرو�شية 
علي  جبل  ن��ادي  من  �شديقي  فارهنج  يليها  زاراه  
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى ظ��ه��ر اجل������اد ج��ي��ق��ي يف املرتية 
الثالثة بينما حل الفار�ض حممد عبداهلل كتيف من 
مركز االإمارات للفرو�شية على ظهر اجل�اد كالي�ز 

املرزوقي  ال��راب��ع وج��اء علي حممد علي  امل��رك��ز  يف 
من نادي االإمارات للرتاث على ظهر اجل�اد انفني 
من  الكميتي  عبداهلل  الفار�ض  واأن��ه��ى  خام�شاً  ف��ان 
ن��ادي عجمان للفرو�شية على ظهر اجل���اد ك�ردي 
و���ش��ارك يف هذه  امل��رك��زال�����ش��اد���ض.  املناف�شة حم��ت��اًل 
ارتكاب  دون  اجل�لة  اأكمل�ا  فر�شان  ت�شعة  اجل�لة 
اأي خطاأ ليح�شل كل منهم على جائزة مالية قدرها 

خم�شمائة درهاً.
فار�شاً   47 فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  الثانية  اجل���ل��ة  ويف 
اإ�شتطاع ع�شرون منهم اأن ينه�ا ال�شباق دون اأخطاء 

ليتم حتديد املراكز بالرج�ع اإىل الزمن الذي قطعه 
املرزوقي  �شعيد  خالد  الفار�ض  ليت�شدر  منهم  كل 
من نادي االإم��ارات للرتاث هذه اجل�لة على ظهر 
ع��ب��داهلل خليفة من  امل���ري��ات وح��ل حميد  اجل����اد 
املتمكن  للفرو�شية على ظهر اجل�اد  نادي عجمان 
يف املركز الثاين تاله األك�شندر م�ليجاين من مركز 
ظهر  على  الثالثة  املرتبة  يف  للفرو�شية  احل��م��راء 
اجل�اد باب�ض دو روي ثم ال�شيخ حممد اأحمد �شقر 
ظهر  على  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  من  القا�شمي 
اليحيائ  �شلطان  حمد  وزميله  رابعاً  بنتلي  اجل���اد 

على ظهر اجل�اد ب�ند ج�يف خام�شاً.
وج����اء ت��رت��ي��ب ب��ق��ي��ة امل���راك���ز م���ن ال�����ش��اد���ض وحتى 
الع�شرين على النح� التايل: اأحمد عبداهلل القا�شمي 
)نادي ال�شارقة(، �شمة حممد عتيق الهاملي )نادي 
البهية(، �شعيد حممد مراد )نادي ال�شارقة(، حمد 
اأحمد  ع��ج��م��ان(،  )ن���ادي  النعيمي  ع��ب��داهلل  حممد 
عمران الع�ي�ض )ا�شطبالت ال�شافنات(، �شعيد را�شد 
واجل�لف(،  والرماية  للفرو�شية  )العني  الزعابي 
اأحمد  البهية(،  )ن���ادي  امل��رزوق��ي  عبدالعزيز  عمر 
ال�شافنات(،  )ا���ش��ط��ب��الت  ال��ع���ي�����ض  ع��ب��دال��ن��ا���ش��ر 

هزاع عبداهلل الكلباين )العني للفرو�شية والرماية 
احلمراء(،  )مركز  كاظم  حامد  اأحمد  واجل���ل��ف(، 
اأبقيل ث�مربو )مركز احلمراء(، بالل عبداجلليل 
ال�����ش��ارق��ة(، غ�����ش��ان احل������ش��ن��ي )ا�شطبالت  )ن����ادي 
العلي(، حممد اجلابر )العني للفرو�شية والرماية 
)منتجع  ال�شفار  اإب��راه��ي��م  علي  وم��ه��ا  واجل���ل��ف( 

الريا�شة للفر�شان(.
ويف نهاية اجل�لة تف�شل حممد را�شد النا�شر مدير 
واجل�لف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  ع���ام 

بتكرمي الفائزين ونال كل منهم 450 درهماً.

حتت رعاية حممد بن خليفة

الك��رب����ي واملرزوق���ي يف���وزان ب���اأول ج���ولت���ني يف البط���ول����ة الدولي���ة لقف���ز احل���واج����ز

فاز الفار�ض االإماراتي حمد علي الكربي من نادي ال�شارقة للفرو�شية باملركز االأول على ظهر 
اجل�اد ي�كي�ض دي مارتن يف اجل�لة االأوىل من بط�لة العني الدولية لقفز احل�اجز التي يجري 
تنظيمها حتت رعاية �شم� ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان ع�ش� املجل�ض التنفيذي 
الإمارة اأب�ظبي رئي�ض نادي العني للفرو�شية والرماية واجل�لف. وتقام البط�لة باإ�شراف االحتاد 
الدويل للفرو�شية وبالتعاون من احتاد االإمارات للفرو�شية وبرعاية من �شركة ل�جنني . وكانت 
اأم�ض االول على ملعب الفرو�شية بالعني وي�شارك فيها عدد كبري  البط�لة قد انطلقت �شباح 
من الفر�شان والفار�شات ميثل�ن 19 دولة خليجية وعربية واآ�شي�ية واأوروبية. وحلت الفار�شة 
�شريا راديا من مركز االإمارات للفرو�شية يف مركز ال��شيف على ظهر اجل�اد زاراه يليها فارهنج 
بينما حل  الثالثة  املرتية  اجل���اد جيقي يف  للفرو�شية على ظهر  ن��ادي جبل علي  �شديقي من 
الفار�ض حممد عبداهلل كتيف من مركز االإمارات للفرو�شية على ظهر اجل�اد كالي�ز يف املركز 

الرابع وجاء علي حممد علي املرزوقي من نادي االإمارات للرتاث على ظهر اجل�اد انفني فان 
خام�شا واأنهى الفار�ض عبداهلل الكميتي من نادي عجمان للفرو�شية على ظهر اجل�اد ك�ردي 
املناف�شة حمتال املركزال�شاد�ض. و�شارك يف هذه اجل�لة ت�شعة فر�شان اأكمل�ا اجل�لة دون ارتكاب 
اأي خطاأ ليح�شل كل منهم على جائزة مالية . ويف اجل�لة الثانية التي �شارك فيها 47 فار�شا 
اإ�شتطاع ع�شرون منهم اأن ينه�ا ال�شباق دون اأخطاء ليتم حتديد املراكز بالرج�ع اإىل الزمن الذي 
قطعه كل منهم ليت�شدر الفار�ض خالد �شعيد املرزوقي من نادي االإمارات للرتاث هذه اجل�لة 
امل�ريات وحل حميد عبداهلل خليفة من نادي عجمان للفرو�شية على ظهر  على ظهر اجل���اد 
اجل�اد املتمكن يف املركز الثاين تاله األك�شندر م�ليجاين من مركز احلمراء للفرو�شية يف املرتبة 
الثالثة على ظهر اجل�اد باب�ض دو روي ثم ال�شيخ حممد اأحمد �شقر القا�شمي من نادي ال�شارقة 
للفرو�شية على ظهر اجل�اد بنتلي رابعا وزميله حمد �شلطان اليحيائ على ظهر اجل�اد ب�ند 

ج�يف خام�شا. وجاء ترتيب بقية املراكز من ال�شاد�ض وحتى الع�شرين على النح� التايل: اأحمد 
و�شعيد حممد مراد  البهية  نادي  الهاملي  عتيق  �شمة حممد  ال�شارقة  نادي  القا�شمي  عبداهلل 
ا�شطبالت  الع�ي�ض  اأحمد عمران  و  النعيمي نادي عجمان  ال�شارقة حمد حممد عبداهلل  نادي 
ال�شافنات و�شعيد را�شد الزعابي العني للفرو�شية والرماية واجل�لف وعمر عبدالعزيز املرزوقي 
نادي البهية و اأحمد عبدالنا�شر الع�ي�ض ا�شطبالت ال�شافنات و هزاع عبداهلل الكلباين العني 
ث���م��ربو مركز  واأبقيل  احل��م��راء  كاظم مركز  :واأح��م��د حامد  واجل���ل��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية 
اجلابر  حممد  و  العلي  ا�شطبالت  احل��شني  غ�شان  ال�شارقة  ن��ادي  عبداجلليل  ب��الل  احلمراء 
 . للفر�شان  الريا�شة  منتجع  ال�شفار  اإبراهيم  علي  ومها  واجل�لف  والرماية  للفرو�شية  العني 
ويف نهاية اجل�لة قام حممد را�شد النا�شر مدير عام نادي العني للفرو�شية والرماية واجل�لف 

بتكرمي الفائزين .

اإع��ان نت��ائج البطول���ة الدولي��ة لقف���ز احلواج���ز يف العي����ن

اختب���ارات �شهل���ة لثاث�����ي املقدم�����ة يف ال����دوري الإ�شب���ان���������ي



ُيطرد من منزله لأن �شاربه ي�شبه �شارب هتلر
ا�شطر حار�ض اأمن بريطاين للرحيل من منزله ب�شبب تهكم جمم�عة من 
ال�شباب على �شاربه، م�شبهني اإياه بهتلر، ونعته ببعبارات بذيئة كلما مروا 

بالقرب من منزله، بح�شب ما اأوردت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
اأكر من  وا�شتكى ديريك م�ري�ض )55 عاماً( وزوجته كارول )50 عاماً( 
ع�شرين  ح���ايل  م��ن  امل���ؤل��ف��ة  املجم�عة  ت�شرفات  م��ن  لل�شرطة،  م��رة   70
املنزل وحتطيم زجاجه  االإهانات لهما والعبث خارج  اعتادوا ت�جيه  �شاباً، 
باحلجارة واجلل��ض على �شيارة العائلة، باالإ�شافة اإىل تاأدية التحية النازية 
لل�شخرية منه ك�نه ي�شبه هتلر. وحاول ديريك ت�ش�ير املعتدين على منزله 
اأكر من مرة لتقدمي �ش�رهم لل�شرطة، لكن ذلك ت�شبب لهم باملزيد من 
اأن  امل�شايقات وبداأ الفتية يطلق�ن عليه لقب املتحر�ض باالأطفال، وخ�شي 
اإذا مت العث�ر على �ش�رهم يف ح�زته.  ومل يجد  يتم اتهامه بذلك فعلياً 
األف   30 الفعلية بح�ايل  باأقل من قيمته  املنزل  بيع  �ش�ى  الزوجان حاًل 
دوالر، واالنتقال اإىل منزل م�شتاأجر يف منطقة بعيدة بعد اأن فقدا االأمن 
اإثرها  على  ا�شطرا  اكتئاب  بحالة  االزعاجات  لهما  وت�شببت  منزلهما،  يف 
املفت�ض مايك  املخت�شني. وذكر  االأطباء  اأحد  نف�شي لدى  للخ�ش�ع لعالج 
اأوهاغان من �شرطة كي�مبريا اأن ال�شرطة حاولت مرات عديدة و�شع حد 
لق�ات  الكايف  الع�ن  يقدما  املرع�بني مل  الزوجني  لكن  االزعاجات،  لهذه 

ال�شرطة وف�شال ترك املنزل والهرب بعيداً عنه.

ن�شف �شكان بريطانيا حاولوا تخفيف اأوزانهم 
اأظهرت درا�شة جديدة، اأن اأكر من ن�شف �شكان بريطانيا حاول�ا تخفيف 
ب�شاأن  ن�شائها ما زلن قلقات  % من   95 اأن  املا�شي، غري  العام  اأوزانهم يف 
 29 اأن   ، دي��ل��ي ميل  ن�شرتها �شحيفة  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة،  اأوزان���ه���ن. ووج���دت 
% منهم   8 لكن   ،2013 اأوزانهم يف عام  اإنقا�ض  ملي�ن بريطاين حاول�ا 
% من   5 اإن  )اأتكينز(. وقالت  اأو  اتبع حمية �شارمة مثل )دوك��ان(  فقط 
 %  17 باملقارنة مع  اأوزانهن  ب�شاأن  اأب��داً  الربيطانيات مل يكرتثن  الن�شاء 
من الرجال، فيما �شجلت ن�شبة الربيطانيات الالتي حاولن التخل�ض من 
باملقارنة  املا�شي،  العام  يف  منهن   %  65 بلغ  قيا�شياً  رقماً  اأوزان��ه��ن  بع�ض 
% من �شكان بريطانيا  % من الرجال. واأ�شافت الدرا�شة، اأن 61  مع 44 
نف�ا �شريرياً  ُيعان�ن من زيادة ال�زن، من بينهم اأكر 13 ملي�ن �شخ�ض �شُ
بع�ض  من  التخل�ض  املا�شي  العام  منهم   %  60 وح��اول  بدناء،  اأنهم  على 
اأوزانهم من خالل مزيج من التمارين الريا�شية وتناول الطعام ال�شحي. 
% من الربيطانيني حاول�ا اإنقا�ض اأوزانهم من  واأ�شارت اإىل اأن نح� 50 
% من خالل ا�شتهالك  خالل التخغيف من تناول االأطعمة الد�شمة، و48 

كميات اأقل من الطعام وال�شكر.
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اكت�شاف مقربة يف م�شر 
القدمية بالأق�شر 

اأعلن حممد اإبراهيم وزير الدولة 
ام�ض  م�����ش��ر  االآث�������ار يف  ل�������ش����ؤون 
املخازن  رئ��ي�����ض  م��ق��ربة  اك��ت�����ش��اف 
و�شانعي اخلمر يف ع�شر الرعام�شة 
اجلن�ب  اإىل  االأق�������ش���ر  مب���دي���ن���ة 
م��ن ال��ق��اه��رة. وق��ال��ت وك��ال��ة اأنباء 
ال�شرق االأو�شط نقال عن اإبراهيم 
وا�شيدا  ج��ام��ع��ة  ب��ع��ث��ة  اإن  ق����ل���ه 
لهذا  ت��شلت  التي  ه��ي  اليابانية 
الك�شف الذي تع�د اهميته اإىل ما 
حتمله جدران املقربة من تفا�شيل 
احلياة الي�مية والطق��ض الدينية 
واأبنائه يف  ال��زوج بزوجته  وعالقة 
اإىل  م�شر القدمية. وا�شار ال�زير 
اأن املقربة املكت�شفة تزخر بالعديد 
م���ن ال��ن��ق������ض ال��ت��ي ت��زي��ن اأغلب 
املقربة  �شاحب  وجت��م��ع  ج��دران��ه��ا 
اأم - ح��ب وابنته   - ب��زوج��ت��ه م���ت 
اي�ض - ات - خا واللتني حملتا لقب 
يقف�ن  وه���م  م����ت  االإل��ه��ة  مغنية 
جميعا ليقدم�ا القرابني لالآلهة. 
ك��ان��ت االأق�����ش��ر ال���اق��ع��ة على بعد 
اجلن�ب  اإىل  كيل�مرتا   690 نح� 
م��ن ال��ق��اه��رة وال��ت��ي ك��ان��ت تعرف 
مل�شر  عا�شمة  طيبة  با�شم  قدميا 
ال���دول���ة احل��دي��ث��ة التي  يف ع�����ش��ر 
يطلق عليها علماء امل�شريات ع�شر 
-1567( امل�شرية  االإمرباط�رية 

1085 قبل امليالد( با�شتثناء فرتة 
اأطلق  ال��ذي  الرابع  اأمنحتب  حكم 
والذي  اخ��ن��ات���ن  ا���ش��م  نف�شه  على 
)تل  اأخيتات�ن  اإىل  العا�شمة  نقل 
اإىل  امل��ن��ي��ا(  حمافظة  يف  العمارنة 
ال�����ش��م��ال م��ن االأق�����ش��ر ب��ع��د ت�يل 

احلكم عام 1379 قبل امليالد.

مدمن على �شرب البنزين 
واال�شتمتاع  البنزين  ���ش��رب  على  ب��ري��ط��اين  رج��ل  اأدم���ن 
برائحته دون اأن يت�شرر من ذلك.  وقالت �شحيفة ديلي 
ميل الربيطانية اإن برايان تايل�ر )45 عاما( مت القب�ض 
لل�شيارات  م����راآب  ف��ن��اء  اإىل  الت�شلق  ي��ح��اول  وه����  عليه 
حكم  قد  ك��ان  الرجل  املف�شل.   م�شروبه  على  للح�ش�ل 
2005، ومنع مب�جب حكم ق�شائي  عليه بال�شجن، عام 
من الدخ�ل اإىل حمطات البنزين بعد اأن مزق امل�شخات 
وا�شتن�شاق  النبزين  �شرب  من  ليتمكن  حمطات  ع��دة  يف 
رائحته.  لكن الرجل خرق مرارا احلظر الذي فر�ض عليه 
بعدم االقرتاب من املحطات وحمل البنزين يف االأماكن 
���ش���ه��د م��رت��ني يف حمطتني خمتلفتني  ال��ع��ام��ة.  وق���د 
للبنزين يف ي�م واحد.  تايل�ر اأقر اأمام املحكمة باأفعاله 
التنفيذ  وقف  اأ�شب�عا مع   16 ملدة  بال�شجن  عليه  وحكم 

ودفع غرامة 120 جنيها ا�شرتلينيا. 

ع�شابة ت�شرق كيلو ذهب من مت�شول
نح�  ب�شرقة  اأ�شخا�ض  خم�شة  فيتنام  يف  ال�شرطة  اتهمت 
كيل�جرام من الذهب من مت�ش�ل يبلغ من العمر 86 عاماً، 
ثاي  ثاب  اإقليم دوجن  �شرطة  با�شم  املتحدثة  بح�شب  وذل��ك 
ثي ماي تراجن. وحدثت تلك ال�اقعة يف 21 دي�شمرب)كان�ن 
ينام  ك��ان  ملت�ش�ل  الع�شابة  اكت�شاف  ل��دى  امل��ا���ش��ي  االأول( 
التي تقع  تام دوجن  ت�شيم يف منطقة  ت��رام  يف �ش�ق مبدينة 
الع�شابة  املنطقة. وقامت  باإقليم دوجن ثاب بح�شب �شرطة 
بتفتي�ض املت�ش�ل و�شرق�ا منه 945 جراماً من الذهب بقيمة 
42 األف دوالر عالوة على 29 ملي�ن دوجن )1400 دوالر( 
نقداً. واألقت ال�شرطة القب�ض على 5 اأ�شخا�ض لال�شتباه يف 
�شل�عهم ب�اقعة ال�شرقة بعد ذلك بي�م و�شبطت نح� 170 
جراماً من الذهب و29 ملي�ن دوجن نقداً. وذكرت ال�شرطة 
اأع�ام  ع��دة  منذ  اأ�شري  خ��الف  بعد  املنزل  ت��رك  املت�ش�ل  اأن 
وه� يعي�ض على الت�ش�ل يف عدة مناطق باالإقليم وي�شرتي 

ذهباً باالأم�ال التي يح�شل عليها.

تلقت الرد على ر�شالتها بعد 23 عاما
و�شعت فتاة بريطانية يف العا�شرة من العمر ر�شالة يف زجاجة 
واألقتها يف بحر ال�شمال، وتلقت الرد بعد مرور 23 عاماً اإثر 
الربيطانية  االإذاع��ة  هيئة  وقالت  ه�لندا.  يف  عليها  العث�ر 
التي و�شعتها  الر�شالة  األقت  اإن، زوي ليم�ن،  �شي(  )بي بي 
يف زجاجة يف بحر ال�شمال بينما كانت ذاهبة يف عطلة على 
 12 يف  بلجيكا  اإىل  الربيطانية  هال  من مدينة  عبارة  منت 

اأيل�ل �شبتمرب 1990.
واأ�شافت اأن زوي تلقت خالل فرتة اأعياد امليالد وراأ�ض ال�شنة 
ه�لندا.  يف  زوجني  من  ر�شالتها  على  رداً  ال�شابقة  امليالدية 
ال��ر���ش��ال��ة عزيزي  زوي ق�لها يف  ع��ن  ���ش��ي(  ب��ي  )ب��ي  ونقلت 
املكت�شف، ا�شمي زوي ليم�ن واأنا يف العا�شرة من العمر واأحب 
هم�شرت  ول��دي  امل��زم��ار،  واآل���ة  البيان�  على  وال��ع��زف  الباليه 

ا�شمه �شباركل و�شمكة ُتدعى �شبيكل .
واأ�شافت زوي اأرج� من مكت�شف ر�شالتي اأن يكتب يل و�شاأك�ن 
ممتنة جداً له . واأ�شارت )بي بي �شي( اإىل اأن رجاًل ه�لندياً 
كتب ر�شالة اإىل زوي قال فيها اإنه  كان ي�شري مع زوجته على 
�شاحل مدينته بحثاً عن االأنقا�ض التي يلفظها البحر، حيث 

عر على زجاجة بال�شتيكية �شغرية حتت�ي على ر�شالتها .

التوت الربي يوؤخر اأعرا�ش ال�شيخوخة
ب�شبب  ال�شيخ�خة،  اأعرا�ض  وتاأخري ظه�ر  العمر  اإطالة  ي�شاهم يف  الربي  الت�ت  تناول  اأن  درا�شة حديثة  اأظهرت 

احت�ائه على عنا�شر غذائية م�شادة لالأك�شدة، بح�شب ما اأوردت �شحيفة ني�ي�رك دايلي ني�ز االأمريكية.
واأجرى فريق من الباحثني يف املعهد ال�طني لل�شيخ�خة يف بالتيم�ر جمم�عة من االأبحاث على ذباب الفاكهة، مت 
اإطعامها كمية من ال�شكريات م�شتخل�شة من الت�ت الربي خالل ثالث مراحل من عمرها البي�ل�جي، تت�افق مع 

مرحلة ال�شباب ومنت�شف العمر وال�شيخ�خة عند االإن�شان.
وبينت النتائج اأن الذبابات التي تناولت ال�شكر احلاوي على الت�ت الربي ا�شتطاعت اأن تعي�ض مدة اأط�ل  بنح� 

% من الذبابات التي تغذت على ال�شكر فقط، كما اأنها اأبدت ن�شاط وا�شح خالل فرتة امل�افقة ملنت�شف العمر    25
% عن املعدل الطبيعي. بن�شبة تزيد بنح� 30 

وعزا الباحث�ن ذلك اإىل احت�اء الت�ت على م�اد كيماوية نباتية متتلك خ�ا�ض م�شادة لالأك�شدة تعمل على حماية 
خاليا اجل�شم من التلف، وت�شاعد على اإنتاج خاليا جديدة ب�شكل دائم.
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تقنع زوجها بعدم الزواج من ثانية
ال���زواج من  بعدم  اإق��ن��اع زوج��ه��ا  م��ن  �شع�دية ذكية  ام���راأة  متكنت 

ثانية. 
اأن  البيت ف�جد  اإن��ه دخ��ل  بهاتفه،  ال��زوج، يف فيدي� �ش�ره  يق�ل 

زوجته زينت الغرف واجلدران بعبارات جميلة. 
وكتبت الزوجة يف اإحدى الالفتات ما عا�ض ال ياخذك مني حبيبي 
.  وعندما دخل الزوج اإىل اإحدى غرف املنزل، ف�جئ باأن الزوجة 
اأعدت كعكة وزينتها بعبارات وكتبت اهلل ايخليك يل وحدي وب�ض . 
ويبدو اأن الزوج كان قد دخل يف رهان مع اأ�شدقائه الذين راهن�ه 
على اأن يعط�ه مبلغ 30 األف ريال �شع�دي اإن ه� متكن من الزواج 

من ثانية. 
مبلغ  الكعكة  ح���ل  و�شعت  باملخطط،  علمت  التي  ال��زوج��ة،  لكن 
90 األف ريال �شع�دي مع عبارة ل� اأعط�ك اأكر اأنا اأعطيك اأكر 
اأ�شكر زوج��ت��ي على ردة  واأك���ر واأك���ر .  وق��ال ال���زوج يف ال�شريط 
الفعل. م�شتحيل اأ�شتغني عنك اأو اأفكر يف حركات ال�شباب هاذي . 

اإنقاذ طفلة اختباأت يف الغ�شالة
متكن رجال االإطفاء يف والية ي�تا االأمريكية من اإنقاذ طفلة تبلغ 
اأثناء  اآلة غ�شيل املالب�ض  اأن علقت داخل  11 عاماً بعد  من العمر 
اأ�شقائها، بح�شب ما ذكرت وكالة ي�  ممار�شتها لعبة االختباء مع 

بي اأي االإخبارية
وذكر ريد ت�م�ش�ن قائد ف�ج االإطفاء الذي نفذ عملية االإنقاذ، اأن 
املا�شي  الثالثاء  ي�م  بعد ظهر  الغ�شالة  داخل  اإىل  قفزت  الطفلة 
يف منزل عائلتها مبدينة �شاوث ج�ردان، ومل تتمكن من اخلروج 

منها وبداأت بال�شراخ، وهرع والداها لنجدتها.
اإىل  اإخ��راج طفلتهما دون جدوى، ما ا�شطرهما  وحاول ال�الدان 
االت�شال بالنجدة، وح�شر فريق متخ�ش�ض من االإطفائيني عمل 
على اإزالة جهاز التجفيف من اأعلى الغ�شالة، ليتمكن من ت��شيع 

فتحة الباب، و�شحب الطفلة اإىل اخلارج.
واأكد ت�م�ش�ن اأن الطفلة خرجت �شليمة وكانت ب�شحة جيدة بعد 
اإخراجها من الغ�شالة ومل ت�شب باأي اأذى، ومل يكن هناك مربراً 

الإ�شعافها اإىل امل�شت�شفى، ويف نف�ض
ال�شرورية،  اأخ���ذ االح��ت��ي��اط��ات  ب�����ش��رورة  وال��دي��ه��ا  ال���ق��ت ن�شح   

وت�عية االأطفال لالبتعاد عن مثل هذه االأفعال اخلطرة.

�شّماعة ترتجم ما يفكر به الكلب 
ح�شل خمترب اأوروبي لالخرتاعات واالكت�شافات على مت�يل قدره 
10 اآالف دوالر، الإنتاج من�ذج اأويل من �شماعة ترتجم ما يفكر به 

الكلب اإىل اللغة االإجنليزية. 
�شكل  وياأتي على  ال���زن  اإن اجلهاز خفيف  االأن��ب��اء  وقالت جريدة 
�شماعة اأذن، م�شيفة اأنه يقي�ض ن�شاط مخ الكلب، ويرتجم احلالة 
العقلية، التي يفكر فيها اإىل لغة مفه�مة، تظهر ب�ش�رة �ش�تية 

من ب�ق بال�شتيكي �شغري، �شيك�ن ملحًقا باجلهاز. 
واأطلق املخترب على اجلهاز ا�شم ال نباح بعد الي�م . 

وتق�ل الهيئة اإنها ا�شتطاعت ترجمة اأمناط ذهنية حمددة يف مخ 
�شخ�ض  يف  اال�شتباه  مثل  وا�شحة،  كهربائية  ب�شمات  ذات  الكلب، 
اأث��ار هذا ال�شخ�ض ف�ش�يل وغريها  اأو لقد  اأنا متعب  اأو   ، غريب 

جانب من بطولة كرنفال الورود العر�س الذي عقد يف مدينة با�سادينا بولية كاليفورنيا.)يو بي اآي(من االأحا�شي�ض االأخرى. 

ت�شع تواأمني يف 
عامني خمتلفني

عاماً   28 ك��ن��دي��ة  ام������راأة  اأجن���ب���ت 
ت�اأمني تف�شل بينهما ب�شع دقائق، 
حيث ولدت اإحداهما قبل نهاية عام 
2013 بدقائق واالأخرى بعد بداية 
العام اجلديد 2014، ليك�نا بذلك 
لكن يف عامني خمتلفني.  ت�اأمني 
الت�اأمني،  اإحدى  ال�شيدة  واأجنبت 
دقائق  ثماين  قبل  اأنثى،  وكالهما 
عام  الثالثاء يف  ليل  منت�شف  من 
2013، يف حني ولدت االأخرى بعد 
االأربعاء  ي���م  بداية  من  ثانية   40
ال���ت����اأم���ان  وول�������دت   .  2014 يف 
اأ�شب�عني  قبل  و�ش�فيا  غابرييال 
وهما  ل��ل���الدة،  املت�قع  امل�عد  من 

ب�شحة جيدة وكذلك االأم.

جم�ّشم ملنزل بن لدن 
من الزجنبيل 

جم�شماً  اأم����ريك����ي  ج���ن���دي  ���ش��ن��ع 
يحاكي  ال����زجن����ب����ي����ل،  خ���ب���ز  م�����ن 
امل���ج���ّم���ع ال������ذي ك�����ان ي�����ش��ك��ن فيه 
اأ�شامة  ال���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م  زع���ي���م 
وذك�����رت  ب���اك�������ش���ت���ان.  يف  الدن  ب����ن 
اأن جندياً  )اأرم��ي تاميز(  �شحيفة 
بق�شم  يعمل  االأم��ريك��ي  باجلي�ض 
االإ�شتخبارات ويتمركز يف كاروالينا 
م�قع  على  �ش�راً  ن�شر  ال�شمالية، 
ت��ظ��ه��ر جم�����ش��م م�شكن  )ت����ي���رت( 
بن الدن يف اأب���ت اأب��اد يف باك�شتان، 
واأطلق  الزجنبيل  خبز  من  �شنعه 

عليه ا�شم جينجري ب�ت اأباد .
وق���ال اجل��ن��دي ال���ذي ع��رف با�شم 
�شتيف اإن �شنع املج�شم مل ي�شتغرق 
اأكر من ب�شعة اأيام �شملت جتميع 

قطع اخلبز وخبزها.

يحتجز اأ�شرته 
ويهددهم بالقتل

اأوق������ف������ت �����ش����رط����ة م����دي����ن����ة ج����دة 
اأ�شرته  احتجز  رج��ال  ال�����ش��ع���دي��ة، 
بالقتل  وه���دده���م  ���ش��اع��ات   6 مل���دة 
م�شتخدما �شكينا، بح�شب �شحيفة 
ع��ك��اظ .  وق��د اأ���ش��ي��ب اأح���د رجال 
االأمن بجروح خالل حماولة اإنقاذ 
الالزم  العالج  تقدمي  ومت  االأ�شرة 
له يف حينه.  وكانت غرفة عمليات 
باحجتاز  تلقت بالغا يفيد  االأمن 
اأ�شخا�ض،  �شتة  م��ن  مك�نة  اأ���ش��رة 
اأق��دم على  ال��ذي  من قبل والدهم 
ب�شكني.   وت���ه���دي���ده���م  ت��ع��ن��ي��ف��ه��م 
وعلى الف�ر، هرعت دوريات االأمن 
اإىل امل�قع. ولدى و�ش�لها، ط�قت 
م�شرح احلادثة.  بعد 6 �شاعات من 
املحاوالت احلثيثة مع ال�الد، متت 
وحتريز  و�شبطه  عليه  ال�شيطرة 

ال�شكني التي كانت بح�زته. 
االأ�شرة  اأن رب  التحري، تبني  بعد 

له �شجل تعاطي مل�اد خمدرة. 

من  الثاين  اجليل  عن  النقاب  �شام�ش�نغ  �شركة  ك�شفت 
غاالك�شي  اأن��دروي��د،  بنظام  العاملة  الذكية  كامريتها 
 30 اإك�������ض  اإن  ال���ك���ام���ريا  وع����ن   Galaxy2  2 ك���ام���ريا 

. NX30
وزودت �شام�ش�نغ كامريتها غاالك�شي كامريا 2 بح�شا�ض 
التكبري  ت��دع��م  وب��ع��د���ش��ة  ميغابيك�شال،   16 دق���ة  ي���ف��ر 
يعمل  ال��ن���اة  ُرب��اع��ي  م��رة، ومبعالج   21 الب�شري حتى 
1.6 غيغاهرتز، وبذاكرة و�ش�ل ع�ش�ائي قدرها  برتدد 
يف  اأمبري  ميلي   2000 �شعتها  وببطارية  غيغابايت،   2

ال�شاعة.
2 ب�شعة تخزين داخلية قدرها  وتاأتي غاالك�شي كامريا 
بطاقات  باإ�شافة  ت��ِشعُتها  اإمكانية  مع  غيغابايتات،   8
ذاكرة مايكرو اإ�ض دي microSD ب�شعة ت�شل حتى 64 

غيغابايتا.
اأي  دون   ،  4.3 اأن��دروي��د  ت�شغيل  بنظام  الكامريا  وتعمل 
ومت   ،  4.4 اأن���دروي���د  اإىل  التحديث  قابلية  اإىل  اإ���ش��ارة 
تزويدها ب�شا�شة مل�شية من ن�ع اإل �شي دي LCD قيا�شها 

4.8 ب��شات.

2 ت�شجيل الفيدي� مبعدل  وت�شتطيع غاالك�شي كامريا 
بيك�شال،   1080×920 ل��دق��ة  ال��ث��ان��ي��ة  يف  اإط������ارا   30
ومبعدل 60 اإطارا يف الثانية لدقة 1280×720 بيك�شال، 
ومبعدل 60 اإطارا يف الثانية لدقة 640×480 بيك�شال، 
ومبعدل 30 اإطارا يف الثانية لدقة 320×240 بيك�شال. 
 Tag & Go ومت تزويد الكامريا مبيزة ُم�شاركة ال�ش�ر
Wi- فاي  واي  الال�شلكي  االت�شال  ت�شتفيد من  والتي 
 ،NFC ومن تقنية اإن اإف �شي االت�شال قريب املدى Fi
لتق�م بنقل ال�ش�ر من الكامريا ومزامنتها على الهاتف 

الذكي اأو احلا�شب الل�حي.
ووف�����رت ���ش��ام�����ش���ن��غ ملُ�����ش��ت��خ��دم��ي غ��االك�����ش��ي ك���ام���ريا 2 
ال�شحابي  التخزين  خ��دم��ة  م��ن  جمانية  تخزين  �شعة 

Dropbox قدرها 50 غيغابايتا.
تتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ام��ريا  وه��ي   NX30 ال��ك��ام��ريا  وُتعترب 
الكامريا  م��ن  ُم��ط���رًة  ُن�شخًة  العد�شة  تبديل  بقابلية 
اأي�شاً بتقنية االت�شال قريب  NX20 ، حيُث مت دعمها 
ال�ش�رة  ج���دة  �شملت  حت�شينات  اإىل  باالإ�شافة  امل���دى، 

و�شا�شة العر�ض.

�شام�شونغ تك�شف عن كامريتيها اجلديدتني

بيع ع�ش غرام بريي وبراند يف هوليوود
تخل�شت النجمة االأمريكية، كايتي بريي، من الق�شر الذي ا�شرتته، لالإقامة فيه مع املمثل الربيطاين، 

را�شل براند، خالل فرتة زواجهما الق�شرية، اإذ باعته مقابل مبلغ مل يك�شف عنه.
واأفاد م�قع رادار اأونالين االأمريكي، اأن بريي باعت الق�شر الذي ا�شرتته قبل �شنتني مقابل 6.5 

ماليني دوالر.
ي�شار اإىل اأن بريي مل تقم ابداً يف هذا الق�شر، وعر�شته للبيع يف ني�شان اأبريل املا�شي وطلبت 
مقابله 6.925 ملي�ن دوالر، لكن �شعره انخف�ض منذ ذلك احلني اإىل ح�ايل 6 ماليني دوالر.

ويقع الق�شر يف منطقة ه�لي�ود هيلز الفخمة، وه� م�ؤلف من طابقني وفيه 7 غرف ن�م و11 حماماً، 
كما انه بني يف العام 1921. ويتميز الق�شر بب�ابته ال�شخمة، ووج�د منزلني لل�شي�ف فيه اإىل جانب 

ح��ض �شباحة مع �شالل.
يذكر اأن براند رفع دع�ى الطالق من بريي بعد فرتة ق�شرية على زواجهما املميز


