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الزعيم ي�سقط يف فخ التعادل 
ال�سلبي مع اجلوارح يف القطارة

عربي ودويل

ت�سجيل 4571 �سخ�سا مب�رشوع 
املنافذ الإلكرتونية يف غالرييا مول  

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

وا�سنطن تتجه ل�ستئناف 
امل�ساعدات للمعار�سة ال�سورية

حممد بن زايد يح�ضر
 م�أدبة �ضيف الدرمكي

•• العني-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ح�شر 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ماأدبة غد�ء �أقامها تكرميا 
ل�شموه �شيف علي بن �ل�شبع �لدرمكي يف منزله �م�س يف منطقة �لهيلي 

مبدينة �لعني.
ورحب �لدرمكي و�حل�شور بزيارة �شمو ويل عهد �بوظبي معربني عن 
�شعادتهم وتقديرهم بت�شريف �شموه لهم ومثمنني تلبيته �لكرمية لهذه 
�لدعوة �لتي تاأتي يف �طار مو��شلة �لنهج �لذي �أ�ش�شه �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه بالتالحم بني �لقيادة و�ل�شعب 
وي�شري على نهجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل يف �لتو��شل مع �ملو�طنني و�للتقاء بهم.
و�ألقيت ق�شائد �شعرية رحبت ب�شمو ويل عهد �بوظبي وعربت عن حبها 

و�نتمائها للوطن   )�لتفا�شيل �س2(

   

ورث تركة ثقيلة ال ُيح�سد عليها:
تكليف املهدي ر�ضمّي�..يف 

انتظ�ر ت�ضكيلة احلكومة..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

هل خرجت تون�س من نفق �لأزمة برحيل حكومة �لرتويكا؟ �شوؤ�ل 
بالإجابة عليه، لأّن��ه كان جلّيا منذ بدء �حلو�ر  �ملجازفة  �ملبّكر  من 
�لوطني، �أّن �ملو�عيد لي�شت مقّد�شة يف تون�س، فمن تاأجيل �إىل �آخر، 
�شاع كثري من �لوقت، و�أهدرت عديد �لفر�س، مبا عّمق �لأزمة، ول 
�شيء ي�شمن �ليوم �أّل تد��س �ملو�عيد من جديد، ويعمل �لبع�س على 

جتاوزها.
م��ن جمموعة  خ��ط��وة  �حل��ك��وم��ة  ��شتقالة  تعترب  �أخ����رى،  م��ن جهة 
نغايل  ي�شري�، بل نحن ل  تبقى منها  خطو�ت، لن يكون جت��اوز ما 
�إن قلنا �أّن �لأ�شعب يبد�أ �لآن، خا�شة مع هذ� �حلريق �ل�شامل �لذي 
طال معظم حمافظات �لبالد، و�لذي يرتجم عمق �لأزمة يف وجهها 
على  �ل�شيا�شي،  �حلل  يكون  ل  قد  و�لتي  و�لقت�شادي،  �لجتماعي 

�أهميته، كافيا لوحده ليكون مرهما لل�شفاء.
لقد ُكّلف �أم�س �جلمعة، مهدي جمعة ب�شكل ر�شمي بت�شكيل فريقه 
ن�ّس  �خلمي�س،  �لعري�س  علي  تقدمي  عقب  ذل��ك  وي��اأت��ي  �ل����وز�ري، 
حيث  �لطريق  خ��ارط��ة  لتفاقية  تنفيذ�  ر�شمّيا  حكومته  ��شتقالة 
تعهد �لعري�س يوم 25 �أكتوبر �ملا�شي، تاريخ �أوىل جل�شات �حلو�ر 

�لوطني، بالتخلي عن �حلكومة. 
ُيذكر �أّن �لقيادي بحركة �لنه�شة علي �لعري�س ُعنّي رئي�شا للحكومة 

يوم 22 فرب�ير من �لعام �ملا�شي. 
م�شغرة  جمعة  مهدي  �شي�شكلها  �لتي  �حلكومة  تكون  �أن  وينتظر 
وحمدودة �لعدد متكونة من كفاء�ت م�شتقلة غري مهتمة بالرت�شح 
لالنتخابات �لقادمة و�شيتم �شمنها �إدماج مهام عدة وز�ر�ت يف وز�رة 

و�حدة .             )�لتفا�شيل �س9(

حممد بن ز�يد خالل ح�شوره ماأدبة غد�ء �أقامها تكرميا ل�شموه �شيف علي بن �ل�شبع �لدرمكي )و�م(

�رهابيو �لخو�ن ي�شعلون �لنار يف �شيارة لل�شرطة مبدينة ن�شر )رويرتز(

عنا�شر �جلي�س �حلر وقد �شيطرت على مقر ملا ي�شمى تنظيم �لدولة �لإ�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام يف �إدلب )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شورية  �ملعار�شة  كتائب  �أعلنت 
ريف  يف  بلدتني  على  �شيطرتها 
�لدولة  تنظيم  كان  �لغربي  حلب 
و�ل�شام  �ل���ع���ر�ق  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�متدت  حني  يف  عليهما،  ي�شيطر 
�ل���ش��ت��ب��اك��ات ب���ني �ل���ط���رف���ني يف 
تو��شل  و���ش��ط  خمتلفة  م��ن��اط��ق 
ق�����ش��ف �ل���ن���ظ���ام ل���ب���ل���د�ت وم���دن 

�شورية.
�إنها  �مل���ع���ار����ش���ة  ك��ت��ائ��ب  وق���ال���ت 
���ش��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى بلدتي  ب�����ش��ط��ت 
بالقرب  حلب  وكفر  علي  �ل�شيخ 
حلب  ري�������ف  يف  �لأت��������������ارب  م�����ن 
�لغربي، بعد �أن �أحكمت ح�شارها 
جمعية  يف  �لتنظيم  معقل  ع��ل��ى 
�ل�شاد�س  و�لفوج  �ملهند�شني  ريف 
�أجز�ء  و�لأربعني، و�شيطرت على 

منه.
�لكتائب على  بثتها  وتظهر �شور 
عمليات  �إنها  قالت  ما  �لإن��رتن��ت 
بالدبابات  و����ش��ت��ب��اك��ات  ه���ج���وم 

و�لأ�شلحة �خلفيفة.
نا�شطون  �آخ��ر، قال  وعلى �شعيد 
�شنت  �لنظام  ق���و�ت  �إن  ���ش��وري��ون 
ح���م���ل���ة ده������م و�ع����ت����ق����ال يف حي 
حيي  يف  و�ن����ت���������ش����رت  �حل����ا�����ش����ر 
طريق حلب و�لدباغة مع �إطالق 

ر�شا�س.
مقاتلي  م����ن  �ل���ع�������ش���ر�ت  وك������ان 
�لأول  �أم�����س  قتلو�  ق��د  �مل��ع��ار���ش��ة 
لهم  ن�شبته  ك��م��ني  يف  �خلمي�س 
ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام ق���رب �مل��ط��اح��ن يف 
يحاولون  ك��ان��و�  ع��ن��دم��ا  ح��م�����س 

مقتل 500 يف املعارك بني مقاتلي داع�ش واملعار�سة 

اجلي�ش احلر يدخل مع�قل الق�عدة يف ريف حلب

ع�ضرات اجلرحى ب��ضتب�ك�ت 
بني الأمن واإره�بيي الإخوان 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�م�س  �ملحافظات،  وغالبية  بالقاهرة  جرت  ��شتباكات  يف  �لع�شر�ت  جرح 
مت�شددة  وق��وى  �لإخ���و�ن  �إرهابييي  وب��ني  �لأم��ن  عنا�شر  بني  �جلمعة، 

ل. �أخرى ترف�س �ل�شتفتاء على م�شروع �لد�شتور �ملعدَّ
و�أ�شيب �لع�شر�ت من �ملنتمني لتنظيم �لإخو�ن �لإرهابي ولتيار�ت دينية 
مت�شددة باختناقات نتيجة ��شتن�شاق غاز م�شيل للدموع �أطلقته عنا�شر 
�لأمن لتفريق م�شري�ت قامو� بها عقب �شالة �جلمعة رف�شاً لال�شتفتاء 
عليه  �ل�شتفتاء  �إج��ر�ء  �ملرتقب  �ملعدل  �مل�شري  �لد�شتور  م�شروع  على 

يومي �لثالثاء و�لأربعاء �ملقبلني.
ود�رت �ل�شتباكات يف مناطق �لزيتون، و�ملطرية، وعني �شم�س، ومدينة 
و�أبلغت  باجليزة.  �ل��ه��رم  و���ش��ارع  �لطالبية  ويف  �ل��ق��اه��رة،  ب�شمال  ن�شر 
�أن عنا�شر �لأمن  م�شادر حملية متطابقة يونايتد بر�س �نرتنا�شونال 
�جلنوبي  �لطرف  )على  �ل�شوي�س  مدينة  يف  لالإخو�ن  م�شري�ت  فرقت 
�شمّنود  ملركز  تابعة  ق��رى  م��ن  وب��ع��دد  �ل��ق��اه��رة(،  �شرق  �ل�شوي�س  لقناة 

مبحافظة �لغربية، ويف بني �شويف و�ملنيا، وقنا )جنوب �لقاهرة(.

للمناطق  �ل����ط����ح����ني  ت������اأم������ني 
مناطق  و����ش���ه���دت  �مل���ح���ا����ش���رة.  
ومدينة  �إدل����ب  ري���ف  يف  خمتلفة 
�ل���رق���ة وري���ف���ه���ا ����ش��ت��ب��اك��ات بني 
بالعر�ق  �لإ���ش��الم  دول���ة  مقاتلي 
�لف�شائل  ب��ق��ي��ة  وب����ني  و�ل�������ش���ام 

�ل�شورية �ملعار�شة.
�لإ�شالمية  �لدولة  تنظيم  وك��ان 
ن�شر ت�شجيال هدد فيه با�شتهد�ف 
ل��ه، مثل  �مل��ن��اوئ��ة  �لف�شائل  ق��ادة 
وم�شوؤويل  �لإ���ش��الم��ي��ة  �جل��ب��ه��ة 
�لئتالف �لوطني �ل�شوري وهيئة 

�لأركان �لتابعة له.
�ملكتب  ق��ال  �أخ���رى،  جبهة  وعلى 
�لإعالمي �لتابع للمجل�س �ملحلي 
مب��دي��ن��ة د�ري����ا ب��ري��ف دم�����ش��ق �إن 

منذ  تدور  �لأعنف  ��شتباكات هي 
مدينة  و�شرق  جنوب  �م�س  فجر 
د�ري����ا ب��ني �جل��ي�����س �حل���ر وقو�ت 
�أثناءها  ����ش��ت��خ��دم��ت  �ل���ن���ظ���ام، 
�لثقيلة  �لر�شا�شات  �لنظام  قو�ت 
و�لق�شف  �ل���ط���ري�ن  وم�������ش���اد�ت 
ت�شتمر  ح�����ني  يف  ب����ال����دب����اب����ات، 
على  �ملن�شوبة  �ل��ن��ظ��ام  مدفعية 
�لفرقة  )م��ق��ر  �ملع�شمية  ج��ب��ال 
�ملنطقة  على  بالق�شف  �لر�بعة( 
�ل�شرقية،  و�جلنوبية  �جلنوبية 
م�شتهدفة بذلك �ملباين و�لأحياء 

يف �ملنطقة.
�مل��ك��ت��ب �لإع����الم����ي مقتل  و�أك�����د 
�آخرين  �ث��ن��ني  و�إ���ش��اب��ة  �شخ�س 
�ملدينة  د�خ����ل  �مل��ح��ا���ش��ري��ن  م���ن 

جر�ء �لق�شف �لع�شو�ئي.
�لعنيفة  �مل���ع���ارك  �أ����ش���ف���رت  وق����د 
ب��ني مقاتلي  ���ش��وري��ا  �جل��اري��ة يف 
�مل����ع����ار�����ش����ة وت���ن���ظ���ي���م �ل����دول����ة 
�لإ����ش���الم���ي���ة يف �ل����ع����ر�ق وب����الد 
عن  �أ�شبوع  منذ  )د�ع�����س(  �ل�شام 
مقتل نحو 500 �شخ�س، بينهم 
�ملر�شد  �أفاد  ح�شبما  مدنياً،   85

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
د�ع�س  مقاتلو  �أح���رز  ت��ط��ور،  ويف 
ت��ق��دم��ا يف �مل����ع����ارك �جل����اري����ة يف 
يو��شل  ف��ي��م��ا  )����ش���م���اًل(  �ل���رق���ة 
م��ق��ات��ل��و �مل��ع��ار���ش��ة ه��ج��وم��ه��م يف 
ري���ف���ي ح���ل���ب )�����ش����م����اًل( و�إدل������ب 
)����ش���م���ال غ�������رب(، ح�����ش��ب��م��ا ذكر 

نا�شطون، �جلمعة.

جي�ش جنوب ال�ضودان 
ي�����ض��ت��ع��ي��د ب��ن��ت��ي��و

•• جوبا-اأ.ف.ب:

�ل�شود�ن  ج��ن��وب  ج��ي�����س  ����ش��ت��ع��اد 
�جل��م��ع��ة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مدينة 
�لبالد  ���ش��م��ال  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  ب��ن��ت��ي��و 
ل�شيطرة  خا�شعة  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا 
�ملتمردين، وفق ما �علن متحدث 
�مل��ت��ح��دث با�شم  ح��ك��وم��ي. وق����ال 
�ل��رئ��ا���ش��ة �ت��ي��ن��ي وي���ك �ت��ي��ن��ي �ن 
بنتيو باتت �ليوم حتت �شيطرتنا. 
عا�شمة  �لنفطية  �ملدينة  وه���ذه 
خا�شعة  ك���ان���ت  �ل����وح����دة  ولي�����ة 
ل�������ش���ي���ط���رة �مل����ت����م����ردي����ن �ل���ذي���ن 
تو�جههم �لقو�ت �حلكومية منذ 
ق���ر�ب���ة ���ش��ه��ر يف ج����زء ك��ب��ري من 

�ر��شي جنوب �ل�شود�ن.
ومل ترد �ي معلومات من م�شادر 
متازج  �ذ�ع����ة  �ن  �ل  �مل��ت��م��ردي��ن، 
عادت  �ملدينة  �ن  �ف��ادت  �مل�شتقلة 
منت�شف  يف  �جلي�س  �شيطرة  �ىل 
�ملتمردون  �خ��ل��ى  ب��ع��دم��ا  �ل��ن��ه��ار 
مو�قعهم فيها يف مو�جهة هجوم 

حكومي كبري.
و��شافت �لذ�عة نقال عن �شهود 
�ن���دل���ع���ت يف  ع����ي����ان �ن م����ع����ارك 
قبل  �نف�شهم  �ملتمردين  �شفوف 
على  �ل�شيطرة  �جلي�س  ��شتعادة 
من  ع��دد�  �ن  �ىل  م�شرية  بنتيو، 
�ملتمردين قتلو� بنري�ن  �ملقاتلني 

�لقو�ت �حلكومية.

ا�ضتيط�نية  وح��دة   1800
والقد�ش ال�ضفة  يف  جديدة 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

ك�����ش��ف��ت �����ش���ر�ئ���ي���ل �جل��م��ع��ة عن 
خ��ط��ط��ه��ا ل��ب��ن��اء �ك����ر م���ن �لف 
وح�����دة ����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ج���دي���دة يف 
�ل���ق���د����س �ل�����ش��رق��ي��ة و�ك�����ر من 
800 يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، 
يف خطوة قال �لفل�شطينيون �نها 
ر�شالة من ��شر�ئيل �ىل و��شنطن 
�ل�����ش��الم يف  ج��ه��ود  ع��ن  بالتخلي 
�ملنطقة. وجاء هذ� �لع��الن بعد 
��شبوع من زيارة وزير �خلارجية 
�لمريكي �ىل �ملنطقة يف م�شاعيه 
باجتاه �لتو�شل �ىل �تفاق �شالم.

قام  �لتي  �لعا�شرة  �لرحلة  �ن  �ل 
بها كريي �شابها تبادل �لتهامات 
ب����ني �ل���ط���رف���ني ب���ع���دم �لل����ت����ز�م 

بار�شاء �ل�شالم.
ب��ا���ش��م منظمة  و���ش��رح م��ت��ح��دث 
�ملناه�شة  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  بت�شيلم 
�ل�شكان  وز�رة  �ن  لال�شتيطان 
 1076 ل��ب��ن��اء  ن�����ش��رت خ��ط��ط��ا 
وحدة �شكنية يف �لقد�س �ل�شرقية 
و801 وحدة يف �ل�شفة �لغربية 

�ملحتلة.
وق��ال �ميحاي �ن ع��دد� من هذه 
م�شتوطنتي  يف  �شتبنى  �مل�شاكن 
�فر�ت و�رييل يف �ل�شفة �لغربية 
ويف �حياء ر�مات �شلومو ور�موت 
�لقد�س  يف  زئ����ي����ف  وب���ي�������ش���غ���ات 

مواقــيت ال�صالة
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يف كتابه الواجب، مذكرات وزير دفاع:
�ضّيد البنت�غون ال�ض�بق 

ي�ضّفي ح�ض�به مع اأوب�م�..!
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

�أعطى روبرت غيت�س د�ئما �شورة عن نف�شه �شبيهة بابي �لهول يف 
ولكن  �أنيق، وعقالين.   ، �لبت�شامة  د�ئم   ، �ل�شيطرة على عو�طفه 

ور�ء �شورة �لرجل �لهادئ، يختفي بركان يغلي.
�ل�شيا�شي  للنظام  تنازل  �أو  م�شاومة  دون  وت�شخي�شه  �إحباطاته، 
من  �لنهار  و�شح  يف  �نفجر�  ع��ق��ود،  طيلة  باإخال�س  خدمه  �ل��ذي 

خالل مذكر�ته �لتي �شت�شدر �لأ�شبوع �لقادم.  )�لتفا�شيل �س9(
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ت�ضجيل 4571 �ضخ�ض� مب�ضروع املن�فذ الإلكرتونية يف غ�لريي� مول  

�ضيف بن حممد و�ضيف بن زايد 
يح�ضران اأفراح ال�ض�م�ضي يف العني

•• ابوظبي -وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ �شيف بن حممد �آل نهيان و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية م�شاء �أم�س �لول 
�حلفل �لذي �أقامه علي حممد �ل�شام�شي مبنا�شبة زفاف جنله حممد �إىل 
كرمية حمني جوعان حممد �ل�شام�شي. وح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف قاعة 
�لحتفالت �لكربى مبنطقة ز�خر يف مدينة �لعني �ل�شيخ خليفة بن �شيف 
بن حممد �آل نهيان و�ل�شيخ نهيان بن �شيف بن حممد �آل نهيان وعدد من 
و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  وكبار  �مل�شوؤولني  وكبار  �لقبائل  وجهاء 
ولفيف من �لأهل و�لأ�شدقاء. وتخلل �حلفل فقر�ت فنية وتر�ثية لفرقة 

�حلربية �لتي �أدت �لعرو�س و�لأهازيج �ل�شعبية �حتفال بهذه �ملنا�شبة. 

اخلدم�ت العالجية اخل�رجية تعلن مواعيد عمل 
مراكزه� خالل اإج�زة املولد النبوي ال�ضريف

•• اأبوظبي-وام:

ل�شركة  �لتابعة  �ملن�شاآت  �إح��دى   �� �خلارجية  �لعالجية  �خلدمات  �أعلنت 
�ملر�كز  �لعمل يف  �م�س عن تعطيل   � �ل�شحية �شحة  �أبوظبي للخدمات 
�إجازة  خالل  �لوقائية  و�ل�شحة  �لفح�س  ومر�كز  �خلارجية  �لعالجية 
�ملولد �لنبوي �ل�شريف يف 12 يناير �جلاري على �أن ي�شتاأنف �لعمل يف 
�ن  و�و�شحت  �ملعتادة.  �لعمل  مو�عيد  ح�شب  �لتايل  �ليوم  يف  مر�كزها 
�لعمل يف تقدمي �خلدمات �ل�شحية �شي�شتمر على مد�ر 24 �شاعة يف كل 
من مر�كز �شويحان و �لهري و�لقوع و�خلتم لتلبية �حتياجات �ملر�شى يف 

�حلالت �لطارئة. 

مدار�ش ال�ضرطة يف �ضويح�ن ت�ضتقبل 64 م�ضتجدا
•• ابوظبي-وام:

�ل�شرطة  م��د�ر���س  �إد�رة  ��شتقبلت 
للمو�رد  �ل��ع��ام��ة  ل����الإد�رة  �لتابعة 
�ل��ب�����ش��ري��ة ب�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي يف 
مقرها ب�شويحان 64 من عنا�شر 
دورة  �شمن  �مل�شتجدين  �ل�شرطة 
للم�شتجدين  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لإع�����د�د 
ت�شتمر20  و�ل�����ت�����ي   92 رق�������م 
�أ����ش���ب���وع���ا. و�أك�������د �ل����ل����و�ء حممد 
�لعو�شي �ملنهايل مدير عام �ملو�رد 
�لب�شرية ب�شرطة �أبوظبي يف كلمة 
قيادتنا  وروؤي����ة  فكر  �أن  توجيهية 
�ل�شرطي  �لعمل  �لعليا منبع متيز 
كافة  عليها  ت�شري  �لتي  و�لقو�عد 
�لدولة  يف  �ل�����ش��رط��ي��ة  �لأج����ه����زة 

�أرقى  �ملتو��شل بتوفري  و�هتمامها 
�لإمكانات لتطوير �لعمل �ل�شرطي 
وف��ق �أف�����ش��ل م��ا ه��و معمول ب��ه يف 
�ملنت�شبني  ..د�ع��ي��ا  �ملتقدم  �ل��ع��امل 
�أف�شل  م��ن  �ل�شتفادة  �ىل  �جل��دد 
�خلرب�ء و�ملدربني وت�شخري �أحدث 
و�لتقنيات  �حل���دي���ث���ة  �لأج�����ه�����زة 
�ملتطورة لتحقيق �لنجاح و�لتميز. 
م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح �ل��ع��ق��ي��د وليد 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ����ش���امل 
�ن�شمام  �أن  �ل�����ش��رط��ة  م����د�ر�����س 
���ش��ن��وي��ا ياأتي  �مل�����ش��ت��ج��دي��ن  دف��ع��ات 
�نطالقا من �حلر�س �مل�شتمر على 
�ل�شرطية  �لإد�ر�ت  خمتلف  رف��د 
ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر �مل��وؤه��ل��ة �ل���ق���ادرة على 
�لأمنية  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي 

�ل�شرطي  �لعمل  م�شرية  وت��ع��زي��ز 
و�لأمني.

 وحث �مل�شتجدين على �لن�شباط 

 . �أبوظب�ي  ل�شرطة  �لعامة  للقيدة 
جدير بالذكر �أن �مل�شاركني يتلقون 
�لرب�مج  من  جمموعة  �ل���دورة  يف 

و�للو�ئح  ب��ال��ق��و�ن��ني  و�لل����ت����ز�م 
بال�شبط  و�ل���ت���ق���ي���د  و�لأن����ظ����م����ة 
م�شرفة  و�جهة  ليكونو�  �لع�شكري 

�ل�شرطية  �ل��ع��ل��وم  يف  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�ل�شرطية  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  وف����ق 

�حلديثة. 

و��شتقر�ر  �أم�����ن  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
�جلدد  �ملنت�شبني  وح��ث  �ملجتمع. 
�حلديثة  باملعارف  �ل�شتز�دة  على 
�ل�شرطة  م���د�ر����س  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 

و�مل�شتجد�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  وم��و�ك��ب��ة 
وفق  �ل�شرطي  �لعمل  جم��الت  يف 
لهذه  �ع�������د�ده  مت  �ل�����ذي  �مل���ن���ه���اج 
�لعليا  �لقيادة  ..مثمنا دعم  �لغاية 

الهالل الأحمر ينظم مزادا خريي� ن�جح� جلمع تربع�ت ل�ضح�ي� اإع�ض�ر الفلبني الأخري
•• ابوظبي-وام:

�لحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
�لم���ار�ت���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع �حدى 
تدعم  �لتي  �لمار�تية  �ل�شركات 
�لهيئة �لن�شانية بق�شر  م�شاريع 
�ملا�شية  ق��ب��ل  �ل��ل��ي��ل��ة  �لم�������ار�ت 
ب�����ه�����دف جمع  خ�����ريي�����ا  م�����������ز�د� 
م�شاعد�ت ل�شالح �شحايا �ع�شار 
�لفلبني  ����ش���رب  �ل������ذي  ه����اي����ان 

جناحا  �ل����دول����ة  يف  �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة 
كبري� �ذ مت بيع �ملعرو�شات �لتي 
�لتربع  جمع  ب��ه��دف  عر�شها  مت 

ل�شحايا �لع�شار. 
وقال �شعادة �لدكتور حممد عتيق 
�ل���ع���ام لهيئة  �لم����ني  �ل��ف��الح��ي 
�لهالل �لحمر �ن �لهيئة قدمت 
م�����ش��اع��د�ت �غ��اث��ي��ة ع��اج��ل��ة �ىل 
�لفلبني فور  �شحايا �لع�شار يف 
و�ر�شلت  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  وق��وع��ه 

�مل��ز�د �لذي ح�شره  �خري� وحقق 
�ملن�شوري  م��ب��ارك  ر����ش��د  �ل�شيد 
نائب �لمني �لعام لهيئة �لهالل 
و�ل�شيد  �ملحلية  لل�شوؤون  �لحمر 
نائب  �ل��ف��ه��ي��م  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
�مل�شاندة  للخدمات  �لعام  �لم��ني 
زبرن�شي�شا  �ر  ج��ري�����س  ���ش��ع��ادة  و 
لدى  �لفلبني  جمهورية  �شفرية 

�لدولة 
وح���������ش����د م������ن �ب������ن������اء �جل���ال���ي���ة 

وف�������د� ح���م���ل ت���ل���ك �مل�������ش���اع���د�ت 
ووزعها على �لناجني منه بعد �ن 
�ىل  للو�شول  �شعبة  طرقا  قطع 
ق�شى  �ل��ذي  بالع�شار  �ملتاثرين 
�هلها  وغ��م��ر  باكملها  ق��رى  على 
�لتحتية  �لبنى  ودم���ر  ومبانيها 

فيها . 
ت�شريح  يف  �ل���ف���الح���ي  و�و�����ش����ح 
�ملزيد  ه���ذ�  تنظيم  مبنا�شبة  ل��ه 
�ع�شار  �شحايا  ل�شالح  �خل��ريي 

�لح���م���ر  �ل����ه����الل  �ن  �ل���ف���ل���ب���ني 
�لمار�تي يعمل على �لدو�م على 
�ملو�طنني  من  �ملح�شنني  ت�شجيع 
و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة دعم 
م�شاريع وم�شاعد�ت هيئة �لهالل 
�لكو�رث  �شحايا  �ىل  �لن�شانية 
�لطبيعية و�حلروب �لتي تقدمها 
ل��ه��م وف���ق م��ن��ه��ج �م���ار�ت���ي ثابت 
�للون  �و  �لنظر �ىل �جلن�س  دون 

�و �لدين.

•• ابوظبي-وام: 

مب�شروع  �مل�����ش��ج��ل��ني  ع�����دد  ب���ل���غ 
 1754 �لإل���ك���رتون���ي���ة  �مل���ن���اف���ذ 
مول  غ��ال��ريي��ا  م��رك��ز  يف  �شخ�شا 
�لت�شجيل  حملة  �شمن  باأبوظبي 
�أيام   5 ����ش��ت��م��رت  ب��امل��رك��ز و�ل��ت��ي 
..ف���ي���م���ا ب��ل��غ ع����دد �مل�����ش��ج��ل��ني يف 
�ل���ن���ظ���ام خ����الل �حل���م���الت �لتي 
عدد  يف  �أخ�����ري�  تنظيمها  ج���رى 

�أبوظبي  يف  �لتجارية  �ملر�كز  من 
و�ل���ع���ني وب��ن��ي ي��ا���س 35 �أل���ف���ا و 

351 �شخ�شا.
�لدكتور  �ل���رك���ن  �ل����ل����و�ء  وك�����ان 
�لعام  �لقائد  نائب  �لكتبي  عبيد 
ل�شرطة �أبوظبي و�للو�ء �لدكتور 
عام  مدير  �لري�شي  نا�شر  �أحمد 
�أم�س  تفقد�  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات 
�لت�شجيل  يف  �لعمل  �شري  �لول 
�لإلكرتونية  �مل��ن��اف��ذ  مب�����ش��روع 

مع  �جلمهور  بتفاعل  و�لري�شي 
حملة �لت�شجيل يف م�شروع �ملنافذ 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �ل����ذي ي��ه��دف �إىل 
�ل�شفر  �إج��ر�ء�ت  وتي�شري  ت�شهيل 

�أثناء دخول ومغادرة �لدولة.
وقال �لر�ئد حممد �لزعابي مدير 
�إنه  �لإلكرتونية  �ملنافذ  م�شروع 
مت يف �ليوم �لأخري باملركز �مل�شار 
�شخ�شا   1543 ت�شجيل  �إل���ي���ه 
�مل�شجلني يف  ع��دد  �أن  �إىل  ..لفتا 

مب���رك���ز غ���ال���ريي���ا م�����ول و�ل�����ذي 
ي�شمل مو�طني �لإمار�ت �لعربية 
دول جمل�س  وم��و�ط��ن��ي  �مل��ت��ح��دة 
و�ملقيمني  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
على  �حل���ا����ش���ل���ني  و�ل�����ز�ئ�����ري�����ن 
تاأ�شري�ت دخول من منافذ �لدولة 
.. و�طلعا على �لآليات و�لتقنيات 
عملية  يف  و�مل�شتخدمة  �حلديثة 
�أقل  ت�شتغرق  و�ل��ت��ي  �لت�شجيل 
من ع�شرين ثانية. و�أ�شاد �لكتبي 

نظام م�شروع �ملنافذ �لإلكرتونية 
مليون  ن�شف  جت���اوز  �لآن  ح��ت��ى 
�شخ�س وذلك يف مطاري �أبوظبي 
ودب����ي �ل���دول���ي���ني و�حل���م���الت يف 

�ملر�كز �لتجارية.
�شيتم يف وقت لحق  �أن��ه  و�أ�شاف 
�لإع������الن ع���رب و���ش��ائ��ل �لإع����الم 
�مل���و�ق���ع �جلديدة  ع���ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
فيها  ����ش���ي���ت���م  �ل����ت����ي  ب�����ال�����دول�����ة 

�لت�شجيل.

•• العني-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ح�شر 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
علي  �شيف  ل�شموه  تكرميا  �أقامها  غد�ء  ماأدبة  �مل�شلحة 
بن �ل�شبع �لدرمكي يف منزله �م�س يف منطقة �لهيلي 
مبدينة �لعني.  ورحب �لدرمكي و�حل�شور بزيارة �شمو 
وتقديرهم  �شعادتهم  ع��ن  معربني  �بوظبي  عهد  ويل 

لهذه  �لكرمية  تلبيته  ومثمنني  لهم  �شموه  بت�شريف 
�أ�ش�شه  �لذي  �لنهج  �طار مو��شلة  تاأتي يف  �لتي  �لدعوة 
نهيان طيب �هلل  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
ثر�ه بالتالحم بني �لقيادة و�ل�شعب وي�شري على نهجه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل يف �لتو��شل مع �ملو�طنني و�للتقاء 
عهد  ويل  ب�شمو  رحبت  �شعرية  ق�شائد  و�أل��ق��ي��ت  بهم. 
وعددت  للوطن  و�نتمائها  حبها  ع��ن  وع��ربت  �بوظبي 

�لإجناز�ت �حل�شارية و�لإن�شانية لدولة �لمار�ت بقيادة 
رئي�س  نهيان  �ل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 

�لدولة حفظه �هلل.
ح�شر �ملاأدبة �شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �ل نهيان ممثل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �بوظبي  حاكم 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
بن  ذي��اب  �ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال 

ز�يد �آل نهيان وعدد من �ملدعوين و�أهايل �ملنطقة. 

حممد بن زايد يح�ضر م�أدبة �ضيف الدرمكي
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

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

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

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

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اإزاحة ال�ستار عن لوحة �سكرًا خليفة

الفتت�ح الر�ضمي لواحة ال�ضج�د والفنون 2014 
% يف م�ض�حة العر�ش و20 % يف امل�ض�ركني بزي�دة 30 

•• دبي- الفجر:

بن  �أح��م��د  �شلطان  ���ش��ع��ادة  �فتتح 
�ملو�نئ  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  ���ش��ل��ي��م 
و�جل�����م�����ارك و�مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة، 
و�����ش����ع����ادة �أح����م����د ب���ط���ي �أح���م���د، 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �ملو�نئ 
و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة مدير 
�لتا�شعة  �ل������دورة  ج���م���ارك،  ع���ام 
و�لفنون  �ل�����ش��ج��اد  ل��و�ح��ة  ع�����ش��ر 
�ل���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ج���م���ارك دب����ي يف 
وت�شتمر  ���ش��ي��ت��ي  ف�����ش��ت��ي��ف��ال  دب���ي 
حتى �لثاين من فرب�ير 2014. 
ليلى  �لفتتاح  مر��شم  وح�شرت 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذية  �ملديرة  �شهيل 

دبي للمهرجانات و�لتجزئة.
�لفعاليات  م���ن  �ل����و�ح����ة  وت���ع���د 
للت�شوق،  دبي  ملهرجان  �لرئي�شية 
منذ  وثيقاً  �رتباطاً  به  و�رتبطت 
وت�شهد   1996 ع��ام  �نطالقته 
جن��اح��اً م�����ش��ت��م��ر�ً ع��ام��اً ب��ع��د عام 
من خ��الل عر�س ع��دد من قطع 
�لتي  و�ل��ن��ادرة  �لنفي�شة  �ل�شجاد 
مناطق  �أ����ش���ه���ر  م����ن  ج��ل��ب��ه��ا  مت 
���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ج��اد �ل���ي���دوي حول 
�ملهتمني  كافة  وت�شتقطب  �لعامل 
�ليدوية  �لأعمال  �لنوع من  بهذ� 
���ش��ه��دت مر��شم  �ل���ر�ئ���ع���ة.  وق���د 
�لتا�شعة ع�شر من  �ل��دورة  �فتتاح 
و�ح����ة �ل�����ش��ج��اد و�ل��ف��ن��ون �إز�ح����ة 
بعنو�ن  �شجاد  لوحة  عن  �ل�شتار 
ع��ب��ارة عن  وه���ي   ، خليفة  ���ش��ك��ر�ً 
�شجادة بطول 8.5 �أمتار وعر�س 
3 �أمتار ت�شم �أكر من 30 �شورة 
حممد  و�ل�����ش��ي��خ  خ��ل��ي��ف��ة  لل�شيخ 
ب���ن ر�����ش���د وم���ع���امل ج��م��ي��ل��ة من 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ت��ت��و���ش��ط��ه��ا خ����ارط����ة �لإم���������ار�ت 
تعبري�ً عن �حلب �لكبري و�لولء 
�لدولة  ورئي�س  �لإم���ار�ت  لدولة 
�آل نهيان،  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شمو  �شاحب  ملبادرة  وجت�شيد�ً 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�شموه  �أطلقها  �لتي  خليفة  �شكر�ً 
لتقدمي  �جللو�س  عيد  مبنا�شبة 

�ل�شكر و�لعرفان لل�شيخ خليفة. 
و�لفنون  �ل�شجاد  وتت�شمن و�حة 
ركناً خا�شاً مببادرة �شكر� خليفة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي تقدير�ً 
من �شعب دولة �لإمار�ت �لعربية 
ل�شاحب  وح���ب���اً  وولء  �مل��ت��ح��دة 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
من  جو�نب  �لركن  ي�شم  حيث   ،
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �إجن����از�ت 
�لدولة حفظه �هلل و�شجل للزو�ر، 
كما تت�شمن �لو�حة لوحة ن�شيج 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل����ولء 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، حيث 
تتاح �لفر�شة للزو�ر بو�شع غرزة 
يف هذه �ل�شجادة �ليدوية، تعبري� 
عن �ملحبة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم .
دورت�����ه�����ا  �ل�������و�ح�������ة يف  وت���������ش����م 
�ل�شجاد  م����ن  ق���ط���ع���اً  �حل���ال���ي���ة 
�شنعه  �لذي مت  �لفاخر،  �ليدوي 
�شناعة  مناطق  �أ���ش��ه��ر  يف  ي��دوي��اً 
�ل���ع���امل  �ل�����ي�����دوي يف  �ل�������ش���ج���اد 
م��ث��ل ق���م وت���ربي���ز و�أ���ش��ف��ه��ان يف 

�لقطاع �خلا�س، و�لتي تعد جزء�ً 
�ل�شرت�تيجية  �لأه��������د�ف  م���ن 
�أهميتها  ج��ان��ب  �إىل  �حل��ك��وم��ي��ة، 
ب���ال���ن�������ش���ب���ة ل���ل���م���ه���ت���م���ني ب���ه���ذه 
وزو�ر.   م��ق��ي��م��ني  م���ن  �ل�����ش��ن��اع��ة 
�هتمام  بطي  �أح��م��د  �شعادة  و�أك���د 
�ملعر�س  ه���ذ�  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �ل���د�ئ���رة 
فعاليات  دع�����م  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
مهرجان دبي للت�شوق وذلك من 
تقدمه من معرو�شات  ما  خالل 
باقتناء  �ملهتمني  جت��ذب  متميزة 
�ل�شجاد  م����ن  �ل�����ن�����ادرة  �ل���ق���ط���ع 
�ل����ي����دوي.  و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �أن 
باتت من  و�لفنون  �ل�شجاد  و�حة 
�لأحد�ث �لرئي�شية �لتي ينتظرها 
�لتجار و�ملهتمني باقتناء �ل�شجاد 

�ليدوي و�لزو�ر كل عام. 
زيادة  �لعام  ه��ذ�  �ملعر�س  وي�شهد 
ت�شل  بن�شبة  �لعر�س  م�شاحة  يف 
مب�شاحة  م���ق���ارن���ة   30% �إىل 
�مل��ع��ر���س يف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، حيث 
���ش��ت��ق��ام ه���ذ� �ل��ع��ام ع��ل��ى م�شاحة 
يعزز  مم���ا  م���رب���ع،  م���رت   6000
ك����اأك����رب وجهة  �ل�����و�ح�����ة  م���ك���ان���ة 
لل�شجاد �مل�شنوع يدوياً يف �لعامل 
�ملعرو�س  �ل�شجاد  من حيث عدد 
و�ل��ذي ي�شل يف �ل��دورة �جلديدة 

�إىل �أكر من 150 �ألف �شجادة، 
ت�����ش��ل ق��ي��م��ت��ه��ا �لإج���م���ال���ي���ة �إىل 
�لو�حة  وت�شارك يف  دره��م.  مليار 
ه��ذ� �ل��ع��ام �أك��ر م��ن 60 �شركة، 
%20 عن حجم  ن�شبتها  بزيادة 

�مل�شاركة خالل �لعام �ملا�شي.
و�ح����ة  زو�ر  ع�����دد  وو�����ش����ل  ه�����ذ� 
�ل�������ش���ج���اد م���ن���ذ �ن���ط���الق���ه���ا قبل 
من  �أك���ر  �إىل  ع��ام  ع�شر  ثمانية 
مبيعات  وح��ق��ق��ت  ز�ئ�����ر،  م��ل��ي��ون 
�أكر  �إىل  ت�شل  �إجمالية  بقيمة 
ومت  دره���������م،  م���ل���ي���ار   1.6 م�����ن 
خ��الل ه��ذه �لأع���و�م عر�س �أكر 
���ش��ج��ادة.  ويحر�س  م��ن مليوين 
�حلالية  �ل������دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ون 
على  و�لفنون  �ل�شجاد  و�ح��ة  من 
تعر�س  ج��دي��دة  منتجات  ع��ر���س 
�ل�شجاد  ق��ط��ع  م��ن��ه��ا  م���رة  لأول 
�خلال�س،  �حل��ري��ر  م��ن  �مل�شنوع 
�لتي ��شتغرقت �شناعتها �أكر من 
ع�شرة �أعو�م، و�لتي �شيتم عر�شها 
لأول مرة يف و�حة �ل�شجاد �شمن 

مهرجان دبي للت�شوق 2014. 
�ل�����ش��ج��اد هذ�  و�ح���ة  �شت�شم  ك��م��ا 
�ل����ع����ام ق���ط���ع���اً م����ن �أق�������دم �أن������و�ع 
تاريخ �شنعها  يعود  �لتي  �ل�شجاد 

�إىل �أكر من 150 عام. 

�ل�شجاد  م�شانع  و�أ���ش��ه��ر  �إي����ر�ن 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان، وقطع  �ل�����ش��وف يف 
بالإ�شافة  �ل��ك�����ش��م��ريي  �ل�����ش��ج��اد 
�لتي  �ل�����ش��ج��اد  م��ع��رو���ش��ات  �إىل 
تركيا  م��ن  عار�شون  بها  ي�شارك 
وتركمان�شتان  و�ل�����ش��ني  و�ل��ه��ن��د 
وب��اك�����ش��ت��ان.  وت��ق��ام �ل��و�ح��ة هذ� 
�لعام حتت �شعار ن�شيج من �لفن 
، وت�شتوحى �لفكرة من جماليات 
�خل����ط �ل��ع��رب��ي و�ن�����ش��ج��ام��ه مع 
�ل�شجاد  ح���رف���ة  ب����ه  ت��ت��م��ي��ز  م����ا 
تبهر  �إبد�عية  فنون  من  �لعربي 
ومدلولتها  بجمالياتها  �ل��ع��ني 
وي�شعى  ب��ال�����ش��ج��اد.  ل��ل��م��ه��ت��م��ني 

�إىل  �ل�����و�ح�����ة  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ني 
�لهتمام  خالل  من  بها  �لرتقاء 
ب���ن���وع���ي���ة وج���������ودة �مل���ع���رو����ش���ات 

و�مل�شاركني فيها.
وحتر�س جمارك دبي �أن ت�شارك 
�ملهم  �ل�����ش��ن��وي  �حل�����دث  ه����ذ�  يف 
م��ن خ���الل و�ح���ة �ل�����ش��ج��اد نظر� 
لأه���م���ي���ة ه����ذ� �ل��ن�����ش��اط �حل���ريف 
وجاذبية منتجاته ل�شر�ئح و��شعة 
�لو�حة  متيزت  وق��د  �لنا�س.  من 
بعر�س قطع جديدة من �ل�شجاد 
بالإ�شافة �إىل تنظيمها لفعاليات 
ح��ت��ى غدت  دورة  ك��ل  ج��دي��دة يف 
ينتظره  للعمل  ن��اج��ح��اً  م��و���ش��م��اً 

جتار �ل�شجاد و�ملهتمون باقتنائه 
من مقيمني وزو�ر.

�أحمد،  بطي  �أح��م��د  �شعادة  وق��ال 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �ملو�نئ 
و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة مدير 
�أن جمارك دبي  عام جمارك دبي 
حتر�س على تنظيم و�حة �ل�شجاد 
لأهميتها  نظر�ً  �شنوياً،  و�لفنون 
�لقت�شادية  �حل��رك��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
وتر�شيخ  دب��ي  لإم���ارة  و�لتجارية 
�قت�شادية  كوجهة  عاملياً  مكانتها 
و����ش���ي���اح���ي���ة ر�ئ��������دة ب���الإ����ش���اف���ة 
وتاأكيدها  للتجار  �أهميتها  �إىل 
مع  �لفعالة  �حلكومية  لل�شر�كة 

ور�ضة عمل حول تنفيذ مب�درات اجلن�ضية والإق�مة
نظمت �إد�رة �ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء بقطاع �شوؤون �جلن�شية و�لإقامة و�ملنافذ بوز�رة �لد�خلية، ور�شة عمل 
حول تنفيذ مبادر�ت �لقطاع لعام 2014–2016، يف نادي �شباط �ل�شرطة باأبوظبي، بالتعاون و�لتن�شيق مع 

�لإد�رة �لعامة لال�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء بالوز�رة، وم�شاركة �أ�شحاب ومالك �ملبادر�ت بالقطاع.
يقدمها  �لتي  �خلدمات  مب�شتوى  �لرتقاء  �إىل  تهدف  �لتي  باملبادر�ت  �خلا�شة  �لنماذج  �لور�شة  و��شتعر�شت 
و�لإقامة  �جلن�شية  لقطاع  �لتابعة  �لإد�ر�ت  خمتلف  مع  �ملتعاملني  ر�شا  لتحقيق  و�شوًل  للجمهور،  �لقطاع 

و�ملنافذ.
و�أو�شح �ملقدم حممد حمود �لنبهاين، رئي�س ق�شم �لتخطيط �ل�شرت�تيجي بقطاع �شوؤون �جلن�شية و�لإقامة 
و�ملنافذ، يف �شرح موجز حول �لور�شة، �لأهد�ف �ملرجو حتقيقها، برفع م�شتوى �لوعي و�لإملام باأنو�ع �لنماذج 
�ملجتمعية و�خلدمية  �ملبادر�ت  ت�شمل  �لقطاع  �أن مبادر�ت  �إىل  للقطاع،لفتاً  �ل�شرت�تيجية  باملبادر�ت  �ملتعلقة 

�لتي تهدف �إىل تقدمي خدمات مميزة و�شوًل لر�شا �ملتعاملني مع �لقطاع على م�شتوى �لدولة.

ح�كم راأ�ش اخليمة يح�ضر م�أدبة 
غداء اأق�مه� اأحمد الوايل املزروعي

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة ظهر �م�س ماأدبة �لغد�ء 
�ملزروعي مبنزله يف  �ل��و�يل  �ل�شيد �حمد �شامل  �أقامها  �لتي 

منطقة �أذن بر�أ�س �خليمة على �شرف �شموه.
�ملاأدبة �ل�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي  كما ح�شر 
و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي وع����دد من 

�مل�شوؤولني و�أعيان �لبالد و�ملدعوين

دعوة املنتخبني الإح�سار الرقم القومى اأو جواز ال�سفر وا�ستخراج بطاقة بيانات الت�سويت

فى اليوم الث�لث : اآلف امل�ضريني ب�لم�رات ي�ضتفتون على الد�ضتور اجلديد 
••  ابوظبي-الفجر:

كبري  ح�����������ش�����ارى  م�������ش���ه���د  ف������ى 
�مل�شرية  �ل�شفارة  من  كل  �شهدت 
�شوتا   30284  ( ب���اأب���وظ���ب���ى 
�مل�شرية  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة   )
�أم�س   ) �شوتا   37382( بدبى  
�جل������ارى  ي���ن���اي���ر   10 �جل���م���ع���ة 
�ملقيمني  �مل�شريني  �آلف  ت��و�ف��د 
بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
لال�شتفتاء على �لد�شتور �مل�شرى 
�جلديد ، حيث �شجل �م�س �على 
ن�شبة ح�شور منذ بدء �ل�شتفتاء 
يوم �لأربعاء �ملا�شى ، ومن �ملتوقع  
تز�يد هذه �لن�شبة خالل �ليومني 
�جازة  لكونهما  ن��ظ��ر�  �ل��ق��ادم��ني 
ب��دول��ة �لم������ار�ت ، ���ش��رح بذلك 
بال�شفارة  �لع���الم���ى  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
عبد  �شعيب  ب��اب��وظ��ب��ى  �مل�����ش��ري��ة 
بادرة  ف��ى  ب��اأن��ه  ، م�شيفا  �ل��ف��ت��اح 

�لن�شان و ي�شمن حريته ويحقق 
�ن  مو�شحا   ، وطموحاته  لآماله 
�مل�����ش��ري��ني ح��ر���ش��و� �ل���ي���وم على 
�لتو�فد على �ل�شفارة و�لقن�شلية 
�أ�شرهم  م�����ش��ط��ح��ب��ني  �ل���ع���ام���ة 
، وهم  �ل�شغار و�لكبار  و�أولده��م 
�لأعالم  بالغة  ب�شعادة  ي��رف��ع��ون 
ملوحني   ، و�لم��ار�ت��ي��ة  �مل�شرية 

بعالمات �لن�شر و�لتفاوؤل.
كبار  ����ش��ر�ر   �ىل  �ي�شا  م�شري�   
�ل�شن وذوى �لحتياجات �خلا�شة 
ع����ل����ى �حل���������ش����ور و�ل����ش���ت���ف���ت���اء 
د����ش���ت���ور م�شر  ع��ل��ى  ب��اأن��ف�����ش��ه��م 

�جلديد. 
ون���ا����ش���د �مل�������ش���ت�������ش���ار �لع����الم����ى 
�لناخبني  ب����الم����ار�ت  �مل�������ش���رى 
يكون  �ن  ب�������ش���رورة  �مل�������ش���ري���ني 
�أو جو�ز  �ل��ق��وم��ى  �ل��رق��م  م��ع��ه��م 
�ل�شفر �ملميكن حتى يتمكنو� من 
�لدلء باأ�شو�تهم ، موؤكد� �همية 

�لأندية  ق��ام��ت  خمل�شة  وط��ن��ي��ة 
�لمارت  دول��ة  م��دن  فى  �مل�شرية 
�مل�شريني  لنقل  با�شات  بتوفري 
�ل�شتفتاء  م��ق��ار  �ىل  و�أ����ش���ره���م 
�شاعد  �ل��ذى  وه��و�لأم��ر   ، جمانا 
ب�شورة ملحوظة فى زيادة تدفق 

�لناخبني �ليوم.  
�مل�شريني  �ن  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  وق���ال 
عملية  ح����ول����و�  �لم�����������ار�ت  ف����ى 
�ل�شتفتاء على �لد�شتور �ىل فرح 
وط��ن��ى ك��ب��ري  ع���ربو� خ��الل��ه عن 
دعمهم �لكامل لكل جهود �لدولة 
�لأمن  دعائم  �ر�شاء  فى  �مل�شرية 
و�ل�شتقر�ر و�لتنمية وبناء م�شر 
�لر�دة  ذ�ت  �مل���زده���رة  �جل���دي���دة 
�ل��وط��ن��ي��ة �حل����رة ، م��وؤك��دي��ن �ن 
�ل���ش��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى �ل���د����ش���ت���ور هو 
�لتقدم  نحو  م�شر  طريق  بد�ية 
وب���ن���اء   ، �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �آف��������اق  �ىل 
كر�مة  ي�����ش��ون  ع�����ش��رى  جمتمع 

�ن يقوم �لناخب �ي�شا با�شتخر�ج 
بطاقة بيانات �لت�شويت، �خلا�شة 
�للجنة  موقع  على  و�ملتاحة   ، به 
www. ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ل��ع��ل��ي��ا 

حيث   ،elections.eg
باخلارج  �مل�شجل  �ل��ن��اخ��ب  ي��ق��وم 
مقر  �إىل  �لتوجه  قبل  بطباعتها 
يف  بها  �مل�شجل  �لفرعية  �للجنة 
�مل�شرية  و�لقن�شليات  �ل�شفار�ت 
�ن���ه فى  ،  م�����ش��ري� �ىل  ب���اخل���ارج 
حالة عدم متكنه من ذلك  ، فان 
بابوظبى  �ل�����ش��ف��ارة  ف��ى  �ل��ل��ج��ن��ة 
�أج���ه���زة ك��م��ب��ي��وت��ر خا�شة  �ع����دت 
ل�شتخر�ج  �لفنيني  م��ن  وع���دد   ،
هذه �لبطاقة لكل من ل ي�شتطيع 

��شتخر�جها فى منزله..
�ملتعلقة  �مل����ط����ال����ب  �أه�������م  وع������ن 
ب���ال����ش���ت���ف���ت���اء �ل���ت���ى ط���ال���ب بها 
�أو�شح  ف��ى �لم�����ار�ت  �مل�����ش��ري��ون 
�أهم هذه �ملطالب  عبد �لفتاح �ن 

منا�شدة  ه����و   ، �لط�������الق  ع���ل���ى 
�ل�������ش���ل���ط���ات �مل�������ش���ري���ة لت���اح���ة 
�خلارج  فى  للم�شريني  �لفر�شة 
ف����ى جلنة  ي�����ش��ج��ل��و�  �ل����ذي����ن مل 
باأ�شو�تهم  ب��الدلء   ، �لنتخابات 
فقط  �لقومى  �لرقم  طريق  عن 
�جلمهورى  ب����ال����ق����ر�ر  �أ������ش�����وة   ،
�ل�شادر بحق �ملو�طن �مل�شرى فى 
ب���الدلء ب�شوته فى �ى  �ل��د�خ��ل 
�لقومى  ب��ال��رق��م  م�شرية  جل��ن��ة 
�لكبري فى  �أملهم  و�أع��رب��و� عن   ،
مت��ك��ن��ه��م م���ن �مل�����ش��ارك��ة ف���ى هذ� 
�حلدث �لوطنى �لهام، خا�شة و�أن 
طريق  ع��ن  بالت�شويت  �ل�����ش��م��اح 
�لرقم �لقومى )دون �حلاجة �ىل 
فارقة  ب�شورة  �شيزيد  �لت�شجيل( 
�مل�شريني فى  ن�شبة م�شاركة  من 
لأ�شو�تهم  و���ش��ي��ك��ون   ، �خل�����ارج 
تاأثري فاعل فى نتيجة �ل�شتفتاء 

�لنهائية على �لد�شتور. 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بالتينيوم زون للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1176015 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شلطان جابر حممد �ل�شريف من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شلطان جابر حممد �ل�شريف من 100% �ىل %70
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد جابر حممد �شلطان �ل�شريف )%15(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح حممد �شالح حممد �شالح �حلمادي )%15(
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/ بالتينيوم زون للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
PLATINUM ZONE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/بالتينيوم زون للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
PLATINUM ZONE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

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

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

CN 1175170:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ح�شن �شوري �بر�هيم �لبلو�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �ملا�س حممد عبد�هلل �لهاملي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�دفورد لل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1185498 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعد عبد�هلل �شعد �حمد �ملهري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

CN 1067213:للرخام ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبيد خليفه بن جابر �ملري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شامل علي �شامل بن �لنومان �ل�شام�شي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لرفاعة 
للحد�دة رخ�شة رقم:CN 1050689 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد مكتوم معوي�س �ملحرمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �حمد �شامل م�شلم �ملحرمي

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

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

CN 1017920:ل�شت�شار�ت �ل�شالمة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد �شياح �شيف �شهيل �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان حممد ر��شد حممد �ملن�شوري

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

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

�لزينة و�لطيور رخ�شة رقم:CN 1037924 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هاين �بر�هيم حممد �بر�هيم �بو �ل�شعود )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد �شليمان �حمد �شليمان �حلمادي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد �شليمان �حمد �شليمان �حلمادي من 100% �ىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

CN 1543347:للتجهيز�ت �ملكتبية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لتنجيد  �بر�هيم  حممد  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1038063 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح مبارك �شالح مبارك �لكثريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �بر�هيم عبد �لغفور
تعديل وكيل خدمات/حذف خلفان ر��شد غامن �لهاملي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3.5*1.2 �ىل 4*1
تعديل ��شم جتاري:من/ حمل حممد �بر�هيم لتنجيد �ل�شيار�ت

MOHAMMED IBRAHIM AUTO UPHOLSTERY SHOP
�ىل/�ملتنوع لتنجيد �ملركبات

MULTILATERAL AUTO UPHOLSTERY
تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 5 ق 53 م 5 �ملالك حكومة �بوظبي 

�ىل �بوظبي م�شفح م 5 �ملالك علي فا�شل �شليم �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرطبات ورد �ل�شحاري  

رخ�شة رقم:CN 1043734 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3.70*1

تعديل ��شم جتاري:من/ مرطبات ورد �ل�شحاري
DESERT ROSE REFRESHMENTS

�ىل/كافترييا �شكر�
SHUKRAN CAFETERIA

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
�شوبرماركت  �ل�ش�����ادة/كري�يل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1085662 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*5

تعديل ��شم جتاري:من/ كري�يل �شوبرماركت ذ.م.م
KAIRALI SUPER MARKET

�ىل/بقالة كري�يل ذ.م.م
BAQALA KAIRALI LLC

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون مدثر للرجال

رخ�شة رقم:CN 1275441 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل حممد �شالح �شامل �لغيالين �جلنيبي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طالب حممد عمر علي �لربيكي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/ �شالون مدثر للرجال
SALOON MODATHER GENTS

�ىل/�شالون �شوبر فاين للرجال
SUPER FINE GENTS SALOON

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
�ملالب�س  خلياطة  عمان  �ل�ش�����ادة/�شاحل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لرجالية رخ�شة رقم:CN 1024640 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مرو�ن عزيز �شامل حممد ر��شد �ل�شويدي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيزي برقو
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 5*2

تعديل ��شم جتاري:من/ �شاحل عمان خلياطة �ملالب�س �لرجالية
OMAN COAST GENTS TAILORING

�ىل/�خلياط �لر�شا�شي للخياطة �لن�شائية
GRAY THREAD LADIES TAILORING

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ملي�س لل�شيد�ت

رخ�شة رقم:CN 1051584 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فاطمة عبد�هلل حممد �شيف �ملزروعي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف فوزية خمي�س زوجة خمي�س قا�شور خمي�س �شعد �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف رجاء عبد�لهادي فا�شل
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*2 �ىل 1*2

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

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

م�شر رخ�شة رقم:CN 1052021 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 5.80*1

تعديل ��شم جتاري:من/ �شيدلية حنان م�شر
HANAN MISR PHARMACY

�ىل/�شيدلية �لمزون
AL AMAZON PHARMACY

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

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

و�خلدمات رخ�شة رقم:CN 1036322 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.40
تعديل ��شم جتاري:من/ موؤ�ش�شة �لفالحي لل�شيانة و�خلدمات

AL FALAHI MAINTENANCE & SERVICES ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة �لفالحي خلدمات �لتوظيف
ALFALAHI RECRUITMENT SERVICES ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتوظيف )7810002(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �شويت كويف 

رخ�شة رقم:CN 1010865 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �لدكتور/حممد عبد�هلل حممد زمان كمايل �ملرزوقي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شمارت فا�شن  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1127362 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�لدكتور/حممد عبد�هلل حممد زمان كمايل �ملرزوقي من 98% �ىل %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لتمهيدية لل�شيانة �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1147400 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لتمهيدية لل�شيانة �لعامة 
AL TAMHEDIA GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�لفكرة �لذكية للكمبيوتر 
SMART IDEA FOR COMPUTER

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شت�شار�ت يف جمال معد�ت و�جهزة �حلا�شب �ليل )6202002(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ما�شة �لعني للت�شوق 

رخ�شة رقم:CN 1277159 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد علي حممد حممود �ملحمود من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�حمد علي حممد حممود �ملحمود من 100% �ىل %95
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جا�شم كرم جا�شم حممد �لرياي�شه )%5(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*0.12 �ىل 0.90*5

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ ما�شة �لعني للت�شوق

AL AIN DIAMOND CENTRE
�ىل/ما�شة �لعني للت�شوق ذ.م.م 

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

»اأك�دميية التدريب الفني« تد�ضن الع�م اجلديد بدبل�وم »الطريان وال�ضالمة «

املجل�ش ال�ضت�ض�ري لإم�رة ال�ض�رقة ي�ضيد بنج�ح م�ض�ركته مع جمعية ال�ض�رقة اخلريية يف حملة اإغ�ثة الالجئني ال�ضوريني ب�لأردن

د�����ش����ن����ت �أك�����ادمي�����ي�����ة �ل����ت����دري����ب 
�جلديد  �لعام  يف  ن�شاطها  �لفني 
جديدة  دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج   2014
�إد�رة  دبلوم  برنامج  منت�شبي  من 
و�ل�شالمة(  �ل����ط����ري�ن  )ع����ل����وم 
و�ل����ذي ن��ف��ذت��ه �لأك���ادمي���ي���ة على 
م���د�ر �أرب���ع���ة �أ���ش��ه��ر ك��ام��ل��ة تلقي 
خاللها �مل�شاركون �حدث �لنماذج 
�ملجال  ه��ذ�  يف  و�لعلمية  �لعملية 
خ���رب�ء متخ�ش�شني  �أي����دي  ع��ل��ى 
يف ه���ذ� �مل��ج��ال و���ش��ه��دت �ل����دورة 
م�����ش��ارك��ة و����ش��ع��ة وح�����ش��ور لفت 
لعدد كبري من �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  مقدمتها  يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
و�لأ�شقاء من دول جمل�س �لتعاون 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  م��ن  �خل��ل��ي��ج��ي 
�لعربية  و�مل��م��ل��ك��ة  ق��ط��ر  دول���ه  يف 
�إ�شافة  عمان  و�شلطنة  �ل�شعودية 

�لتدريب  �أكادميية  �إد�رة  جمل�س 
�لفني على توجيه �ل�شكر �جلزيل 
�مل��ت��ع��اون مع  �جل��ه��ات  �إىل جميع 
�لتدريب  �أكادميية  �إد�رة  جمل�س 
�لرب�مج  جميع  �إجن���اح  يف  �لفني 
وك����ذل����ك �لإخ����������وة �ل���در�����ش���ي���ني 
و�للذين �أ�شهمو� يف �إجناح �لدورة 
�لعملية  �ملر�حل  بتفاعلهم خالل 
�لنجاح  يف  �أ���ش��ه��م  مم��ا  و�لعلمية 
معربا  �ل���������دورة  ح��ق��ق��ت��ه  �ل������ذي 
�للقاء  ي��ت��ج��دد  �أن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن 
و�لندو�ت  �حل��ل��ق��ات  ع��رب  م��ع��ه��م 
�أكادميية  �لتي تنظمها  و�لدور�ت 
منطلق  م����ن  �ل���ف���ن���ي  �ل���ت���دري���ب 
ت�شتهدف  كمنارة  �ل��دوؤوب  عملها 
�لو�شول �إىل �أعلى معايري �لأمن 
�جلوية  �مل���الح���ة  يف  و�ل�����ش��الم��ة 
وكل �لأمور �ملتعلقة بهذ� �ملجال. 
وتهدف �أكادميية �لتدريب �لفني 

�ل�شقيق.  �ليمن  من  ممثلني  �إىل 
ونظمت �أكادميية �لتدريب �لفني 
�لدورة  �أع��م��ال  �خ��ت��ت��ام  مبنا�شبة 
للم�شاركني  ف��خ��م  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
ومم���ث���ل���ي �ل��������دول �مل�������ش���ارك���ة يف 
�ل��ع��رب بح�شور كال  ب���رج  ف��ن��دق 
�إ����ش���م���اع���ي���ل حممد  م����ن ����ش���ع���ادة 
�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر   ، �لبلو�شي 
�لطري�ن  �شالمة  ���ش��وؤون  لقطاع 
و�شعادة  �ملدين  �لطري�ن  هيئة  يف 
�خت�شا�شي  مو�شى  �أح��م��د  خالد 
�لهيئة  يف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �مل��ع��اي��ري 
�إ�شافة  �مل���دين  ل��ل��ط��ري�ن  �ل��ع��ام��ة 
�شعيد  ���ش��ي��ف  خ��ال��د  ���ش��ع��ادة  �إىل 
�ل��ف��ال���ش��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�لفني  �ل��ت��دري��ب  �أك��ادمي��ي��ة  �إد�رة 
�إ����ش���اف���ة �إىل ع����دد م���ن �خل����رب�ء 
خالد  وح���ر����س  و�مل���ح���ا����ش���ري���ن. 
�شيف �شعيد �لفال�شي نائب رئي�س 

�إىل ت��ق��دمي روؤي���ة ج��دي��دة تخدم 
لرب�مج  وف��ق��اً  �لتدريب  جم��الت 
ن����ظ����ري����ة وع���م���ل���ي���ة ك����ال����ط����ري�ن 
و�ملر�قبة  و�ل�������ش���الم���ة  و�لأم�������ن 
و�لتحقق  و�لإد�رة  �جل�����وي�����ة 
�ل���ط���ائ���ر�ت. وكانت  م��ن ح����و�دث 
�أ�ش�شت  �لفني  �لتدريب  �أكادميية 
�لنوع��ي  �لتمي�ز  ���ش��ع��ار  لتحمل 
وو�شعت  �ل���ن���ج���اح،  �إىل  ط���ري���ق���اً 
مع  لتن�شجم  و�أه��د�ف��ه��ا  خطتها 
هذ� �ل�شعار وتكون من �ملوؤ�ش�شات 
�لتدريب على  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال 
جمل�س  ودول  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
�ل����ت����ع����اون �خل���ل���ي���ج���ي و�ل��������دول 

�لعربية و�لأوروبية.
�لتدريب  �أك��ادمي��ي��ة  �أُن�����ش��ئ��ت  ك��م��ا 
طريق  ت����وف����ري  ب����ه����دف  �ل���ف���ن���ي 
متميز نحو �لنجاح و�لحرت�فية 
من �جل �أن ت�شبح من �ملوؤ�ش�شات 

�لتدريب على  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال 
و�إقليميا  حمليا  �مل�شتويات  كافة 
ت�شري  �خل��ط��ط  �أن  مبينا  وعامليا 

على �لنحو �ملطلوب خا�شة يف ظل 
�لنجاحات �ملتو��شلة �لتي �شجلتها 
�مل���وؤ����ش�������ش���ة يف �ل����ف����رتة �لأخ������رية 

�لن�شمام  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  وت���ز�ي���د 
�لتي  و�ل���در�����ش���ات  �ل���رب�م���ج  �إىل 
�إىل  �لأكادميية من وقت  تنفذها 

�لطيبة  �ل�شمعة  بعد  وذل��ك  �آخ��ر 
�لتي ح�شلت عليها كاأحد �لقالع 

�ملتميزة يف هذ� �ملجال.

بتوجيهات حاكم ال�سارقة 

جلنة مع�جلة ديون املواطنني تعلن الإفراج عن الدفعة الأوىل من ال�ضجن�ء املحكومني ب�لق�ض�ي� امل�لية والديون
�لأ�شرة  �لأ�شرة بعودة رب  �لهادفة �ىل جمع ومل �شمل  �ل�شارقة  حاكم 
وجمتمعه  �أ�شرته  �أف���ر�د  ب��ني  �لجتماعية  ملكانته  �لعتبار  ورد  �إليها 

و�لعمل على تاأهيله لتجاوز �حلالة �لنف�شية �لتي يعي�شها«.
�نه  قائال  �ل�شارقة  �م���ارة  مو�طني  دي��ون  معاجلة  جلنة  رئي�س  و�أك���د 
من  فانه  �شابقا  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  به  �شرح  ما  وبح�شب 
�شميم عملنا كلجنة ��شالح �أحو�ل �لنا�س ور�شم �لب�شمة على حمياهم 
كيان  على  و�حلفاظ  �ملجتمع  �أف��ر�د  بني  و�لطماأنينة  �ل�شكينة  ون�شر 

�لأ�شرة وتر�بطها باعتبارها نو�ة لبناء �ملجتمعات. 

�ل�شارقة �لإفر�ج عن �لدفعة �لأوىل من �ل�شجناء �ملحكومني بالق�شايا 
�ملالية و�لديون من �ملو�طنني.

و�أو�شح �بن �ل�شيخ �أن �للجنة وفور �لإعالن عن ت�شكيلها وبعد �جتماعها 
ب�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة با�شرت تنفيذ مهامها و�إعد�د �لقو�ئم 
و�لفاد�ت  �ملعلومات  بكافة  لتزويدها  �ملعنية  �جلهات  مع  و�لتو��شل 

حول �ملدينني من �أ�شحاب �لق�شايا و�ملحكومني بال�شجن.
و�أوله��ا لطالق  �لفئات  �أه��م  باعتبارها  �لفئة  بهذه  �لبدء  “مت  وق��ال 
�ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  ديونهم وبذلك نحقق  ب�شد�د  و�لتكفل  �شر�حهم 

•• ال�صارقة-وام:

بناء على �لتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
و�شعيا من  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد 
جلنة معاجلة ديون مو�طني �إمارة �ل�شارقة لرتجمة تلك �لتوجيهات 
و�لتي  بها  �ملنوطة  ومهامها  �شالحياتها  وفق  فوري  ب�شكل  وتنفيذها 
ن�س عليها مر�شوم �إن�شاء �للجنة ..�أعلن �شعادة ر��شد �أحمد بن �ل�شيخ 
�إمارة  مو�طني  دي��ون  معاجلة  جلنة  رئي�س  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  رئي�س 

•• ال�صارقة –الفجر:

لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  �أ���ش��اد 
�أع�شائه  ج��ه��ود  وب����ارك  �ل�����ش��ارق��ة 
وع�����ش��و�ت��ه ع��ق��ب م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
�حلملة �لن�شانية مع وفد جمعية 
ب��ع��د عودتهم  �ل�����ش��ارق��ة �خل��ريي��ة 
�ل�شوريني  �ل��الج��ئ��ني  �إغ���اث���ة  م��ن 
�لها�شمية  �لردن����ي����ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
�مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  يف  وم�شاركتهم 
عدد  يف  و�ملعوزين  �لالجئني  على 

من حمافظات �لأردن .
وتعد �لزيارة �شمن �إطار �ل�شر�كات 
�ملجتمعية بني �ملجل�س �ل�شت�شاري 
وجمعية �ل�شارقة �خلريية يف ظل 
لإجناح  �ل��ت��و����ش��ل  وتنمية  ت��ع��زي��ز 
ب��ه��ا �شاحب  �أم�����ر  �ل���ت���ي  �حل��م��ل��ة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفه  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�لتي  �ل���ت���ربع���ات  جل��م��ع  ورع������اه 
�أهل  مع  قلوبنا  عنو�ن  حتت  كانت 
�ل�شام وتعزيز دور جمعية �ل�شارقة 

ت����ف����ق����ده لأو������ش�����اع  �خل�����ريي�����ة يف 
�مل�شتلزمات  وت���وزي���ع  �ل��الج��ئ��ني 
�لالجئني  مل�����ش��اع��دة  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�لوقاية  م���ن  ل���ش��ي��م��ا  �ل�����ش��وري��ني 
من موجة �لربد �لتي �شربت بالد 
�ل�����ش��ام م���وؤخ���ر�. وك���ان يف مقدمة 
و�جلمعية  �ملجل�س  وفد  م�شتقبلي 
�لعائد من مطار �ل�شارقة �لدويل 
�شعادة عبد�لرحمن �شامل �لهاجري 
رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري ير�فقه 
طارق �شعيد �لنومان ع�شو �ملجل�س 
�ل���ش��ت�����ش��اري وم��وظ��ف��ي �لأم���ان���ة 
�لعامة للمجل�س �ل�شت�شاري وعدد 
من م�شوؤويل هيئة �لطري�ن �ملدين 
مبطار �ل�شارقة و�شم وفد �ملجل�س 
ر��شد  حممد  من  كال  �ل�شت�شاري 
وع���ل���ي م�شبح  �حل����م����ودي  ر����ش���ود 
�لبريق  ي��ون�����س  م����رمي  و  �ل��ك��ت��ب��ي 
�ل�شارقة  ج��م��ع��ي��ة  وف�����د  ب���ج���ان���ب 
حمد�ن  حممد  برئا�شة  �خل��ريي��ة 
�خلارجية  �مل�شاريع  م��دي��ر  �ل���زري 
علي  حم����م����د  ع����ل����ي  وي������ر�ف������ق������ه 

وع���������ش����و�ت����ه و�أم�����ان�����ت�����ه �ل���ع���ام���ة 
�ملعوزين  خ���دم���ة  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م��و� 
وت���ق���دمي ي���د �ل���ع���ون ل��ه��م يف ظل 
�ل���ن���ه���ج �ل����ك����رمي ل���ق���ي���ادة �ل���دول���ة 
ك���ل مكان  �مل��ن��ك��وب��ني يف  يف جن����دة 
�شعب  و�شيوخه  �لم����ار�ت  ف�شعب 
�ملحتاجني  بجانب  للوقوف  يفزع 
مبادرة  �أن  �إىل  لفتا  وم�شاعدتهم 
حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخه  �شمو 
�لقا�شمي حرم �شمو حاكم �ل�شارقة 
يف جندة �أطفال �شوريا مثلت د�فعا 

للمجل�س يف تلك �مل�شاركة .
�ملجل�س  وف�����د  ج����ول����ة  �أن  ي����ذك����ر 
جمعية  ب���ج���ان���ب  �ل�����ش����ت���������ش����اري 
��شتمرت لأربعة  �ل�شارقة �خلريية 
باللقاء  ب�������د�أت  م��ت��و����ش��ل��ة  �أي�������ام 
ب�شعادة �شفري �لدولة لدى �لأردن 
�لعامري  نا�شر  ع��ب��د�هلل  �لدكتور 
برنامج  ع���ل���ى  لإط����الع����ه  وذل������ك 
حفاوة  ل�شعادته  مثمنني  �جلمعية 
توجيهاته  �ل���رتح���ي���ب���وم���ق���دري���ن 
�لل���ت���ق���اء  ب���ع���ده���ا مت  �ل����ك����رمي����ة 

م���ع مم��ث��ل��ني ع���ن ج��م��ع��ي��ة تنمية 
وت��اأه��ي��ل �مل�����ر�أة �ل��ري��ف��ي��ة ح��ي��ث مت 
�أن�����ش��ط��ة �جلمعية  ع��ل��ى  �لط�����الع 
�لتوزيع  عملية  يف  للبدء  متهيد�ً 
ع���ن جمعية  �لل��ت��ق��اء مب��م��ث��ل  مت 
�لفيحاء �خلريية، وكان من خالل 
�أن�شطة  على  �لتعرف  �للقاء  ذل��ك 
ت��ل��ك �جل��م��ع��ي��ة مت��ه��ي��د�ً لربنامج 
�لتوزيع �لذي �شيكون بعد غٍد باإذن 

�هلل تعاىل.
وج���رى ب��ع��د ذل���ك �ل��ق��ي��ام بتوزيع 
�ل��ب��ط��ان��ي��ات ع��ل��ى �مل�����ش��ت��ح��ق��ني يف 
�إطار حملة �إغاثة �لإخوة �لنازحني 
ماأدبة  �لوفد  ولبى  كما  �ل�شوريني 
�لع�شاء �لتي �أقامها �شفري �لمار�ت 
بالردن للوفد بجانب ح�شور وفد 
من هيئة �لهالل �لأحمر ووفد من 
�مل�شت�شفى �لإمار�تي �لأردين ووفد 
�لأردين  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل��خ��ي��م  م���ن 
ب��ع��ده��ا و����ش���ل �ل���وف���د ج���ولت���ه يف 
بتوزيع  وق��ام  �ملحافظات  من  ع��دد 

�مل�شاعد�ت عليها.
�ل�شالمي ومروة علي �لزعابي .

�ملجل�س  وف�����د  �ل����ه����اج����ري  وه����ن����اأ 
�لقيادة  وج���ه���ود  ت��ت��الق��ى  و�ل���ت���ي 
�ل���ر����ش���ي���دة و����ش���ع���ب �لم���������ار�ت يف 

�ل�شارقة  وج��م��ع��ي��ة  �ل���ش��ت�����ش��اري 
�خلريية على هذه �جلهود �لنبيلة 

حمنتهم  خ��الل  �ل�شقاء  م�شاعدة 
�أع�شائه  بجميع  �ملجل�س  �أن  و�أك��د 

م�سنوعة من مادة PETF القابلة للتحلل
)الطرق(: اإع�دة تدوير بط�ق�ت نول يحمي البيئة من النف�ي�ت ويحقق ا�ضتدامته�

•• دبي-الفجر:

�أكدت هيئة �لطرق و�ملو��شالت �أن 
منتجاتها  �أح��د  تعترب  نول  بطاقة 
لفتا  دور�  تلعب  �ل��ت��ي  �خل��دم��ي��ة 
يف �حلفاظ على �لبيئة من خالل 
�إعادة تدوير �لبطاقات �مل�شرتجعة 
م������ن �ل�����ع�����م�����الء، �ن�����ط�����الق�����ا من 
��شرت�تيجيتها يف تعزيز �ل�شتد�مة 
�لتي  و�شائطها  بتحويل  �لبيئية 
�إىل  ل���ل���ج���م���ه���ور  ت����ق����دم خ����دم����ات 
ت��ر���ش��ي��خ هذ�  ف���ع���ال���ة يف  و����ش���ائ���ل 

�أخرى،  وطرحها لال�شتخد�م مرة 
�ملركز ميتلك عدد�  �أن  كا�شفة عن 
ل حمدود من فر�س �إعادة تدوير 
ل  �أن  ���ش��رط  �ل��ب��ط��اق��ة  تفعيل  �أو 
خلل  بها  يوجد  �أو  مك�شورة  تكون 
ما  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �شريحتها  يف  م��ا 
يعني ترك �أثر �إيجابي على �لبيئة 
�إط���ال���ة عمر  نتيجة  ب��ن��ا  �مل��ح��ي��ط��ة 
للعمل مرة  تفعيلها  �لبطاقة عرب 
�لتدوير  ه��ذ�  �أن  �أخ��رى، مو�شحة 
�لتكاليف  م��ن  �حل��د  على  ي�شاعد 
�لنفايات  م��ن  بالتخل�س  �ملتعلقة 

كما  �لبيئة،  وحماية  �لنفايات  من 
�شنو�ت،   5 ملدة  ��شتخد�مها  ميكن 
على  �لعمالء  ي�شجع  �ل��ذي  �لأم��ر 
�لعام،  �ل��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل  ����ش��ت��خ��د�م 
خطة  ب�شدد  �لهيئة  �أن  مو�شحة 
لتو�شيع نطاق ��شتعمال �لبطاقة يف 
جمالت �أخرى بجانب �ملو��شالت 
�ملدفوعة  �مل�شرتيات  مثل  �لعامة 
�ملالية  �ل��ق��ي��م��ة  ب��و����ش��ط��ة  م�����ش��ب��ق��اً 

�ملُخّزنة يف ر�شيد �لبطاقة.
من  �أن  �إىل  �لأ����ش���م���خ  و�أ������ش�����ارت 
�لهيئة  �إليها  �شعت  �لتي  �لأه���د�ف 

لولوة  وقالت  �حل�شاري.  �لتوجه 
�أنظمة  �إد�رة  نائب مدير  �لأ�شمخ، 
�لطرق  هيئة  يف  �لآيل  �لتح�شيل 
نول  ب���ط���اق���ة  �إن  و�مل�����و�������ش�����الت: 
م�شنوعة من مادة PETF وهي 
لقابليتها  للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  م����ادة 
لديها  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  ك��م��ا  ل��ل��ت��ح��ل��ل، 
�ل��ق��درة على �إع���ادة ت��دوي��ره��ا عرب 
خدمات  م��رك��ز  يف  م��ت��وف��رة  تقنية 
�لبطاقة باملبنى �لرئي�س لها، حيث 
ي�شتطيع �ملركز �أن يعمل على �إعادة 
تدوير �لبطاقة وتفعيلها �لبطاقة 

و�ل�شحة  �لبيئة  تلوث  �إىل  �ملوؤدية 
�ل��ع��ام��ة. و�أ���ش��اف��ت :ل��ق��د حر�شت 
نول  بطاقة  تكون  �أن  على  �لهيئة 
للتنقل  و����ش���ي���ل���ة  جم�����رد  ل��ي�����ش��ت 
فقط  �لعامة  �مل��و����ش��الت  بو�شائل 
بقوة  ي�شاهم  منتجا  ت��ك��ون  �أن  ب��ل 
يف ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة وح��ف��ظ��ه��ا من 
�لتلوث وفق عدد من �ملز�يا ُدجمت 
ل�شتخد�م  ط���رح���ه���ا  خ�����الل  ب���ه���ا 
نول  ب��ط��اق��ة  �أن  م��ن��ه��ا  �جل��م��ه��ور، 
معايري  لأع����ل����ى  ط��ب��ق��ا  م�����ش��ّن��ع��ة 
�إىل �حلد  �لر�مية  �لعاملية  �جلودة 

ح���ني �أ�����ش����درت ب��ط��اق��ة ن����ول هي 
ع�����ن ورق  �����ش���ت���غ���ن���اء �جل����م����ه����ور 
�لتنقل  بتعرفة  �مل��رت��ب��ط  �ل��ت��ذ�ك��ر 
باملو��شالت �لعامة، وهو ما يعني، 

ح�شب �ملفهوم �لعاملي للحفاظ على 
��شتخد�م خ�شب  �حلد من  �لبيئة، 
ل�شناعة  �لوحيد  �مل�شدر  �لأ�شجار 

�لورق. 

يف اإطار االحتفال بالذكرى الرابعة الفتتاح من�سة امل�ساهدة االأعلى يف العامل

قمة الربج، برج خليفة ت�ضت�ضيف اأطف�ًل من مركز دبي للتوحد
•• دبي-الفجر:

برج  �ل������ربج،  “قمة  ����ش��ت�����ش��اف��ت 
م�شاهدة  من�شة  �أع��ل��ى  خليفة”، 
على  �لطلق  �ل��ه��و�ء  �شرفة يف  مع 
م�شتوى �لعامل، �أطفاًل من مركز 
�لحتفال  �إط���ار  يف  للتوحد،  دب��ي 
�لر�بعة  �ل�������ش���ن���وي���ة  ب����ال����ذك����رى 

لفتتاح �ملن�شة. 
وت�����ش��ت��م��ر ه�����ذه �لح����ت����ف����الت يف 
على  ب��رج خليفة”  �ل���ربج،  “قمة 
هذ�  ويف  ك����ام����ل،  �أ����ش���ب���وع  م�����دى 
فر�شة  لالأطفال  �أتيحت  �ل�شياق 
�ل���ت���ج���ول يف و�ح��������دة م����ن �أك����ر 

��شتقطاباً  �ل�شياحية  �ل��وج��ه��ات 
�ل�����ع�����امل، و�ل���ت���ع���رف  ل�����ل�����زو�ر يف 
“برج  وت�شييد  تطور  ق�شة  على 

�لعامل،  �أط��ول مبنى يف  خليفة”، 
ودوره يف تر�شيخ مكانة دبي على 
تفاعل  ك��م��ا  �ل���ع���امل���ي���ة.  �ل�����ش��اح��ة 

�لأطفال �أي�شاً مع �ملهرج يف �إعد�د 
و�شاركو�  ب��ال��ب��ال��ون��ات،  �لأل���ع���اب 
�حللوى  ق��ال��ب  تقطيع  ح��ف��ل  يف 

ومتتعو�  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة،  �خل���ا����ش���ة 
مقهى  يف  لذيذة  ماأكولت  بتذوق 

“�شكاي كافيه«. 
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العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/7   عقاري كلي                  
�ىل �ملحكوم عليه  /1- فخر �لدين للعقار�ت- موؤ�ش�شة فردية جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/8/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بخودور 
�شفاروف )1( ببطالن �تفاقية �حلجز �ملوقعة بني �ملدعي و�ملدعى عليها بتاريخ 2008/5/1 ب�شان 
�لوحدة �لعقارية رقم 1806 بالطابق �لثامن ع�شر باملبنى �آر 3 بي 8 مب�شروع كور�ل �نرتنا�شيونال 
خم�شمائة   551969.60 مبلغ   للمدعى  ت��وؤدي  لن  عليها  �ملدعى  وب��ال��ز�م   )2( �لفندقية  لل�شقق 
وو�حد وخم�شون �لفا وت�شعمائة وت�شعة و�شتون درهما و�شتون فل�شا( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام وبالز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�لف 
�ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما  �تعاب  درهم مقابل 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/718   مدين كلي             
�ىل �ملدعى عليهم / 1 -حممد حممد  كمال علي 2- �شركة �بو طه لنقل �مل��و�د �لعامة 
بال�شاحنات �خلفيفة �س.ذ.م.م 3- حممد �شعيد عبيد خمي�س م�شعود �لطنيجي- ب�شفته 
�شريكا يف �شركة ) �بو طه لنقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة( جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شعد بن عبد�هلل �شعد �لعريفي وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ 
تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   313400( وق��دره 
�ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/1/19 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/714   مدين كلي             

�ىل �ملدعى عليه / 1 -دبي ماجنمنت منطقة حرة جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
مطعم �رز لبنان- موؤ�ش�شة فردية وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهما بان 
و�لدبية  �ملادية  �ل�شر�ر  تعوي�شا عن   ) درهم  وق��دره )1000.000  للمدعية مبلغ  يوؤديا 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  عليهما  �ملدعى  لفعل  نتيجة  �ملدعى  �ملعطم  حلقت  �لتي 
�مل��و�ف��ق 2014/1/19  ي��وم �لح��د  �لتقا�شي.    وح���ددت لها جل�شة  ع��ن درج��ت��ي  �ملحاماة 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1879   جتاري كلي             
�ىل �ملدعي عليه / 1 -�شركة �لنبال �لعاملية لل�شر�فة  جمهول حمل �لقامة 
�شيد  حممد  �شيد  عامر  وميثله:  ح(  م  م   ( كول�شمر  /�شركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �مل��رزوق��ي   رو�شن  حمي 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   306.140( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
لذ� فانت مكلف   ch2.E.21 ملو�فق 2014/1/27 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة�
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/741   مدين كلي             
�ىل �ملدعي عليه / 1 -روبن�شون هاري�شون جون جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

�شركة �يليت لتاأجري �ل�شيار�ت وميثله: عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي 
�ل�شركة  و����ش��رتد�د  مبلكية  باحلكم  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د 
 ZFFFD60B000161046- هيكل  رق��م   -  GTB 599 )ف��ري�ري  لل�شيارة  �ملدعية 
رفع  م��ع   دره��م(   1.409.190  ( بقيمة  �بي�س(   VD521799 �ملعدنية  �لالئحة  رق��م 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شيارة  عن  �حلجز  عالمة 
لذ� فانت مكلف   ch2.E.21 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة  �لحد �ملو�فق 2014/1/19 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
�يام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/642 تنفيذ   عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ميلرز كوربوريت ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا 
�لتنفيذ/ �شركة فري�شت هومز ليمتد وميثله: جمال حممد عقيل  �ن طالب 
�ل�شيد حممد �لقري�شي   نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/626 
وذلك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره  بتاريخ 2012/12/31  �لثنني  يوم  كلي  عقاري 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -2  2008/5/15 �مل��وؤرخ  �لعقد  ونفاذ  ب�شحة   -1
 15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه  دره��م   )341568(
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  ف��ان  �لع���الن.   وعليه  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  ي��وم من 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1131 تنفيذ جتاري
ب��اور �لكرتيك ميدل �ي�شت ) �س ذ.م.م(   جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
وميثله:  ذ.م.م(  �لبناء)  مل��و�د  �ل�شر�ع  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )63072.51( درهم �ىل  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   444 /2013 عم كل- م ع-ب- اأظ

مدعي  �ل�شود�ن   �جلن�شية:  حممد  �لطيب  عبد�لعظيم  �حمد  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  هايرب  عليه:  
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  هايرب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة حممد بن ز�يد - �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/29  
قم املحكمة                                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3270 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

��شرتلينج  عليه:   مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  حممد  غني  �حمد  طاهر  مدعي/   
�لدعوى: م�شتحقات عمالية  �لمار�ت  مو�شوع  ذ.م.م �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  ��شرتلينج  �عالنه/  �ملطلوب 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة حممد بن ز�يد 
- مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/30  
قم املحكمة                                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1003 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م  جمهول  �لبناء  ملقاولت  �لر�حلة  �شركة  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/ تيوتو ويندوز �ند دورز جريمان  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
يو بي يف �شي �شت�شوكو قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )50096( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 266 /2013 تظلم  جتاري                  

�ىل �ملتظلم �شده/1- بالل م�شطفى يو�شف ط��ه    جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملتظلم/ بنك �لحتاد �لوطني مبا �ن �ملتظلم/بنك �لحتاد �لوطني وميثله 
�عاله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �ق���ام  ق��د  ح��دي��ج��ان    ع��ب��د�ل��ق��ادر ح�شني بخيت 
 2013/570 رق��م  عري�شة  على  �لم��ر  يف  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  من  تظلم  ومو�شوعه 
جت��اري �لر�شوم و�مل�شاريف و�لت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د �ملو�فق 
2014/1/26  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�يام على �لق��ل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 268 /2013 تظلم  جتاري                  
�لبلو�شي جمهول  عبد�هلل ح�شن جمعه  عبد�هلل خمي�س  �شده/1-  �ملتظلم  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم/ بنك �لحتاد �لوطني مبا �ن �ملتظلم/بنك �لحتاد 
�لتظلم  عليكم  �ق���ام  ق��د  حديجان  بخيت  ح�شني  ع��ب��د�ل��ق��ادر  وميثله  �لوطني 
�ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم 
2013/541 جتاري �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2014/1/26  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 117 /2013 تظلم  مدين                  

�شيف  �ملطرو�شي 2- �شيف حمد  �شلطان عي�شى �حمد  �ملتظلم �شدهما/1-  �ىل 
للمحاماة  �حلفيتي  �ملتظلم/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  حم�شه  بن  علي 
ومو�شوعه  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �ق��ام  ق��د  �لقانونية    و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت 
تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم 2013/415 مدين �لر�شوم 
  2014/1/28 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  و�لت��ع��اب.    و�مل�شاريف 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.B.6 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/1331  جتاري كلي
جمهويل  قفيل   بو  علي  ر��شد   -2 �حمد  خليفه  �شيخه  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �لبيت �لع�شرى للمقاولت ) ���س.ذ.م.م(   قد �قام 
بتاريخ 2013/12/25  �ملحكمة حكمت  بان  �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم  �لدعوى 
�حل��ك��م �ل��ت��م��ه��ي��دي �ل���ت���ايل: ب��ن��دب �خل��ب��ري �ل��ه��ن��د���ش��ي �مل��خ��ت�����س ���ش��اح��ب �لدور 
باجلدول لعد�د �لتقرير وحددت �مانة قدرها ع�شرة �لف درهم �لزمت �ملدعية 
بايد�عها خزينة �ملحكمة وحددت جل�شة 2014/1/6 لنظر �لدعوى يف حالة عدم 
�شد�د �لمانة وجل�شة 2014/2/3 ليد�ع �لتقرير.    وحددت لها �ملحكمة جل�شة 
 ch2.E.22 �لقاعة  �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف  �ملو�فق 2014/2/12  �لربعاء  يوم 
�خطار  مع  للتقرير  ثم  ومن  بالن�شر  �لتمهيدي  باحلكم  عليهما  �ملدعى  لعالن 

�خلبري مببا�شرة �ملامورية.
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/427  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �لبحري�ت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ماجد 
حامت  مط�شر  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لدعوى  مو�شوع  �لف�شل  وقبل  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/12/18 بتاريخ 
باعادة �لور�ق �ىل �خلبري �ل�شابق �نتد�به �و غريه عند �لقت�شاء تكون ماموريته 
بعد  �لطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم فيها 
من م�شتند�ت 1- وعلى �خلبري ما �ذ� كانت �لفيال حمل �لدعوى م�شجله با�شم 
�وجه  بيان   -3 �ل�شوقية  قيمتها  تقدمي   -2 �خ��ر  ط��رف  �ي  �و  �ملدعي من عدمه 
�لخالء و�ملعوقات �لتي حالت دون تنفيذ �ملدعى عليها للتز�ماتها �لتعاقدية قبل 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/1/22  �لربعاء  يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  �مل��دع��ي.   

  ch1A.1 9.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الدعاوي العقارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/187  ا�ستئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ جهاد حممد ط��ه    جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /مذكر نا�شر مذكر �لهاجري وميثله: نو�ل م�شطفى حممد 
�شالح �مل��رب��اط��ي ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2012/82 مدين كلي بتاريخ 2013/2/28 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني 
 ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/2/3 �ملو�فق 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   831 /2013 مد جز- م ر-ب-اأظ

 مدعي/ م�شطفى عبدو �حمد ح�شن �جلن�شية: م�شر مدعي عليه:  �ل�شمو 
للعطور و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
16000 درهم   �ملطلوب �عالنه/ �ل�شمو للعطور �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لربعاء �ملو�فق 2014/1/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء    بد�ئرة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   876 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

بنغالدي�س  مياه  كال  مياه  �مني  وميثلها  �ل�شحري  �لتنظيف  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�جلن�شية- �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  جنم �لبحري لل�شيانة �لعامة ل�شاحبها 
�شهيل بخيت علي �شليمان �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ وقدره 16000 درهم   �ملطلوب �عالنه/  جنم �لبحري لل�شيانة �لعامة 
بالن�شر  �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:  ل�شاحبها �شهيل بخيت علي �شليمان 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2014/1/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/10  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   790 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

 مدعي/ �شركة �شو�عد للتوظيف ذ.م.م وميثلها /مبارك مطر �حلمريي �جلن�شية: 
�لمار�ت  مدعي عليه:  �شركة �لعامر للديكور ذ.م.م وميثلها ع�شام �شعيد �جلن�شية: 
�لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 114000 درهم �لفائدة �لتعوي�س     
�جلن�شية:  �شعيد  ع�شام  وميثلها  ذ.م.م  للديكور  �لعامر  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/14 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/3  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1317 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/ �شركة �شميه لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت- ميثلها/ فخر �ل�شالم �شاه   
علم �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه:  حممد م�شعب مازن نا�شيف �جلن�شية: �شوريا 
حممد  �عالنه/   �ملطلوب  7000درهم    وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
م�شعب مازن نا�شيف �جلن�شية: �شوريا عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2014/1/16 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/6  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   800 /2013 مد جز- م ر-ب-اأظ

 مدعي/ حممد تاج عامل �جلن�شية: �لهند مدعي عليه:  ��س �م عبد�لرحمن 
�ملطالبة مببلغ 9.300 درهم     �لدعوى:  �شيد �جلن�شية: بنغالدي�س   مو�شوع 
�ملطلوب �عالنه/  ��س �م عبد�لرحمن �شيد �جلن�شية: بنغالدي�س     عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة د�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/07  
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1210 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

 مدعي/ �ل�شاهني لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة حماده حممد �حمد عبد�لد�مي 
�خلزميي  خمي�س  �شرور  عبيد  �حمد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 49.000 درهم �ملطلوب 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �خلزميي  خمي�س  �شرور  عبيد  �حمد  �عالنه/  
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2014/2/2 موعد� لنظر  �لحد 
�لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  �ي��ج��ار�ت    ) رقم )2013/2244  �لق�شية  تقرر يف  لقد 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية)�بوظبي( �للجنة �لر�بعة و�ملرفوعة 
عليها/  �مل��دع��ى  �شد  ذ.م.م   �لعقارية  �م  ب��ي  �م  �شركة  �مل��دع��ى/  م��ن 
ن�شر�  �لتقرير  ب��ورود  �ملدعى  ذ.م.م ولع��الن  �لعقارية  �لول  �ل�شهم 
�ملو�فق 2014/1/26  �لدعوى جلل�شة يوم �لحد  . وقد حتدد لنظر 
�شاحب  نفقة  على  وذل��ك  �للجنة  مقر  يف  م�شاء   06.00 �ل�شاعة  يف 

�لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لغفال رقم )2013/8 ( �ملنظورة �مام جلنة ف�س 
�لنور�س  �شده/  �مل�شتاأنف  على  و�ملرفوعة  �ليجارية  �ملنازعات 
�لبي�س لنقل �لركاب �عالنه ن�شر� وقد حتدد لنظر �ل�شتئناف 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/14 يف متام �ل�شاعة 06.00 
م�شاء مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك على نفقة 

�مل�شتاأنف/ بتال �شلطان بتال �ملرر.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
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عربي ودويل

بال�شجن  �أحكام  لفر�س  �لربيطانية  �لئتالفية  �حلكومة  تخطط 
مدى �حلياة على �ملتطرفني �لذين يتدربون على �لإرهاب، يف �طار 

�جر�ء�ت جديدة ملكافحة �لتطرف �لعنيف.
�إن �حلكومة �لربيطانية تعتزم  وقالت �شحيفة ديلي تلغر�ف �م�س 
رفع مدة �لأحكام �لق�شوى على جمموعة من جر�ئم �لإرهاب من 14 
عاماً �إىل �ل�شجن �ملوؤبد بحق �ملتطرفني، �إذ� ما جرت �د�نتهم بالتدرب 
يعكفون  �لربيطانية  �حلكومة  وزر�ء  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �لره����اب.  على 
�لذين  �لأ�شخا�س  مع  للتعامل  �شر�مة  �أك��ر  نظام  و�شع  على  �لآن 
يتدربون على �لتقنيات �لرهابية و��شتخد�م �لأ�شلحة و�ملتفجر�ت يف 
بلد�ن، مثل �شوريا، �أو د�خل �ململكة �ملتحدة، وفر�س عقوبات بحقهم 
ت�شل �إىل �ل�شجن �ملوؤبد. وتقّدر �أجهزة �لأمن �لربيطانية �أن هناك 
�أكر من 100 بريطاين ي�شاركون بالقتال يف �شوريا مع �جلماعات 
�ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن م�شوؤويل �أجهزة 
�لأمن �لربيطانية و�شعو� خططاً لرفع �لعقوبة �لق�شوى ملجموعة 
عاماً   14 �ل�شجن  �إىل  حالياً  ت�شل  و�لتي  �لرهابية،  �جل��ر�ئ��م  من 
و�شيتم �لعالن عن �لت�شريعات �جلديدة �ل�شهر �ملقبل، وهي ت�شمح 
�ملتطرفني للمر�قبة بعد �طالق �شر�حهم و�عادتهم  باخ�شاع  �أي�شاً 

�إىل �ل�شجن جمدد�ً يف حال �عُترب �شلوكهم م�شكلة �أمنية.

قال م�شوؤول �مني �قليمي كبري �م�س �إن �ل�شرطة �أو�شت مبنح طالب 
باك�شتاين تويف وهو يحاول منع مهاجم �نتحاري من �لهجوم على 

مدر�شته �رفع جائزة مدنية يف �لبالد.
وكان �لطالب �عتز�ز ح�شن وعمره 17 عاما هاجم �ملعتدي وهو يهم 
غرب  ب�شمال  باختونخو�  خيرب  �قليم  يف  حكومية  مدر�شة  باقتحام 
باك�شتان. وقالت �ل�شرطة �إن �لطالب و�ملهاجم قتال �ل �نه مل ي�شب 
وق��ال جماهد  �لتدري�س  هيئة  �ع�شاء  �و  �لآخرين  �لطلبة  �حد من 
�نني  �ل  �بني �حلبيب  �لطالب لرويرتز رغم �ين فقدت  و�ل��د  علي 
ل�شت نادما قط على ما قام به. لقد �جنز عمال بطوليا و�ين لفخور 
ب�شجاعته.  كان �ملهاجم قد �قرتب من �ملدر�شة وهو يحمل متفجر�ت 
خمباأة حتت زي مدر�شي يوم �لثنني �ملا�شي �ل �ن �لطلبة فطنو� �ىل 

ذلك وبد�أو� ي�شيحون ويطلقون �لتحذير�ت ليقافه.
�ملهاجم  عاجل  �عتز�ز  �إن  باملدر�شة  �لول  �ملدر�س  علي  عظمة  وق��ال 
ب�شربة ر�أ�س �ل �ن �ل�شحنة �لنا�شفة �نفجرت وتويف �لطالب متاأثر� 
بجروحه. و�علنت جماعة ع�شكر جنجوي �ل�شنية �ملت�شددة �مل�شوؤولية 
�غلبية  �لتي تقطنها  �ملدر�شة يف منطقة هاجنو  وتقع  �لهجوم.  عن 
ميثلون  �لذين  �ل�شيعة  �ن  جنجوي  ع�شكر  جماعة  وتعتقد  �شيعية. 
ن�شمة  مليون   180 �لبالغ  باك�شتان  �شكان  عدد  من  �ملئة  يف   20
قائد  دور�ين  خان  نا�شر  و�أو�شى  قتلهم  ويتعني  �مللة  عن  خارجون 

�ل�شرطة باملنطقة �ليوم �جلمعة مبنح �عتز�ز �رفع جائزة مدنية.

قال م�شوؤولون �أفغان �م�س �إن �جلنود �لمريكيني قتلو� عن طريق 
�عمال عنف قد  �أح��دث  �شنو�ت يف  �أرب��ع  �أفغانيا عمره  �خلطاأ طفال 
�لمريكية  �لعالقات  وت�شررت  توتر�  �لبلدين  بني  �لعالقات  تزيد 
�لفغانية برف�س �لرئي�س �لفغاين حامد كرز�ي توقيع �تفاق �أمني 
معظم  �ن�شحاب  بعد  �فغان�شتان  يف  �مريكي  ع�شكري  بوجود  ي�شمح 
ل  قو�تها  �ن  �ملتحدة  �لوليات  و�أعلنت  �لعام  هذ�  �لجنبية  �لقو�ت 
ميكن �ن تظل يف �لبالد دون �تفاق �أمني. و�لن�شحاب �لكامل للقو�ت 
�ملعركة �شد حركة  �لفغانية وحدها يف  �لقو�ت  �شيرتك  �لمريكية 
باأن تنهي �لوليات �ملتحدة كل  طالبان. ويطالب �لرئي�س �لفغاين 
�لفغانية  �لر����ش��ي  يف  منفردة  بها  تقوم  �لتي  �لع�شكرية  �لعمليات 
�ىل جانب �شروط �خرى قبل توقيع �لتفاق لنها توقع قتلى بني 
�ل��رئ��ي�����س �لفغاين  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  �مل��دن��ي��ني مي��ك��ن جتنبها. وق���ال 
�ميل في�شي معلقا على موت �لطفل �لفغاين طلبنا...وقفا نهائيا 
�شمال  �لدولية-حلف  �لمنية  �مل��ع��اون��ة  لقوة  �لع�شكرية  للعمليات 
�لتي  ه��ذه  �لقتل  ح���و�دث  لتفادي  و�ل��ق��رى  �لبيوت  على  �لطل�شي 
يروح �شحيتها �أطفال �أو مدنيون �أبرياء.  ويقود حلف �لطل�شي قوة 
�ملعاونة �لمنية �لتي تهيمن عليها �لقو�ت �لمريكية وقال متحدث 
با�شم حاكم �قليم هلمند �جلنوبي لرويرتز �ن قو�ت م�شاة �لبحرية 
بطريق  �لطفل  قتلت  �مل�شطرب  �لقليم  يف  �ملتمركزة  �لمريكية 

�خلطاأ ب�شبب �شعف �لروؤية.

عوا�صم

لندن

كابول

بي�ساور

اأمريك� تدعم نظ�م
 ق�نوين �ضف�ف يف تركي�

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�أكدت �لوليات �ملتحدة، دعمها لرغبات �ل�شعب �لرتكي بوجود نظام قانوين 
عادل و�شفاف، مكررة موقفها ب�شاأن �شرورة �حرت�م حرية �لتعبري و�لإعالم 
و�شئلت �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �لأمريكية جني ب�شاكي، عما ت�شهده 
تركيا من حماولت لأخذ بع�س �شلطات �جلهاز �لق�شائي �مل�شتقل يف تركيا، 
حمادثاتنا  يف  فاأجابت  �لإنرتنت،  على  م�شددة  قيود  فر�س  �إىل  بالإ�شافة 
مع كل �لأطر�ف يف تركيا، نحن ن�شتمر يف �لتو�شيح باأن �لوليات �ملتحدة 
تدعم رغبة �ل�شعب �لرتكي بوجود نظام قانوين يلبي �أعلى معايري �لعد�لة 
و�لدقة و�ل�شفافية يف �ل�شوؤون �ملدنية و�جلنائية، حيث ل �أحد فوق �لقانون 

ويتم �لتحقيق يف �أية مز�عم �شد �شخ�شيات عامة مبو�شوعية .
و�أ�شافتب�شاكي �أنتم تعرفون مو�قفنا من حرية �لتعبري وحرية �لإعالم.. 
)�لرتكية(  �حلكومة  �إىل  مبا�شرة  �مل��وق��ف  ه��ذ�  �إي�����ش��ال  يف  ن�شتمر  ونحن 
وق��د عربنا عن  لأم��ريك��ا،  رئي�شياً  ز�ل��ت حليفاً  وم��ا  تركيا هي  �ن  وتابعت 
ذلك  يف  و�شن�شتمر  �لأر�����س..  على  ت�شهدها  �لتي  �لأح���د�ث  م��ن  خماوفنا 
�إن كانت تعترب رئي�س �ل��وزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغ��ان قائد�ً  و�شئلت 
يحرتم �لدميقر�طية بعد �شرفه ق�شاة ومدعني عامني، و�شجنه �أكر من 
�ألف �شحايف؟ فاأجابت ب�شاكي عندما تكون لدينا خماوف ب�شاأن ت�شرفاته، 

نحن نعرب عنها، وهذ� �أمر فعلته �ليوم .

نتنياهو يرف�ش اأي مفاو�سات حول القد�ش

الإ�ضرائيليون ل يوؤمنون ب�ل�ضالم مع الفل�ضطينيني 

الأردن يف  ال�ضوريني  لالجئني  اأوروب�  من  يورو  مليون   40
•• عمان-يو بي اأي:

�أعلنت بعثة �لإحت��اد �لأوروب���ي يف 
عّمان، �جلمعة، �أنها �شتمنح �لأردن 
مل�شاعدته  ي��ورو  مليون   40 مبلغ 
�ل�شوريني  �ل���الج���ئ���ني  دع�����م  يف 

�ملتو�جدين على �أر��شيه ..
بعثة  �إن  ب��ي��ان  �ل��ب��ع��ث��ة يف  وق��ال��ت 
�لإحت����������اد �لأوروب�������������ي يف ع���ّم���ان 
مبوجب  ي���ورو  مليون   40 مبلغ 
�لبعثة  رئي�س  �شتوقعها  �تفاقية 
مع  فرونيت�شكا،  ي��وؤ�ن��ا  �ل�شفرية 
وزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل 
يوم  ���ش��ي��ف،  �إب��ر�ه��ي��م  )�لأردين( 
مل�شاعدة  وذل����ك  �مل��ق��ب��ل،  �لإث���ن���ني 
و�ملجتمعات  �لأردن���ي���ة  �حل��ك��وم��ة 
تدفق  �أث������ر  مل���و�ج���ه���ة  �مل�����ش��ي��ف��ة 
�لبيئة  على  �ل�شوريني  �لالجئني 

�ملعي�شية �ملبا�شرة .
�لبعثة  رئي�شة  ع��ن  �ل��ب��ي��ان  ون��ق��ل 
�ل���الج���ئ���ني  �أزم����������ة  �إن  ق����ول����ه����ا 
�ل�شوريني تفر�س حتديات كبرية 
ع��ل��ى �مل��ن��ط��ق��ة وخ�����ش��و���ش��ا على 
�لأردن ويف هذ� �لوقت تقف �أوروبا 
حيث  �ململكة  مع  جنب  �إىل  جنبا 

على �ملجتمع �لدويل بهدف طلب 
�ل���دع���م و�ل��ت��م��وي��ل ب��ق��ي��م��ة 2.4 
مع  بالتز�من  وذلك  دولر،  مليار 
�لثاين  �ل��ك��وي��ت  م���وؤمت���ر  �ن��ع��ق��اد 
�ملقرر يف منت�شف كانون �لثاين-

يناير �حلايل.

�ملتحدة  �لأمم  ومنظمات  �ملانحة 
لتمكني  �لوطنية  �خلطة  لإق���ر�ر 
مع  �لتعامل  م��ن  �ملحلي  �ملجتمع 
�ل�شوريني  �لالجئني  تو�جد  �أث��ر 
-2014 ل���ل���ف���رتة  �لأردن  يف 

لعر�شها  متهيد�ً  وذلك   ،2016

تتحمل  �مل�شيفة  �مل��ج��ت��م��ع��ات  �ن 
تبقى  �أن  يجب  و  �لكامل  �ل��ع��بء 
�خلدمات �لأ�شا�شية، مثل �لتعليم 
و�ل�شرف �ل�شحي، يف متناول كل 
م��ن �لأردن���ي���ني و�ل�����ش��وري��ني على 

حد �شو�ء .
�ملنح  ه����ذه  �أن  �ل���ب���ي���ان  و�أو�����ش����ح 
�شيا�شة �جلو�ر  �أد�ة  �إط��ار  تاأتي يف 
قّدم  �لأوروب���ي���ة حيث  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
م�شاعد�ت  �لأوروب����������ي  �لحت�������اد 
�لأردنية  للمملكة  مالية  �إمنائية 
314 مليون  �لها�شمية مقد�رها 
-2011 �ل���ف���رتة  خ����الل  ي�����ورو 

.  2013
�لأوروب���ي  �لإحت�������اد  �أن  ي��ذك�����ر 
وف�����ّر لالأردن من����ذ بد�ي�ة �لأزمة 
�ل�ش������ورية يف �آذ�ر-مار�س 2011 
�إ�شافي����اً  م��ب��ل��غ�����������������������اً  ّ�����س  خ�����ش������������
م��ق��������د�ره 83 م��ل��ي��ون ي���ورو على 
لدعم  �إمن������ائ������ي،  مت����وي����ل  ����ش���ك���ل 
�لأردن مع  �مل�شيفة يف  �ملجتمعات 
�لرتكيز على �لتعلي����م، وتطوي�������ر 
وخدمات  �ل�����ش��غ��رية  �ل�����ش��رك��ات 
د�ئرة  خالل  ومن  �لعادمة،  �ملياه 
و�حلماية  �لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت 

للمفو�شية  �ل���ت���اب���ع���ة  �مل����دن����ي����ة 
�لأوروبية.

�لتخطيط  وزي����ر  �أن  �ىل  ي�����ش��ار 
�لأردين  �ل����������دويل  و�ل�����ت�����ع�����اون 
ع��ق��د �خلمي�س،  ���ش��ي��ف،  �إب��ر�ه��ي��م 
�إج����ت����م����اع����اً م����ع مم���ث���ل���ي �ل������دول 

•• رام اهلل-يو بي اأي:

 1400 بناء  �إ�شر�ئيل  قر�ر  �م�س �جلمعة،  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة  �أد�نت 
وحدة ��شتيطانية جديدة يف �لقد�س و�ل�شفة �لغربية وقال �لناطق با�شم 
�لأنباء  وكالة  نقلته  ت�شريح،  يف  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�شطينية،  �لرئا�شة 
�لتعنت  ��شتمر�ر  على  يدلل  �لقر�ر  هذ�  �إن   ، وفا  �لر�شمية  �لفل�شطينية 
�لإ�شر�ئيلي يف تعطيل �جلهود �لأمريكية �لهادفة �ىل عمل م�شار يوؤدي 

�ىل �إقامة �شالم مبني على �أ�شا�س حل �لدولتني .
وكانت وز�رة �لإ�شكان و�شلطة �إد�رة �لأر��شي �لإ�شر�ئيلية، ن�شرت يف وقت 
منها  جديدة،  ��شتيطانية  وح��دة   1400 لبناء  مناق�شات  �م�س،  �شابق 

�لغربية. �ل�شفة  يف  و800  �لقد�س،  يف   600
وبح�ش�����ب �لإع����الن �لر�شمي، فان�������ه �ش�����يتم بناء 600 وحدة ��شتيطانية 
يف �لقد�س، و227 وحدة يف م�شتوطنة �فر�ت ، و78 وحدة يف �لفي من�شة 
، و24 يف  �آدم  ، و75 يف  �أري��ئ��ي��ل  ، و40 يف  ���ش��وم��رون  ك��رين  ، و86 يف 
����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف  ، و169 وح����دة  ع��م��ن��وئ��ي��ل  ، و102 يف  ع��ي��ل��ي��ت  ب��ي��ت��ار 

�لنكافيه .

فل�ضطينيون يف�ضلون لق�ًء تطبيعيً� يف القد�شلبن�ن ي�ضلم جثة م�جد امل�جد اإىل ال�ضعودية
•• القد�ص املحتلة-يو بي اي:

�أف�شل �شبان فل�شطينيون �م�س �جلمعة، لقاًء ل�شخ�شيات فل�شطينية و�إ�شر�ئيلية يف �أحد فنادق �لقد�س �ل�شرقية، بعد يوم 
من �إف�شال لقاء مماثل يف ر�م �هلل بال�شفة �لغربية وقال �شهود �إن �شبان مقد�شيني جنحو� يف �إف�شال �للقاء �لذي و�شفوه 
�شاعات  نا�شطون دعو� منذ  �لقد�س وكان  ب�شرق  �ل�شيخ جر�ح  �لفنادق يف حي  �أحد  بينما كان يجري يف   ، �لتطبيعي  ب� 

�ل�شباح عرب موقع �لتو��شل �لجتماعي في�س بوك ، �ملقد�شيني �ىل �مل�شاركة يف �عت�شام �أمام �لفندق لإف�شال �ملوؤمتر.
وقالت �مل�شورة �ل�شحافية ديال جويحان على �شفحتها على �لفي�س بوك �إنه جرى �إف�شال �ملوؤمتر �لتطبيعي يف قاعة 
فندق �لمب�شادور بقوة و�إ�شر�ر �شباب �لقد�س و�إخر�جهم بالقوة للخارج . وكان �شبان فل�شطينيون من ر�م �هلل، حالو� دون 
��شتمر�ر لقاء مماثل عقد �أم�س يف فندق �شتي �إن بر�م �هلل، و�شط �ل�شفة �لغربية، حيث تظاهرو� �أمام �لفندق ور�شقوه 
باحلجارة، فيما جنح �أحد �ل�شبان يف �لدخول �إىل �لقاعة ونزع �لعلم �لإ�شر�ئيلي. �ىل ذلك، �شارك �أع�شاء ومنا�شرون 
حلركة �جلهاد �لإ�شالمي يف فل�شطني، بعد ظهر �جلمعة، يف م�شرية بغزة رف�شاً خلطة وزير �خلارجية �لأمريكي جون 

كريي �لذي ي�شعى للتو�شل �ىل �تفاق �طار لق�شايا �لو�شع �لنهائي �لد�ئم بني �لفل�شطينيني و�لإ�شر�ئيليني.

�لإير�نية يف بريوت يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب �ملا�شي. و�عتربت 
ومثرية  غام�شة  باأنها  �ملاجد  وف��اة  م�شوؤولني  ل�شان  على  �إي���ر�ن 
لل�شكوك، بعد �أن �أعلن �جلي�س �للبناين �إن �ملاجد تويف �إثر تدهور 
حالته �ل�شحية يف �مل�شت�شفى �لع�شكري �ملركزي يف بريوت وقالت 
بالك�شف  �للبناين  �لق�شاء  كّلفها  �ل�شرعيني  �لأط��ب��اء  من  جلنة 
�أن وف��ات��ه ج���اءت ب�شبب �لأم���ر�����س و�ل���ش��رت�ك��ات .  على �جل��ث��ة 
�لعام  يف  ل���ش��رت�ك��ه  �للبنانية  �ل�شلطات  م��ن  م��ط��ل��وب  و�مل��اج��د 
�لأردين  �لإ�شالم  فتح  تنظيم  زعيم  قادها  �لتي  باحلرب   2007
يف  �للبناين،  �جلي�س  �شد  �لعب�شي،  �شاكر  �لفل�شطيني-�لأ�شل، 
وهو  ل��ب��ن��ان،  �شمال  �لفل�شطينيني  لالجئني  �ل��ب��ارد  نهر  خميم 

مالحق �أي�شاً من قبل �شلطات بالده بق�شايا تتعلق بالإرهاب .

•• بريوت-يو بي اأي:

بت�شليم جثة ماجد  ق��ر�ر�ً  �لعامة يف لبنان �م�س  �لنيابة  �أ�شدرت 
تبنى م�شوؤولية  �ل��ذي  ع��ز�م  كتائب عبد �هلل  تنظيم  �أم��ري  �ملاجد 
لل�شلطات  �لإير�نية يف بريوت،  �ل�شفارة  �لنتحاري على  �لهجوم 

�ل�شعودية.
�لنائب  �أن  �لر�شمية  �للبنانية  لالإعالم  �لوطنية  �لوكالة  وذكرت 
قر�ر�  �أ���ش��در  ح��م��ود،  �شمري  �لقا�شي  ب��الإن��اب��ة  �لتمييزي  �ل��ع��ام 
لنقلها  مت��ه��ي��د�  �ل�����ش��ع��ودي��ة  ���ش��ف��ارة  �إىل  �مل��اج��د  ج��ث��م��ان  بت�شليم 
كتائب  �أن  �ىل  ي�شار  ذوي��ه.  بناء لطلب  لدفنها هناك  �ململكة  �إىل 
�ل�شفارة  ��شتهدف  تفجري  عن  م�شوؤوليتها  �أعلنت  ع��ز�م  �هلل  عبد 

ال�ضلطة تدين امل�ضتوطن�ت اجلديدة يف القد�ش

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ت��������رى غ����ال����ب����ي����ة �����ش����اح����ق����ة من 
�ملفاو�شات  �ن  �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ني 
�جلارية مع �لفل�شطينيني برعاية 
تف�شي  ل����ن  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
ما  ب��ح�����ش��ب  �����ش����الم،  �ت����ف����اق  �ىل 
ن�شرت  للر�أي  ��شتطالعان  ك�شف 
على  ورد�ً  �جل���م���ع���ة  ن��ت��ائ��ج��ه��م��ا 
�ملفاو�شات  ك��ان��ت  �ذ�  ع��م��ا  ���ش��وؤ�ل 
 80% رد  �ت��ف��اق  �ىل  �شتتو�شل 
بح�شب  بالنفي،  �مل�شتطلعني  من 
در��شة ن�شرتها �شحيفة معاريف.

للر�أي  �خ����ر  ����ش��ت��ط��الع  وك�����ش��ف 
�ليوم  ����ش��ر�ئ��ي��ل  �شحيفة  �ج��رت��ه 
�ل��ق��ري��ب��ة م��ن �حلكومة  �مل��ج��ان��ي��ة 
من   %  53 م�������ن  �ك���������ر  �ن 
وزير  �ن  يعتربون  �ل�شر�ئيليني 
�لمريكي جون كريي  �خلارجية 
�ملفاو�شات يف  قام بتحريك  �لذي 
و�شيطا  لي�س  متوز-يوليو  نهاية 

نزيها .
من  مطلقة  غالبية  ترف�س  كما 
بح�شب   %  73( �ل�شر�ئيليني 
معاريف وحو�ىل 70 % بح�شب 
����ش��ر�ئ��ي��ل ح���اي���وم( �ل��ت��خ��ل��ي عن 
غور  يف  ��شر�ئيلي  ع�شكري  وجود 
عن�شر�  ي�شكل  م��ا  وه���و  �لردن، 

��شا�شيا يف �قرت�حات كريي.
وعلقت معاريف يبدو �لر�أي �لعام 
�شئما وخائب �لمل وم�شككا بعدما 
�ملوفدين و�لو�شطاء  ر�ى ع�شر�ت 
على  هنا  �ىل  ي��ات��ون  �لمريكيني 
���ش��ن��و�ت وي���رح���ل���ون �شفر  م����دى 
�ل��ي��دي��ن و�خ��ت��ت��م ك���ريي �لثنني 
�ربعة �يام من �جلهود و�ملناق�شات 
��شر�ئيل  يقنع  �ن  ب���دون  �ملكثفة 

ون���ق���ل���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س عن 
�إ�شر�ئيليني،  �شيا�شيني  م�شوؤولني 
�أبلغهما  ن��ت��ن��ي��اه��و  �إن  ق��ول��ه��م��ا 
�أن��ه ل��ن يو�فق  �شوية م��ع �آخ��ري��ن 
�لإط����ار  �ت��ف��اق  يت�شمن  �أن  ع��ل��ى 
وقال  �لقد�س  لق�شية  تطرق  �أي 
ل  نتنياهو  �إن  �مل�����ش��وؤول��ني،  �أح���د 
حتى  وثيقة  على  �مل��و�ف��ق��ة  ي��ن��وي 
�إقامة  ب�����ش��ورة ع��ام��ة  ذك����رت  ل���و 
�أي�����ة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف  ع���ا����ش���م���ة 
منطقة من مناطق �لقد�س ، و�أن 
نتنياهو �أو�شح �أنه �شيتم�شك بهذ� 
�ملوقف حتى لو كلف ذلك تفجري 

�ملحادثات حول �تفاق �لإطار.
وق���ال �مل�����ش��وؤول �لآخ���ر، �إن جميع 
نتنياهو  ب���ني  ت��ق��ري��ب��اً  �ل���ل���ق���اء�ت 
وكريي �لتي مت خاللها �لبحث يف 

�ىل  بالن�شمام  و�لفل�شطينيني 
و�جرت  �مل��ق��رتح��ة  �ل�����ش��الم  خطة 
م��ع��اري��ف حت��ق��ي��ق��ه��ا ل���دى 507 
و�لعرب  �ليهود  م��ن  ��شر�ئيليني 
%4،5. �ما  وهام�س �خلطاأ فيه 
��شر�ئيل �ليوم فا�شتطلعت 500 
وهام�س  �ل���ي���ه���ود  م����ن  ���ش��خ�����س 

�خلطاأ يبلغ 4،4 %.
�لإ�شر�ئيلي،  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أبلغ 
بنيامني نتنياهو، وزر�ء من حزب 
�لليكود �لذي يتزعمه و�شخ�شيات 
�أي  يرف�س  �أن���ه  �أخ���رى،  �شيا�شية 
�تفاق  �ل��ق��د���س يف  ل��ق�����ش��ي��ة  ذك����ر 
�إ�شر�ئيل  بني  للمحادثات  �لإط��ار 
يعمل  و�ل������ذي  و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
جون  �لأمريكي،  �خلارجية  وزير 

كريي، على بلورته.

ق�شية �لقد�س جرت بح�شورهما 
م�شدر�ً  ول���ك���ن  ف��ق��ط  وح��ده��م��ا 
�إنه  لل�شحيفة،  ق���ال  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��اً 
ك��ريي كان  خ��الل �جتماعاته مع 
نتنياهو �أكر ليونة حيال ق�شية 
�لقد�س و�أنه حاول جعل �لتطرق 
ملو�شوع �لقد�س �أكر �شحالة من 
خالل �لتقليل من ذكره لكنه مل 
لذكر  مطلقة  معار�شة  عن  يعرب 
ه���ذه �ل��ق�����ش��ي��ة يف �ت���ف���اق �لإط����ار 

�لأمريكي.
ووف���ق���ا ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ف�����اإن كريي 
�لأثناء  هذه  يف  يبحثون  وطاقمه 
يف ت�شمني �تفاق �لإطار �شياغات 
�لعا�شمة  �أن  م���ث���ل  ����ش���ب���اب���ي���ة 
�لقد�س  يف  �شتكون  �لفل�شطينية 
باإمكان  ي���ك���ون  ب��ح��ي��ث  �ل���ك���ربى 

�ملق�شود  �إن  �لقول  �لفل�شطينيني 
هو �لقد�س �ل�شرقية، بينما يكون 
�إنها  �لقول  �لإ�شر�ئيليني  باإمكان 
�شتكون يف قرية �أبو دي�س، �أو قرية 

�لعيزرية.
ي���اأت���ي ذل����ك ب��ي��ن��م��ا �ع���ت���رب وزي���ر 
�أفيغدور  �ل�شرئيلي،  �خل��ارج��ي��ة 
ل��ي��ربم��ان، �أن �ت��ف��اق �ل�����ش��الم مع 
تتو�شط  �ل�����ذي  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
حالياً،  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  ف��ي��ه 
عليه  ع��ر���س حت�شل  �أف�����ش��ل  ه��و 
�إ�شر�ئيل من �أي وقت م�شى د�عياً 

�إياها �ىل قبوله.
وق�����ال ل���ي���ربم���ان يف م��ق��اب��ل��ة مع 
�جلمعة  تليغر�ف  ديلي  �شحيفة 
�إن �لإتفاق، �لذي يعمل من �أجله 
�لأمريكي، جوي  وزير �خلارجية 
كريي، هو �أف�شل عر�س ميكن �أن 

نح�شل عليه.. 
�لوزير  جه�������ود  حقاً  نقّدر  ونحن 
كريي يف هذ� �ل�شاأن وهو ي�شتحق 
�ل�شكر و�لثناء ملا يبذله من جهود 
�لإ�شر�ئيليني  ب����ني  ل��ل��ت��ق��ري��ب 

و�لفل�شطينيني .
و�ع���ت���رب ����ش��ت��م��ر�ر �لإت�������ش���ال مع 
حا�شمة  م�����ش��األ��ة  �لفل�شطينيني 
ل��الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني مهما  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ك���ان���ت �آف������اق �ل���ن���ج���اح حم�����دودة، 
لأنهم �شي�شتمرون يف �لعي�س معاً 
�أو م��ن دون  م��ع  ويظلون ج��ري�ن��اً 

�يجاد حل �شامل .
و����������ش��������اف وزي�����������ر �خل�����ارج�����ي�����ة 
�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
لكن  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  �مل�شاكل 
م����ن �مل���ه���م ج������د�ً �حل����ف����اظ على 
�لت�شال �ملبا�شر مع �لفل�شطينيني 

و�لتفاو�س و�ملحادثات معهم .

الأحمر  ال�ضليب  رئي�ش 
ي�ضل �ضوري� لتقييم الو�ضع 
الأر���ش  على  الإن�����ض���ين 

•• جنيف-وام:

لل�شليب  �لدولية  �للجنة  �أعلنت 
�لحمر يف جنيف �ن بيرت مورير 
رئ��ي�����س �ل�����ش��ل��ي��ب �لح���م���ر و�شل 
�ل�شورية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �ىل  �م�������س 
دم�شق يف زيارة مدتها ثالثة �يام 
حكوميني  م�شوؤولني  فيها  يلتقي 
�ل�شغط  ملزيد من  كبار�  �شوريني 
ت�شهيالت  على  �حل�شول  وبحث 
�ملنظمة  ل���ف���رق  �ك�����رب  م���ي���د�ن���ي���ة 
�لدولية �لعاملة م�شاعدة و�غاثة 
�شوريا  م��ن��اط��ق  ف���ى  �مل��ح��ت��اج��ني 

�ملختلفة. 
للو�شع  بتقييم  مورير  يقوم  كما 
�لر�س  على  �شوريا  يف  �لن�شاين 
�لهالل  مبتطوعي  لقاء�ت  وعقد 
�لح��م��ر �ل��ع��رب��ي �ل�����ش��وري �لذي 
للجنة  �لرئي�شي  �ل�شريك  يعترب 

�لدولية يف �لبالد.
و�أع��رب مورير �ل��ذي �شيتوجه يف 
و�قع  ملتابعة  ���ش��وري��ا  �ىل  زي��ارت��ه 
�ثار  م��ن  يعانون  م��ن  يو�جهه  م��ا 
عن  ���ش��وري��ا  يف  �مل�شتمر  �ل�����ش��ر�ع 
يف  �لعنف  ت�شاعد  �ز�ء  قلقه  بالغ 

�شوريا وتاأثريه على �ملدنيني .

جمل�ش الأمن يبحث 
الأو�ض�ع يف العراق 

•• نيويورك-يو بي اأي:

ب���ح���ث جم���ل�������س �لأم���������ن �ل������دويل 
جل�شة  يف  �ل����ع����ر�ق  يف  �لأو������ش�����اع 
�أع�شاوؤه عن  �أعرب خاللها  مغلقة 
�لإرهابية  �لأع��م��ال  كافة  رف�شهم 
يف �ل���ب���الد وع��ق��د جم��ل�����س �لأم����ن 
ج��ل�����ش��ة م���������ش����اور�ت م��غ��ل��ق��ة حول 
�إفادة  �إىل  خاللها  ��شتمع  �ل��ع��ر�ق 
رئي�س  م��ن  تلفزيونية  د�ئ���رة  ع��رب 
يف  للم�شاعدة  �ملتحدة  �لأمم  بعثة 
�ل���ع���ر�ق، ي��ون��ام��ي ، ورئ��ي�����س بعثة 
نيكولي  �لعر�ق  يف  �ملتحدة  �لأمم 
مالدينوف، حول �لأو�شاع �لأمنية 
�مل��ت��ده��ورة يف �ل��ب��الد، وحت��دي��ًد� يف 
حمافظة  يف  و�ل���رم���ادي  �لفلوجة 

�لأنبار بغرب �لعر�ق.

الأمم املتحدة تعلن ارتف�ع 
�ضد  ال��ه��ج��م���ت  ح�ضيلة 
2013 خ��الل  موظفيه� 

•• نيويورك-وام:

�إرتفاع ح�شيلة  �علنت �لأمم �ملتحدة 
عام  خالل  موظفيها  �شد  �لهجمات 
��شدره  ت��ق��ري��ر  و�و����ش���ح   .2013
�مل���ت���ح���دة يف  �لأمم  م��وظ��ف��ي  �حت�����اد 
�إىل  �لول  �م�����س  ب��ن��ي��وي��ورك  مقرها 
من  �شخ�شا   58 ع��ن  يقل  ل  م��ا  �أن 
م��وظ��ف��ي �مل��ن��ظ��م��ة �ل���دول���ي���ة ق���د مت 
�لإرهابيني  ق��ب��ل  م���ن  ����ش��ت��ه��د�ف��ه��م 
�لنز�عات.  م��ن��اط��ق  يف  و�مل�����ش��ل��ح��ني 
و�أ�شار �لتقرير �إىل �أنه وفقا لالأرقام 
�ملعنية  �لد�ئمة  �للجنة  �ل�شادرة عن 
�ملدنية  �خل���دم���ة  و����ش��ت��ق��الل  ب���اأم���ن 
�ل��ت��اب��ع��ة لحت����اد موظفي  �ل���دول���ي���ة 
�أك���رب عدد  وق��ع  �مل��ت��ح��دة فقد  �لأمم 
�لتي  �لهجمات  خالل  �ل�شحايا  من 
جنوب  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ��شتهدفت 
د�رفور  و�إقليم  و�ل�شومال  �ل�شود�ن 
33 من قو�ت  �أن  يف �ل�شود�ن. وذكر 
�ملدنيني  م���ن  و25  �ل�����ش��الم  ح��ف��ظ 
�ملنظمة  بعمل  �ملرتبطني  و�لأف�����ر�د 

قتلو� يف عام 2013 خالل عملهم.
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العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/881    جتاري كلي                  
�ىل �ملحكوم عليه   /1- �شالح بن عبد�لرز�ق بن �شالح �ل�شباح/ ب�شفته �ملدير �لتنفيذي/ ل�شركة 
�لعامة �س ذ.م.م /�شريك جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان  �ر تي دي �نرتنا�شيونال للتجارة 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/10/8 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ عارف  
للتجارة  �نرتنا�شيونال  دي  �ر.ت��ي.  �شريك يف/�شركة  /ب�شفته  �لزرعوين  �حمد  عبد�هلل حممد 
�لعامة �س.ذ.م.م مبثابة ح�شوري/ بعزل �ملدعى عليه )�شالح بن عبد�لرز�ق بن �شالح �ل�شباح 
من �د�رة �ل�شركة �خل�شم �ملدخل) �ر.تي. دي �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م( و�لزمته 
�مل�شاريف  ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
لن�شر هذ� �لعالن  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/256    جتاري جزئي                  
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  عمر   حممد  رم�شان  �لدوله  قمر  �يهاب   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�ملدعى/ �شركة موبيكو للتجارة و�لت�شويق ذ.م.م  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
بتاريخ 2013/9/4 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة موبيكو للتجارة و�لت�شويق ذ.م.م 
�ل�شيكني  قيمة  ب�شد�د  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت 
بو�قع  عنه  و�لفائدة  دره��م  �لف  وثمانون  خم�شة  دره��م   85.000 ق��دره  �لبالغ  �لدعوى  مو�شوع 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتهما بر�شوم  �لدعوى وم�شروفاتها 
ومبلغ خم�شمائة  درهم   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/677    عقاري كلي                    
�ىل �ملدعى عليه /1- �شينديكيت ديفيلوبر ليمتد ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى/ 
مانوج كومار ر�جرو�ل وميثله: فريد عبدهلل عبد�لرحمن عبد�هلل �لعو�شي نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/10/23 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ مانوج كومار 
ر�جرو�ل �ول: �لز�م �ملدعى عليها/ �شينديكيت ديفيلوبر ليمتد ذ.م.م بان توؤدي للمدعي مبلغ 
مقد�ره 953.159 درهم ) ت�شعمائة ثالثة وخم�شون �لف ومائة ت�شعة وخم�شون درهم( و�لفائدة 
�ل  على  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2013/7/2 يف  �حلا�شلة  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع 
يتجاوز ��شل �ملبلغ �ملق�شى به و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.ثانيا: ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 38 ل�شنة 
2013 عقاري.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن احل�سور بالن�سر

 رقم الدعوى  2013/5479 ايجارات
 )2013/5479( �لدعوى  يف  �لوىل  �ل�شتئنافية  �للجنة  من  �ل�شادر  �لقر�ر  على  بناء 
جميل  )�شيخ  عليه  �مل��دع��ي  ب��اع��الن   2013/1/6 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  ب�شجلتها  �ي��ج��ار�ت 
�لطاف �شد�نه( فانه نعلمكم بان �ملدعي ) ��شامة �حمد فروع( قد �قام �لدعوى قبلكم 
بطلب )�لز�م �ملدعى عليه بتجديد عقد �ليجار لعام جديد يبد�أ من  2013/7/9 حتى 
يوم   2014/1/13 بجل�شة  �شتنظر  و�لتي  و�مل�شاريف(  بالر�شوم   �لز�مه  مع   2014/7/8
�لثنني �ل�شاعة )6.30( مبقر �ملركز يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم �حل�شور 
وتقدمي مالديكم من دفاع �و م�شتند�ت.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    يف الدعوى رقم 2013/1078

�ل�شركة  �ملدعية/  �ن  حيث  �لفنية  لالأعمال  �لفن  عجائب  �شركة  �ل�شادة/  �ىل 
رقم  �ل��دع��وى  عليكم  �ق��ام��ت  ق��د  �ل�شارقة  �م��ري��ك��ان��ا-ف��رع   ل��الأغ��ذي��ة  �لكويتية 
2013/1078 جتاري كلي- حماكم دبي و�شدر �حلكم بندب خبري يدعوكم �خلبري 
حل�شور جل�شة خربة للمبا�شرة باملهمة �ل�شادر بها �حلكم �لتمهيدي يف �لق�شية 
ع�شر ظهر� مبكتب  �حلادية  �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق  2014/1/16  ي��وم �خلمي�س  �ع��اله 
هيل-  �بو  �شارع  ماك�س-  ومتجر  هيل  �بو  بجو�ر مركز  �لنايلي-  ببناية  �خلبري 
كافة مالديكم من  �ي��د�ع  ملر�عاة �شرورة  رق��م 101.  �لول- مكتب  �ل��دور  دب��ي- 

م�شتند�ت وبيانات ومذكر�ت تخ�س هذه �لق�شية يف هذه �جلل�شة.
املهند�س/ م�سطفى حممد توفيق ابو الفتوح
اخلبري املنتدب يف الق�سية  

  اعالن اجتماع خربة
العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     

�ل�شحيح  �ل���ش��م  ب��ان  �لبتد�ئية  �حلبيلني  حمكمة  ق��ررت 
رمي �سالح  �لطيابي هو  ملقدمة �لطلب فاله �شالح �شامل 

�سامل الطيابي 
��شم  �عتماد ذلك وت�شحيح  ويرجى من جهة �لخت�شا�س 

مقدمة �لطلب من فاله �ىل رمي .

رئي�س حمكمة احلبيلني البتدائية
القا�سي/ ابوبكر عبدي حممد

حمكمة احلبيلني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/935   جتاري جزئي                 
مديرها/  وميثلها  ذ.م.م  �لفنية-  للخدمات  د�ود  ب��ن  علي  -�شركة   1  / عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
/موؤ�ش�شة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  حم��رم   عبد�حلميد  فايق  عبد�حلميد 
مالكها/ وميثلها  ب��ال��ف��ج��رية-  �حل�����ش��ر�ت  ومكافحة  �مل��ب��اين  لتنظيف  �ل�شمايل  �ل�شاحل 
عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  عبد�هلل  خمي�س  خالد 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   63.600  ( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  رفع  تاريخ  �شنويا من   %12 �لقانونية  و�لفائدة 
لذ� فانت   ch2.D.19 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/29 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1773   جتاري كلي                 

�ل�شخ�شية وب�شفته  �شيد حممد  حنيف/ب�شفته  1 -�شيد حممد علي  �ملدعى عليه /  �ىل 
مدير/ �شركة جمموعة فورت�شن لال�شتثمار ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

من�شور م�شعود بارز�ين قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
�لغر�مة  م��ع  دره���م(   100.000.000  ( مبلغ   00090  -00089 �ل�شيكني  بقيمة  بالت�شامن 
و�لفائدة  عليها  و�مل��دع��ى  �مل��دع��ي  ب��ني  �لتفاقية  م��ن  دره���م(   888.000  ( مبلغ  �لتاخريية 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ملبلغ  ��شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/1/26 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  و�لت��ع��اب. 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك   ch1.C.15
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة  قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.،ويف حا لة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/628 تنفيذ عقاري
�ن  �لقامة مبا  �تزيرت- جمهول حمل  فبيان  هاندريك  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�أقام  قد  �هلي   ر�ت��ب عبود وميثله: عماد جمعه ح�شني علي  �لتنفيذ/  طالب 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
يف   �حلا�شل  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��و�ئ��د  دره���م   )629808.68(
�ملوؤرخ  �لتعاقد  وبف�شخ  �ملحكمة.  خزينة   �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل   2013/6/13
2008/5/12 �ملربم عن وحدة �لتد�عي بني �ملنفذ و�ل�شركة �لتي ميثلها �ملنفذ 
�شده.  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/637 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- عقيل فريوز �وغلو �غايف   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لتنفيذ/ ماريا �نرتنا�شيونال ليمتد وميثله: عماد جمعه ح�شني علي  طالب 
بالف�شل بني  �لق�شائية �خلا�شة  �للجنة  �ل�شادر من  �لقر�ر  �هلي   ومبوجب 
�ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )112397 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 
15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.       وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/246  جتاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليهم/1- �شركة �ي تي �يه- فولتا�س- هيتا�شي بالنت �لت�شامنية 2- 
�شركة فولتا�س �نرتنا�شيونال ليمتد 3- �شركة هيتا�شي بالنت تكنولوجيز ليمتد 
��شتون ليت )�س.ذ.م.م(   دب��ي(  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /  )ف��رع 
�لدعوى  يف   2013/12/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  قررت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد 
بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2014/1/15 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  حتددت 

ch2.E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/22  ا�ستئناف  احوال �سخ�سية ومواريث
 �ىل �خل�شم �ملدخل  / عبد�ل�شتار خليل متيم 2- ثريا �بر�هيم �لظريف 
جمهويل  حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ريا�س كاظم �لعز�وى وميثله: 
حممد علي �شلمان �ملرزوقي   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم 2010/20 �دخال و�خر�ج و�رث م�شلمني بتاريخ 2012/12/26. وحددت 
لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/1/16 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1060  ا�ستئناف  جتاري    
.ج  ك  �ن������دك������و  �ت�����������س  ب������ي  �م  ب���������ردج  م�����ريك�����و  �������ش������ده/  �مل���������ش����ت����اأن����ف  �ىل   
MERKURBARIDGE MBH@CO KG جمهول   حمل �لقامة مبا 

بن  ر��شد  �حمد  ر��شد  ( وميثله:  ع  م  �س   ( للتاأمني  �مل�شتاأنف /�شركة عمان  �ن 
�شبيب   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/46 جتاري كلي 
بتاريخ 2013/6/27. وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/12 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11    

  اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/4801 جتاري جزئي  

�ن  حيث  �جلن�شية    هندي  فري�-  لل  �شانتي  عليه:1/جيندر�  �ملدعى  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام  �لهالل     م�شرف  �ملدعي: 
�لفا  وخم�شون  �شتة  درهم(   56.607.73  ( وقدره  مببلغ  فيها  يطالبك  �عاله 
و�شتمائة و�شبعة در�هم وثالثة و�شبعون فل�شا و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل، 
بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وعليه يقت�شي ح�شورك 
�مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
من يوم 2014/1/22 ميالدي وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/1/7.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11    
اعالن حكم متهيدي بالن�سر 

يف الدعوى )2013/116( جتاري كلي ام القيوين
بناًء على طلب �ملدعي/ بنك �خلليج �لول- �ىل �ملدعى عليهما /1- �شركة �بي�س ل�شناعة مو�د �لتغليف 2- 
�شهناز حمزة حممد - حكمت �ملحكمة وقبل يف �ملو�شوع بندب خبري م�شريف �شاحب �لدور خبري� يف �لدعوى 
تكون مهمته �لطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه له �خل�شوم منها لبيان قيمة �ملبالغ 
�لتي ح�شلت عليها �ملدعى عليها �لوىل من �لبنك �ملدعي. و�لفائدة �ملتفق عليها مع بيان �ملبالغ �مل�شددة منها 
�ملدعي من  �لبنك  �ذ� كانت هناك ثمة مبالغ مرت�شدة يف ذمتها مل�شلحة  �ن وجدت وبيان ما  �ملدعى  للبنك 
عدمه ويف �حلالة �لوىل بيان تلك �ملبالغ وبيان ما �ذ� كانت �ملدعى عليها �لثانية �شامنة للمدعي عليها �لوىل 
يف �شد�د تلك �ملبالغ من عدمه وحتقيق دفاع �لطرفني يف هذ� �ل�شان و�شرحت �ملحكمة للخبري يف �شبيل �أد�ء 
مهمه �شماع �قو�ل �لطرفني و�شهودهما ومن يري لزوما �شماع �قو�له كل بغري حلف ميني و�لنتقال �ىل �ي 
جهة  حكومية �و غري حكومية لالطالع على ما قد يكون لديها من �ور�ق �و م�شتند�ت ر�شمية �و غر ر�شمية 
تفيد يف �ظهار وجه �حلق يف �لدعوى، وكلفت �لبنك �ملدعي ب�شد�د �مانة قدرها خم�شة �لف درهم على ذمة 
م�شاريف و�تعاب �خلبري وحددت جل�شة 2014/1/12 لنظر �لدعوى بحالتها عند عدم �شد�د �لمانة وجل�شة 
2014/2/9  عند �شد�دها وعلى �خلبري تقدمي تقريره �ىل ما قبل �جلل�شة �لخرية با�شبوعني و�بقيت �لف�شل 

يف �مل�شاريف وكلفت �لبنك �ملدعي �عالن �ملدعى عليها بهذ� �حلكم..حرر بتاريخ 2013/1/7.
       رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11    
 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2013/390 كلي
�ىل �ملدعي عليه: �حمد �شلطان عبيد بد�و �لعلي

حيث �ن �ملدعي: م�شرف �بوظبي �ل�شالمي
للمطالبة مببلغ  �لدعوى �حلقوقية رقم 2013/390 مدين كلي  �قام عليك  قد 
�لد�ئرة   ( �ملدنية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  دره��م(   872.766.85  (
�ملو�فق 2014/1/27  �لثنني  يوم  بر�أ�س �خليمة �شباح   2 �لقاعة رقم  �لكلية( يف 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة 
ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك.
 امانة �سر الدائرة الكلية

 

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/711 بالن�سر

�ل��ن��ي��ادي وك��ي��ال ع��ن��ه �ملحامي  ���ش��امل ع��ل��ي �مل�شيعد  �مل��دع��ى : ع��ل��ي 
خلز�ئن  هاند  بيغ  معر�س  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  �لهرمودي  عبد�هلل 
�ملالب�س وميثلها وليد �شعيد �حمد حممد منيب  �لعنو�ن: بالن�شر 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���اله وح���دد ي��وم �لثنني 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  م��وع��د�   2014/1/20 �مل��و�ف��ق 
�لكائنة يف  �ليجارية  �ملنازعات  �م��ام جلنة ف�س  12 ظهر�  �ل�شاعة 

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

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

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    يف الدعوى عماليةكلية رقم  2013/293 ابوظبي

�شكاي  قناة  عليها  مدعى  �شد:  �ل��ع��زب  �شالح  ع��ب��د�هلل  حممد  م��دع��ى: 
نيوز عربية �بوظبي - بناء على قر�ر حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية بتاريخ 
�لق�شية  يف  يون�س  عبد�للطيف  �شابر  ح�شابي  خبري  بندب   2014/1/5
�ع���اله ف��ق��د ت��ق��رر م��وع��د �ج��ت��م��اع �خل���ربة م��ع �مل��دع��ي��ني ي���وم �خلمي�س 
�ل�شاعة  �مل���رور.  �شارع  �بوظبي-  يف  �خل��رب�ء  �د�رة  مقر  يف   2014/1/16
�لعا�شرة 10 �شباحا  �رجو ح�شور �لطرفني م�شطحبني جميع �مل�شتند�ت 
هاتف   050-6232486 موبيل  ولال�شتف�شار  �ملحدد  �ملوعد  و�لثبوتيات يف 
037660533 وفاك�س 037660522 �س ب 18566 :�شابر عبد�للطيف 

يون�س

اعالن ن�سر
 موعد اجتماع خبري ح�سابي

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1402 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ غالم باهو لل دين �جلن�شية: باك�شتان   �ملنفذ �شده : �شركة 
بيت �ليحر للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه: �شركة 
بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �ليحر  بيت 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3396
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/1/20
�لثانية باد�رة �لتنفيذ-   �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2277 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ م�شطفى �حمد حممد جان �جلن�شية: باك�شتان   �ملنفذ �شده : 
�نطو�ن ع�شكر للديكور �جلن�شية: �لمار�ت     �ملطلوب �عالنه: �نطو�ن ع�شكر 
للديكور �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1319 عم جز- م ع-ب- �أظ  
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1734 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  باك�شتان   �جلن�شية:  رفيق  �مني حممد  �لتنفيذ/ حممد  طالب 
�شاهني �لف�شاء للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه: 
بالن�شر  �لمار�ت  عنو�نه:  ذ.م.م �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لف�شاء  �شاهني 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم 2013/1189 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/1/21
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2738 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد عبد�حليكم عليوه �شيد �حمد غز�ل �جلن�شية: م�شر 
�ملنفذ �شده : �ل�شمال �لفريقي للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لفريقي  �ل�شمال  �عالنه:  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحدد  �أظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2012/2561 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/1/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3044 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س          �جلن�شية:  عبد�لر��شيد  ��شالم  حيزول  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لن�شائية  لالحذية  فانتازيا   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه: فانتازيا لالحذية �لن�شائية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2012/1691 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2014/1/21 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    اعالن بالن�سر 

�م��ام جلنة  �ملنظورة  �يجار�ت    ) �لق�شية رقم )2013/3942  لقد تقرر يف 
ف�س �ملنازعات �ليجارية)�بوظبي( �للجنة �لثانية و�ملرفوعة من �ملدعى/ 
�شركة �م بي �م �لعقارية وذلك لعالن �ملدعى عليه/ ريا�س يو�شف �لبلخي 
�ملو�فق 2014/1/28  �لثالثاء  يوم  �لدعوى جل�شة  لنظر  ن�شر� وقد حتدد 
�لدفاع- منطقة مع�شكر  �شارع  �للجنة )  �ل�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر  يف 
نفقة  على  وذل��ك  �لجتماعية(  و�ل�شوؤون  �ل��زو�ج  نهيان خلف �شندوق  �آل 

�شاحب �لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
هولند يهدد مبق��ض�ة جملة لنته�كه� حي�ته اخل��ضةالدبلوم��ضية الهندية املوقوفة تغ�در اأمريك�

•• باري�ص-وكاالت:

هّدد �لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� هولند باتخاذ �إجر�ء�ت قانونية بحق جملة كلوزر �لتي ن�شرت �م�س 
با�شمه  ن�شره  بيان  وذك��ر هولند يف  غاييه  باملمثلة جويل  على عالقة  �أن��ه  فيه  زعمت  ملفا م�شور� 
�ل�شخ�شي ولي�س ب�شفته رئي�شا للجمهورية �أنه يدين بقوة �نتهاك حياته �خلا�شة �لتي له �حلق فيها 
مثله مثل �أي مو�طن �آخر ، و�أكد �أنه يبحث �لإجر�ء�ت �لتي �شيتخذها بعد ن�شر هذ� �ملو�شوع مبا فيها 
�لإجر�ء �لقانوين . ون�شرت جملة كلوزر �لأ�شبوعية ملفا حتت عنو�ن فرن�شو� هولند وجويل غاييه.. 
�إنها �ملمثلة جويل غاييه  �م��ر�أة قالت  ، و�أف��ردت �شبع �شفحات ل�شور تظهر  �ل�شري للرئي�س  �لغر�م 

)41 عاما( وهي ت�شل �إىل �شقة قرب ق�شر �لإليزيه �لرئا�شي بباري�س ليال.
وتظهر �للقطات �لتالية رجال ي�شبه �أحد حر�س هولند �ل�شخ�شي وهو ي�شل �إىل �ملوقع، ثم رجال 
�لتعرف عليه لأنه كان  نارية، ويتعذر  در�ج��ة  ر�كبا  �ل�شقة  �إنه هولند وهو ي�شل  �ملجلة  ثانيا قالت 

يرتدي خوذة �شود�ء.

•• نيودلهي-اأ ف ب:

�ن  �ل����ه����ن����دي����ة  �خل�����ارج�����ي�����ة  وز�رة  �ع����ل����ن����ت 
يف  �عتقالها  �ث��ار  �لتي  �لهندية  �لدبلوما�شية 
دبلوما�شية،  �زم���ة  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  ن��ي��وي��ورك 
�لتهام  توجيه  بعد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  غ��ادرت 

ر�شميا لها من قبل �لق�شاء �لمريكي.
وقال �ملتحدث با�شم �لوز�رة �شيد �كرب �لدين 
يف تغريدة على تويرت �ن ديفياين خوبر�غادي 
تاأ�شرية  على  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  م��ن  ح�شلت 
كاملة  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ح�����ش��ان��ة  متنحها  جي1 

تاأ�شرية  يف  تزوير  حول  �تهامني  خوبر�غادي 
�لدخول و�عطاء معلومات كاذبة .

و��شافت لن يكون هناك بالتايل حاجة ملثولها 
تتمتع  �ملتهمة  �ن  نعلم  �لتهمة.  ه��ذه  ب�شبب 
�لوليات  غ���ادرت  و�ن��ه��ا  دبلوما�شية  بح�شانة 
�ملتحدة �ل �ن �ملتحدث با�شم �ملدعي �لعام ن�شر 
يف وقت لحق بيانا قال فيه لقد �بلغنا حمامي 
�ملتحدة  �لوليات  تغادر  مل  بانها  خوبر�غادي 
ورد� على �شوؤ�ل لوكالة فر�ن�س بر�س �متنعت 
�ل�شفارة �لهندية يف �لمم �ملتحدة �لدلء باي 

تعليق.

�ىل  �ل���ع���ودة  م��ن��ه��ا  ط��ل��ب��ت  �ل��ه��ن��د  �ن  م�شيفا 
بالدها وهي حاليا يف �لطائرة .

للدبلوما�شيني  جي1  ت��اأ���ش��������������رية  ومت���ن���ح 
منظمات  يف  ي��ع��م��ل��������������������ون  �ل���ذي�������ن  �لج����ان����ب 
دولي��������ة بالوليات �ملتح��دة ويف بي�����ان منف�شل 
�لتخلي  رف�شت  �لهند  �ن  �ل��وز�رة  �و�شح�������ت 
عن �حل�شانة �لدبلوما�ش������ية بن������اء على طلب 

و��شنطن.
مانهاتن  �ل����ف����در�يل يف  �ل���ع���ام  �مل���دع���ي  وك����ان 
ب��ري��ت ب���ه���ار�ر� ق���ال يف وق���ت ���ش��اب��ق يف ر�شالة 
ديفياين  �ىل  حمكمة  وج��ه��ت  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

د�ئ��م��ا �شورة  �أع��ط��ى روب���رت غيت�س 
يف  �ل��ه��ول  ب��اب��ي  �شبيهة  نف�شه  ع��ن 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى ع���و�ط���ف���ه ، د�ئ����م 
ولكن  وعقالين.  �أنيق،   ، �لبت�شامة 
يختفي  �لهادئ،  �لرجل  �شورة  ور�ء 

بركان يغلي.
�إحباطاته، وت�شخي�شه دون م�شاومة 
�لذي  �ل�شيا�شي  ل��ل��ن��ظ��ام  ت��ن��ازل  �أو 
عقود،  ط���ي���ل���ة  ب����اإخ����ال�����س  خ����دم����ه 
خالل  م��ن  �لنهار  و�شح  يف  �نفجر� 
�لأ�شبوع  �شت�شدر  �ل��ت��ي  م��ذك��ر�ت��ه 

�لقادم.
م��ذك��ر�ت وزير  )�ل��و�ج��ب،  يف كتابه 
دف���������اع(، ي�������روي ه������ذ� �جل���م���ه���وري 
و�لذي   ، ع��ام��ا(   70  ( �لرب�غماتي 
عمل مع جميع �لإد�ر�ت �لأمريكية 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء حقبة   ، ن��ي��ك�����ش��ون  م��ن��ذ 
ك��ل��ي��ن��ت��ون،  ق��ب��ل �أن ي��ق�����ش��ي �أرب����ع 
�شنو�ت و ن�شف على ر�أ�س �لبنتاغون 
 ، و�أوباما  حتت رئا�شة كل من بو�س 
�أن يكون وزير�  ي��روي كيف �نه كره 
�أ�شعر  ك��ن��ت  مل�����اذ�  وك���ت���ب  ل���ل���دف���اع. 
مع  ح��رب  ح��ال��ة  با�شتمر�ر يف  �أن��ن��ي 
�جل��م��ي��ع ؟ مل���اذ� ك��ن��ت �ك���ره �إىل حد 
كبري �نتمائي من جديد للحكومة؟ 
يرهقني  و��شنطن  يف  �لن�شد�د  كان 
وي�شتنزفني، خا�شة �إنني كنت �أحاول 
�ملحافظة على موقف وموقع يجمع 
ب��ني ح��زب��ني )�حل��زب��ني �جلمهوري 

و�لدميقر�طي(.
على �ل�شاعة �خلام�شة من كل �شباح 
�أن  ، مي��ار���س ري��ا���ش��ة �ل��رك�����س قبل 
يلتحق مبكتبه ، ويقف �أمام �لتمثال 
�شباح  ل��ه  لأق���ول  للينكولن  �ل��ر�ئ��ع 

�إن  ، م��ّت��ه��م��ا  �مل��رك��زّي��ة  �مل��وغ��ل يف  و 
زمن  �لأبي�س  �لبيت  مع  �لتفاقات 
مفيدة  ك��ان��ت  ط��امل��ا  ت�شمد  �أوب���ام���ا 
نقا�شا  با�شتغر�ب  وي��ذك��ر  �شيا�شيا. 
�أك������د ف���ي���ه ك����ل م����ن ب�������ار�ك �أوب����ام����ا 
بها  ي�شيد  وهيالري كلينتون )�لتي 
�أنهما   ، �ل��ك��ت��اب(  �آخ��ر م��ن  يف موقع 
�ل��ع��ر�ق لأ�شباب  ع��ار���ش��ا �حل���رب يف 
�شيا�شية بحتة. وب�شكل عام، يتحدث 
�إد�رة  ع��ن  �ل�شابق  �لبنتاغون  �شّيد 
م���ه���وو����ش���ة ب���ال�������ش���ي���ط���رة، وحت�����اول 
عملية  م��ن  �ل��دف��اع  وز�رة  ��شتبعاد 

�تخاذ �لقر�ر.
وم����ع ذل����ك ، ف����ان �ل��ق�����ش��ط �لأك����رب 
نائب  م��ن ن�شيب  ك���ان  �ل��ن��ق��د،  م��ن 
�ل��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن، ف��ه��و يتحدث 
عن رجل نزيه ولكنه �خطاأ يف جميع 
و�لأمن  �خلارجية  �ل�شيا�شة  ملفات 
مّتهما  ع��ق��ود،  �أرب��ع��ة  طيلة  �لقومي 
ن���ائ���ب �ل��رئ��ي�����س ب���� ت�����ش��م��ي��م عالقة 

�أوباما بالع�شكريني .
�شهامه،  م��ن  ب��و���س  �إد�رة  ت��ن��ج  ومل 
�جلو،  �شالح  يف  �ل�شابق  فال�شابط 
كان  �إذ�  م���ا  ي�����دري  ل  �ن����ه  ي���ع���رتف 
 2003 ع��ام  �ل��ع��ر�ق  ح��رب  �شيوؤيد 
�أي�شا  �ل��ك��ون��غ��ر���س  ه��اج��م  ك��م��ا   ...
و�لفئوية  �ل��ت��اف��ه��ة  �مل���ع���ارك  ب�شبب 
للم�شوؤولني  �مل��ف��رط��ة  و�ل��ف��رد�ن��ّي��ة 
�ملنتخبني. وقد كتب يف هذ� �ل�شياق 
�لكونغر�س  �أع�������ش���اء  �ج��ت��م��ع  ك��ل��م��ا 

�ل�شوء  و����ش��ت��ع��ل  علنية،  جل�شة  يف 
�لأحمر �ل�شغري لكامري� تلفزيونية، 
�إّل وكان له تاأثري �كتمال �لقمر على 
�لنوع من  ه��ذ�  �إّن  �ل��ذئ��ب.  �لإن�شان 
و�حلاّدة،  �لع�شالت  �ملفتولة  �لكتب 
و��شنطن،  ثقافة  على  غريبا  لي�س 
�أن  روؤية نقائ�شها قبل  �لقادرة على 
فان  غيت�س،  حالة  يف  ولكن  تن�شى. 
�شاحبه  لأن  �أك����ر  ي����وؤمل  �ل��ه��ج��وم 
�أوباما  �إ�شادة بار�ك  كان د�ئما حمّل 
تقا�شم  رج��ل  يعتربه مرجعا،  �ل��ذي 
معه نف�س �لروؤية بخ�شو�س �لأمن 
�ل���ق���وم���ي وم��ن��ح��ه ك���ام���ل �ل��ث��ق��ة يف 
عمله. ويبدو �أّن حكم روبرت غيت�س، 
فاجاأ �لبيت �لأبي�س و�شدمه، وجاء 
ر�ف�شا  �ل����ث����الث����اء،  ����ش���ري���ع���ا،  �ل������رد 
م�����ش��ي��د� بعمل  �ل���دخ���ول يف ج�����دل، 
وزي���ر �ل��دف��اع �ل�����ش��اب��ق، م��وؤك��د� عزم 
��شتكمال  "على  �ل��ر����ش��خ  �ل��رئ��ي�����س 
على  �لقاعدة  تنظيم  تفكيك  مهّمة 
�أن  م��ع �حل��ر���س على  وج���ه،  �أح�شن 
برنامج  �مل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات  ي���ك���ون 
�لعام،  ه���ذ�  ينتهي  و�ل����ذي  و�����ش���ح، 
للحرب،  ح������ّد�  ت���دري���ج���ّي���ا  ل��ي�����ش��ع 
ي�شتند كل  �لرئي�س  �أن  �إىل  وم�شري� 
لنائب  �لثمينة  �لن�شائح  على  ي��وم 

�لرئي�س بايدن .
دوره  �لأب��ي�����س،م��ن  �لبيت  و�أ���ش��اف 
�شيناتور�  ك���ان  ع��ن��دم��ا  �ل��ب��ل��ق��ان  يف 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �إىل ج���ه���وده  و����ش���ول 
�إن���ه���اء �حل���رب يف �ل���ع���ر�ق، ك���ان جو 
بايدن و�حد� من كبار رجال �لدولة 
يف ع�شره، �شاهم يف تطوير �لّزعامة 
�لأم��ري��ك��ي��ة يف �ل���ع���امل، م��ع��رب��ا عن 
تباين موقف �أوباما مع حتليل وزير 

�لدفاع �ل�شابق.

مزاح ثقيل.. اأم
 ر�سالة تهديد

�ل����دردوي  �شهري  �ل��ن��ائ��ب  ك�شفت 
�إن حادثة �شورة �لدر�جة �لنارية 
من نوع �لفي�شبا على مقعد �شمري 
قام  م��زح��ة  ���ش��وى  لي�شت  �لطيب 
بها �أ�شدقاء هيثم بلقا�شم �لنائب 

عن حزب �ملوؤمتر.
هيثم  �أن  �ل������دردوري  و�أو���ش��ح��ت 
ثمة  وم��ن  هاتفه  �أ���ش��اع  بلقا�شم 
ه��ن��اك م���ن و���ش��ع��ه ع��ل��ى مقعده 
�لنارية  ل��ل��در�ج��ة  ���ش��ورة  ب��رف��ق��ة 
تعجبه  مل  �مل���زح���ة  ه����ذه  �أن  �إل 
و�أل���ق���ى �ل�������ش���ورة ل��ت�����ش��ت��ق��ّر فوق 
مقعد �لنائب �شمري �لطّيب �لذي 

�عتربها تهديد� ل�شالمته. 
���ش��ادت ح��ال��ة م��ن �لفو�شى  وق���د 
�ملجل�س  �أرك������������ان  يف  و�ل������ذع������ر 
عن  �لنائب  عثور  بعد  �لتاأ�شي�شي 
على  �لطيب  �شمري  �مل�����ش��ار  ح��زب 
�شورة در�جة نارية "في�شبا" على 
مّما  �لتاأ�شي�شي،  باملجل�س  مقعده 

وهّن  �لإ�شالمية  �لنه�شة  حركة 
ومنية  �لق�شري  منية    : ك��الآت��ي 
و�شناء  �لن�شيبي  وف��رح  �إب��ر�ه��ي��م 
�حل������د�د وك���وث���ر �لدغ������م وزه����رة 
وخرية  �ل��ق��ن��ي  وحليمة  �شميدة 
�شغريي عن حركة �لنه�شة ورمي 

ثايري من �لنائبات �مل�شتقاّلت.

ما عالقة نوح فيلدمان 
بكتابة الد�ستور التون�سي ؟

حّذر �لنائب حممد جنيب كحيلة 
ن�����ّو�ب �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي من 
�لتعامل مع كاتب �أمريكي يدعى 
نوح فيلدمان يف �ملجل�س باعتباره 
كتابة  يف  �شاهم  م�شبوها  �شخ�شا 
د�شتور دولتي �أفغان�شتان و�لعر�ق 
ح�����ش��ب ق���ول���ه. و�أك�����د ك��ح��ي��ل��ة �أن 
مد�ولت  يح�شر  �ل�شخ�س  ه��ذ� 
�لد�شتور  م�شروع  على  �مل�شادقة 
منظمة  ع�����ن  مم����ث����ال  ب�������ش���ف���ت���ه 
يف  حاليا  موجود  وه��و  �ليون�شكو 

�لقاعة ملتابعة �جلل�شة. 

�أث���ار خم��اوف��ه وبقّية �ل��ن��ّو�ب من 
تهديد�  �ل�����ش��ورة  ه���ذه  ت��ك��ون  �أن 
�شمري  ب����الغ����ت����ي����ال.   م���ب���ا����ش���ر� 
ب��ال��ط��ي��ب ط��ل��ب �ل��ت��دخ��ل خالل 
�أن  على  م�����ش��دد�  �ل��ع��ام��ة  �جلل�شة 
�لتنبيه  �شيء خطري يجب  هناك 
�لعبيدي  حم���رزي���ة  �أن  غ���ري  ل���ه، 
�ل��ك��ل��م��ة. و�عترب  رف�����ش��ت م��ن��ح��ه 
�مل�شار جنيدي  ح��زب  �ل��ق��ي��ادي يف 
�ل�شورة عملية  �جل��و�د هذه  عبد 
�مل�شيئة  �ل�شور  لتوزيع  م�شابهة 
للر�شول �لأك��رم و�ل��ذ�ت �للهية 
��شتفز�ز  ب��ه��دف  باملجل�س  �أخ���ري� 
�لدميقر�طية،  �ل��ك��ت��ل��ة  ن�������و�ب  
م�شتنكر� عدم منح �لنائب �شمري 
بهذ� �خل�شو�س  �لطيب مد�خلة 
�شباح  �ل���ع���ام���ة  �جل��ل�����ش��ة  خ����الل 
ع��ن حزب  �لنائبة  وق��ال��ت  �أم�����س. 
مكتب  �أن  ب���ك���ار  ���ش��ل��م��ى  �مل�������ش���ار 

من  �ل����ن����وع  ه�����ذ�  �أّن  �إىل  ي�������ش���ار 
��شتخدم  �ل����ن����اري����ة  �ل������در�ج������ات 
ك�����ل من  �غ����ت����ي����ال  ع���م���ل���ي���ت���ي  يف 
�شكري  �ل���ب���ارزي���ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 

بلعيد وحممد �لرب�همي..!

ن�ساء �سّوتن 
�سّد قانون املراأة..!

�لف�شل  �شّد  ���ش��ّوت��و�  نائبا   43
�لدولة  ب��ال��ت��ز�م  يقّر  �ل��ذي   45
�ملكت�شبة  �حل�����ق�����وق  ب���ح���م���اي���ة 
و�لعمل  مكا�شبها  ودع���م  ل��ل��م��ر�أة 
 24 ت��ط��وي��ره��ا، فيما خ���رّي  ع��ل��ى 

�لحتفاظ باأ�شو�تهم.
�لر�ف�شني  �ل�����ن�����ّو�ب  ب����ني  وم�����ن 
للقانون �ل�شامن لتكافئ �لفر�س 
حتّمل  يف  و�ل�����ّرج�����ل  �مل��������ر�أة  ب����ني 
جميع  ويف  �مل�����ش��وؤول��ّي��ات  خمتلف 
من  �أغلبهّن  نائبات   9 �مل��ج��الت، 

�لتاأ�شي�شي  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س 
من  جملة  و�ت��خ��ذ  �جتماعا  عقد 

�لتد�بري �جلديدة بعد �حلادثة.
حادثة  �أّن  بكار  �شلمى  و�أو�شحت 
�شمري  �لنائب  لها  تعر�س  �أخ��رى 
�ل���ط���ي���ب ����ش���ب���اح �أم���������س ب���ع���د �أن 
�قرتب منه عن�شر�ن من ر�بطات 
م�شرب  د�خ������ل  �ل�����ث�����ورة  ح���م���اي���ة 
�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي �لأمر 
عنهما  فابتعد  �لريبة  �أث��ار  �ل��ذي 
�ملجل�س  مكتب  قرر  وقد  ب�شرعة. 
حتت  �ل��ف�����ش��اء�ت  بع�س  حت�شني 
ب��ح��ي��ث تكون  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ق���ب���ة 
�شو�هم  دون  ل��ل��ن��و�ب  خم�ش�شة  
�ل�شحفيني  دخ�������ول  م���ن���ع  ومت 
و�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين  �إل��ي��ه��ا  �لذين 
�لعلوي  بالطابق  �أن يبقو�  عليهم 
�لطابق  م���ن  ج����زء  م���ن  ومي������رو� 

�ل�شلفي.

�خل����ري و�ط���ل���ب م��ن��ه ب���ح���زن: كيف 
كنت تفعل؟          

مل ي�����ش��ل��م �أح�����د م���ن ك���ت���اب روب����رت 
غ��ي��ت�����س، وب���ال���ت���اأك���ي���د ح��ت��ى ب����ار�ك 
بنز�هته  ي�����ش��ي��د  �ن����ه  رغ����م  �أوب����ام����ا، 
�ل�شخ�شية و�شجاعته يف �تخاذ قر�ر 
�إر�شال قو�ت �لكوماندو�س �إىل �ملخباأ 
ب���ن لدن -  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين لأ����ش���ام���ة 

�ختيار كان قد عار�شه �شخ�شيا .
�لتي  ت��ت��ع��ّل��ق ج���وه���ر �لن����ت����ق����اد�ت   
�أ�شا�شا،   �لأمريكي  للرئي�س  وّجهها 
ب��ط��ري��ق��ة ت��ع��اط��ي��ه م���ع �حل�����رب يف 
�أفغان�شتان ، و�إر�شال 30 �ألف جندي 

�لرئي�س  �نحاز  �لكيفية، حيث  حول 
ب���ا����ش���ت���م���ر�ر ل�������ش���ال���ح وج���ه���ة نظر 
م�����ش��ت�����ش��اري��ه �مل��دن��ي��ني، ورف�������س �أن 

مينح ثقته للقادة �لع�شكريني.
وي�����ش��ت��ح�����ش��ر غ��ي��ت�����س، �ن�����ه خالل 
�لعمليات  غ��رف��ة  يف  ع��ق��د  �ج��ت��م��اع 
مار�س 2011 ، فّكر يف �أّن �لرئي�س 
ل يثق يف قائده �لأعلى ، ول يحتمل 
ك���رز�ي، ول   ) �لأف��غ��اين  �لرئي�س   (
يوؤمن حتى با�شرت�تيجيته �لذ�تية، 
حربه،  �حل���رب  ه���ذه  �أن  يعترب  ول 
هو  �إليه  بالّن�شبة  �لوحيد  و�ل��ه��دف 

�لن�شحاب.
�أوباما  �شّد  �لقا�شية  مالحظاته  �إّن 
تتغّذى من �أفق �أو�شع يتعلق بطريقة 
�ل�شيا�شي  �لأب���ي�������س  �ل��ب��ي��ت  ع��م��ل 

وحتديده   ،  2009 ع��ام  كتعزيز�ت 
يف نف�س �لوقت تاريخا لالن�شحاب ، 
وبخيانة جنوده نف�شيا.ويف هذ� كتب 
�أوباما  دع��م  يف  ��شك  مل  غيت�س:�أنا 
ول��ك��ن يف دع��م��ه ملهمتهم،   ، ل��ل��ق��و�ت 
و��شعا �إ�شبعه على �ملنابع �ل�شيا�شية 

جّد� للقر�ر�ت �لرئا�شية.
نقطة مثرية لالهتمام ، وحتمل يف 
طياتها تناق�شا، وتتمثل يف �أّن غيت�س 
لت�شاوؤم  مت��ام��ا  يتنّكر  �ن���ه  ي��ب��دو  ل 
�أفغان�شتان،  ب�شاأن  و�شكوكه  �أوب��ام��ا 
موؤكد� �أن كل قر�ر�ته كانت �شائبة. 
�حلقيقي  �نزعاجه  عن  عرّب  �نه  �إّل 

هوام�ش من الت�أ�ضي�ضي التون�ضي

روبرت غيت�ش يف كتابه الواجب، مذكرات وزير دفاع:

�ضّيد البنت�غون ال�ض�بق ي�ضّفي ح�ض�به مع اأوب�م�..!

••  الفجر – تون�ص - خا�ص      

�لأزمة  نفق  م��ن  تون�س  خرجت  ه��ل 
برحيل حكومة �لرتويكا؟

بالإجابة  �ملجازفة  �ملبّكر  من  �شوؤ�ل 
عليه، لأّنه كان جلّيا منذ بدء �حلو�ر 
لي�شت مقّد�شة  �ملو�عيد  �أّن  �لوطني، 
يف تون�س، فمن تاأجيل �إىل �آخر، �شاع 
ك��ث��ري م���ن �ل���وق���ت، و�أه������درت عديد 
�لفر�س، مبا عّمق �لأزمة، ول �شيء 
�ملو�عيد  ت��د����س  �أّل  �ل��ي��وم  ي�شمن 
م���ن ج���دي���د، وي��ع��م��ل �ل��ب��ع�����س على 

جتاوزها.
��شتقالة  ت��ع��ت��رب  �أخ�����رى،  ج��ه��ة  م���ن 
جمموعة  م����ن  خ����ط����وة  �حل���ك���وم���ة 
خ��ط��و�ت، ل��ن يكون جت��اوز م��ا تبقى 
�إن  ن��غ��ايل  ب��ل نحن ل  ي�����ش��ري�،  منها 
خا�شة  �لآن،  يبد�أ  �لأ�شعب  �أّن  قلنا 
مع هذ� �حلريق �ل�شامل �لذي طال 
م��ع��ظ��م حم��اف��ظ��ات �ل���ب���الد، و�ل���ذي 
وجهها  يف  �لأزم��������ة  ع���م���ق  ي���رتج���م 
و�لتي  و�لق���ت�������ش���ادي،  �لج��ت��م��اع��ي 
على  �ل�شيا�شي،  �حل���ل  ي��ك��ون  ل  ق��د 
�أهميته، كافيا لوحده ليكون مرهما 

لل�شفاء.

اأ�سبوعان ملبا�سرة املهام
ل��ق��د ُك���ّل���ف �أم�������س �جل��م��ع��ة، مهدي 
فريقه  بت�شكيل  ر�شمي  ب�شكل  جمعة 
�ل����وز�ري، وي��اأت��ي ذل��ك عقب تقدمي 
ن�ّس  �خل���م���ي�������س،  �ل���ع���ري�������س  ع���ل���ي 
تنفيذ�  ر���ش��م��ّي��ا  ح��ك��وم��ت��ه  ����ش��ت��ق��ال��ة 
لت��ف��اق��ي��ة خ���ارط���ة �ل���ط���ري���ق حيث 
�أكتوبر   25 ي����وم  �ل��ع��ري�����س  ت��ع��ه��د 
�حلو�ر  جل�شات  �أوىل  تاريخ  �ملا�شي، 

�لوطني، بالتخلي عن �حلكومة. 
�لنه�شة  بحركة  �لقيادي  �أّن  ُي��ذك��ر 
علي �لعري�س ُعنّي رئي�شا للحكومة 

يوم 22 فرب�ير من �لعام �ملا�شي. 
�لتي  �حل��ك��وم��ة  ت��ك��ون  �أن  وي��ن��ت��ظ��ر 
م�شغرة  ج��م��ع��ة  م��ه��دي  �شي�شكلها 
وحمدودة �لعدد متكونة من كفاء�ت 
بالرت�شح  م��ه��ت��م��ة  غ����ري  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
لالنتخابات �لقادمة و�شيتم �شمنها 
وز�رة  يف  وز�ر�ت  ع���دة  م��ه��ام  �إدم�����اج 

و�حدة .
تن�شيب  ي����ت����ّم  �أن  ُي���ف���رت����س  ك���م���ا 
�حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة، ح�����ش��ب م��ا هو 
متفق عليه يف �حل��و�ر �لوطني، يوم 
�مل�شادقة  بعد  �جل���اري  يناير   14
على �لد�شتور. وبذلك تكون حكومة 
جمعة هي خام�س حكومة يف تون�س 
�شبقتها  وق�����د  ����ش���ن���و�ت،  ث�����الث  يف 
و�لباجي  �لغنو�شي  حممد  حكومات 
�ل�����ش��ب�����ش��ي وح���م���ادي �جلبايل  ق��ائ��د 

وعلي �لعري�س. 
ت�شيري  �لعري�س  و�شتو��شل حكومة 
�ل�شالحيات  بكافة   �ل��ب��الد  ���ش��وؤون  
جمعة¬  م���ه���دي  ت�����ش��ّل��م  ح���ني  �إىل 
ر�شميا ملهامه و�مل�شادقة على فريقه 

�لوز�ري �جلديد.
لدى  �لإع��الم��ي  �مل�شت�شار  �أك��د  وق��د 
رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة �مل�����ش��ت��ق��ي��ل عبد 
علي  ��شتقالة  �أن  �لزبيدي،  �ل�شالم 
مبوجة  ل���ه���ا  ع���الق���ة  ل  �ل���ع���ري�������س 
حمافظات  خمتلف  يف  �لحتجاجات 
�ملتابعني  ب��ع�����س  �أّن  ع��ل��م��ا  ت��ون�����س، 
لل�شاأن �لتون�شي، قالو� �إّن �لنتفا�شة 
�ل�شتقالة،  ب��ق��ر�ر  عّجلت  �جل��دي��دة 
وو���ش��ع��ت ح��د� مل��ا �ع��ت��ربوه مماطلة 
م��ن ط���رف ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة لك�شب 

�لوقت.
جاءت  �ل�شتقالة  �أّن  �لزبيدي  وق��ال 
وفقا ملا تن�س عليه خارطة �لطريق، 
مبّينا �أّنها تز�منت مع تركيز �لهيئة 

�لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات.
م�شالة  لي�شت  �مل�����ش��ال��ة  �أّن  و�أو����ش���ح 
��شتحقاقات.  م�شاألة  و�إمّن��ا  ت��و�ري��خ، 
�لعري�س  حكومة  �أّن  �لزبيدي  وقال 

للم�شادقة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ل��ل�����ش��ل��ط��ة 
عليها من جديدة.  وقد ثّمنت رئي�شة 
منظمة �أرباب �لعمل ود�د بو�شماوي، 
ق�������ر�ر ت��ع��ل��ي��ق �ل���ع���م���ل ب������الإت������او�ت 
�لنقل،  و�����ش����ائ����ل  ع���ل���ى  �جل�����دي�����دة 
�أنه  وقالت  جريئا،  ق��ر�ر�  و�عتربته 
�أخرى،  ل��ف��رتة  �لإت����او�ت  تعليقه  مت 
مبّينة �أّن �لقر�ر يف م�شلحة �لبالد.  
يف حني �عترب �ملتحدث با�شم �جلبهة 
�ل�شعبية حمة �لهمامي، �أّن مر�جعة 
�لإتاو�ت كان نتيجة ن�شالت �ل�شعب، 
مطالبا مبر�جعة �مليز�نية كاملة مما 
يجعلها ت�شتجيب لنتظار�ت �لفئات 
�إىل  �لهمامي  و دعا حمة  �ل�شعيفة، 
ك���ف���اء�ت يف �قرب  ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

�لآجال.

احل�سم يف الهيئة العليا 
لالنتخابات 

�أي�شا،  جت���اوزه���ا  مت  �أخ�����رى  ع��ق��ب��ة 
�شر�شار  �شفيق  �نتخاب  يف  وتتمثل 
�مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش��ا 
لالنتخابات، وبذلك تكتمل �لرتكيبة 
لالنتخابات  �لعليا  للهيئة  �لنهائية 

�ملتكونة من ت�شعة �أع�شاء.
�لرئي�س  و�أك��دت م�شادر مقربة من 
�شفيق  حم��م��د  �أن  للهيئة،  �جل��دي��د 
با�شتقالليته  م���ع���روف  ���ش��ر���ش��ار 
وحياده �لتام عن كافة �أطياف �مل�شهد 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي �حل����ايل �ل���ذي���ن يحظى 

باحرت�م وتقدير جزء هام منهم.
و�أ�شافت �مل�شادر نف�شها، �أن �شر�شار 
مل ميار�س �لعمل �ل�شيا�شي قبل 14 
يبدي  ي��ك��ن  ومل   ،2011 ج��ان��ف��ي 
ب��ال�����ش��اأن �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، و�أنه  �ه��ت��م��ام��اً 
�ل�شابق،  بالنظام  جتمعه  عالقة  ل 
ي��ل��ب��ي دع������وة جميع  �أن������ه  م�����ش��ي��ف��ة 
�لأطر�ف �ل�شيا�شية �لتي تطلب منه 
�إلقاء حما�شرة �أو �مل�شاركة يف حدث 
�أكادميي ما وذلك على  �أو  جمعياتي 
م�شتوى  ع��ل��ى  غمو�شه  م��ن  �ل��رغ��م 

�خللفية �لفكرية �لتي يحملها.
�أ�شتاذ  هو  �شر�شار  �شفيق  �أن  ُيذكر 
�لقانون  يف  م��ت��خ�����ش�����س  ج���ام���ع���ي 
�حلقوق  بكلية  ي��دّر���س  �ل��د���ش��ت��وري، 
بالعا�شمة،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�ل���ع���ل���وم 
ويتمتع مبكانة هامة �شلب �ملجتمع 
�شر�شار  �شفيق  ق���ال  وق���د  �مل����دين. 
�لنتخابات  هيئة  �إّن  �نتخابه،  �إث���ر 
�أق������رب  يف  م���ه���ام���ه���ا  يف  ���ش��ت��ن��ط��ل��ق 
�إّن �لأع�شاء  �لآجال. و�أفاد �شر�شار 
�أ�شغالهم  لهم  �نتخابهم،  مت  �لذين 
وقت  �أ�شرع  يف  �إنهاءها  و�شيحاولون 
وعن  �لهيئة.  لأعمال  متاما  للتفرغ 
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�أم�س  ���ش��ر���ش��ار  �شفيق  ق���ال  �أ���ش��ه��ر، 
�لنتخابات  م���وع���د  �إن  �جل���م���ع���ة، 
مرتبط بالقانون �لنتخابي، م�شيفا 
موعد  ت��ق��دمي  للهيئة  ميكن  ل  �أن���ه 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  لالنتخابات.  خاطئ 
عالقته جيدة جد� مع �أع�شاء هيئة 
تر�أ�شها  �ل��ت��ي  �لقدمية  �لن��ت��خ��اب��ات 
كمال �جلندوبي و�أن �لهيئة �جلديدة 
�نه  موؤكد�  ��شت�شارتها،  �إىل  �شتحتاج 

�لتعاون.  من  مفّر  "ل 

�مل��ت��خ��ل��ي��ة ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س، ق���د قرر 
بالتو�زي مع �إعالن ��شتقالته تعليق 
على  �ملوظفة  �ملالية  باملعاليم  �لعمل 
قانون  ت�شمنها  �لتي  �لنقل  و�شائل 
�إىل ح��ني �لنظر يف  �مل��ال��ي��ة �جل��دي��د 

مقرتحات تعوي�شية.
�ل���ق���ر�ر يف ظ���ّل تو�ّشع  ه���ذ�  وي���اأت���ي 
�لر�ف�شة  �لحتجاجية  �لتحركات 
ل���ه���ذه �لإت������������او�ت، حت����رك����ات ك����ادت 
رقعتها  و�م��ت��د�د  وعنفها  ب�شر�وتها 
�لبالد  باأمن  تع�شف  �أن  �جلغر�فية 
�لعري�س  علي  �أّن  �إل  و��شتقر�رها. 
ق���ال �ن���ه ق��د وق���ع ت��وظ��ي��ف �شيا�شي 
�جلهات  خمتلف  يف  ل��الح��ت��ج��اج��ات 
�لتون�شية، و �شدد على �نه مت كذلك 
�لذي  �لن��ت��ق��ايل  �ل��ظ��رف  ��شتغالل 
للقيام  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل���ب���الد  ت��ع��ي�����ش��ه 
مب���ث���ل ه������ذه �لأح������������د�ث  و�أ�����ش����اف 
من  ع�������دد�  �أّن  ذ�ت��������ه،  �ل�������ش���ي���اق  يف 
�لإجر�مية  و  �لإرهابية  �ملجموعات 
�لوحد�ت  �ن�شغال  ��شتغالل  حاولت 
�لأمنية ب�شبط �لنظام �لعام وعملت 
�نتقالها  �أث��ن��اء  �ل��ب��الد  تعكري  ع��ل��ى 

�لدميقر�طي بح�شب تعبريه . 
و�أ�شار �لعري�س �إىل �نه مت �شوء فهم 
�لزياد�ت مبيز�نية  ملعاليم  وتوظيف 
�لفئات  ه��ي  وم���ن   2014 �ل���دول���ة 
�مل��ع��ال��ي��م بح�شب  ب��ه��ذه  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة 
ذ�ته  �ل�����ش��ي��اق  وق����ال يف    . ت��ق��دي��ره 
تعليق  ق��ررت  �حلالية  �حلكومة  �إّن 
�ملعمول  �جل����ولن  �ل��ع��م��ل مب��ع��ال��ي��م 
ب��ه يف ق��ان��ون �مل��ال��ي��ة ج��دي��دة و ذلك 
جلميع �أنو�ع �لعربات �خلا�شة منها 

و�ملعدة لنقل �لب�شائع �أي�شا. 
و�شدد �لعري�س على �نه �شيتم تنقح 
ق��ان��ون �مل��ال��ي��ة يف م��ا ي��خ�����س جمال 
�لإتاو�ت و�نه �شيتم تقدميها جمدد� 

 تراجع.. بالتزامن 
مع اال�ستقالة

علي  ��شتقالة  �أّن  م��ر�ق��ب��ون،  وي���رى 
�ملعار�شة  رغبة  تلبي  لئن  �لعري�س، 
يف  �لتون�شي  �ل�شعب  م��ن  وقطاعات 
�لرتويكا،  �ل�شتار على حقبة  �إ�شد�ل 
"�لرّتكة" �شتكون ثقيلة على  �أن  �إّل 
م�شريين  ج��م��ع��ة،  �مل���ه���دي  ح��ك��وم��ة 
�إىل �أّن  قر�ر تعليق �لعمل بالإتاو�ت 
ه��ي و�ح����دة م��ن �مل����اآزق �ل��ت��ي تركها 
�لعري�س للمهدي جمعة، �إ�شافة �إىل 
�لقطاعات  ك��ل  مت�ّس  �أخ���رى  ملفات 
تقريبا. ي�شار �إىل �أّن رئي�س �حلكومة 

�شتو��شل عملها و�ل�شهر على �شوؤون 
�لبالد بكامل  �شالحياتها حتى يتم 
�مل�شادقة على حكومة مهدي جمعة. 
وح���ول ت��اري��خ �لإع����الن ع��ن حكومة 
م���ه���دي ج��م��ع��ة، ق����ال �ل���زب���ي���دي �إّن 
ع��ن حكومة مهدي جمعة  �لإع���الن 
ت�شكيلها  م���ن  �ن��ت��ه��ائ��ه  �إث�����ر  ���ش��ي��ت��م 
و�مل�شادقة  �لتاأ�شي�شي  على  وعر�شها 
�أ�����ش����ار ح�شني  ع��ل��ي��ه��ا. م���ن ج��ه��ت��ه، 
�ل���ع���ام لالحتاد  �لأم������ني  �ل��ع��ّب��ا���ش��ي 
�لعام �لتون�شي لل�شغل، �إىل �أن تون�س 
�لأخرية ل�شتكمال  �لأمتار  �ليوم يف 
تثبيت  �جت��اه  يف  �لنتقالّية  �ملرحلة 

�ل�شيا�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  و�ع���ت���رب 
ل��ل��ح��زب �جل��م��ه��وري �أح���م���د جنيب 
مهدي  تكليف  توقيت  �أّن   �ل�شابي، 
�لقادمة  �حل��ك��وم��ة  ب��رئ��ا���ش��ة  جمعة 
معرفة  باأهمية  مقارنة  ثانوي  �أم��ر 
�حلكومي  �لفريق  ت�شكيل  �شيتم  هل 
�أو  �أ���ش��م��اء ج��دي��دة  باعتماد  �ل��ق��ادم  
رم��وز من حكومة علي  �لإبقاء على 

�لعري�س �مل�شتقيلة. 
�أم������������ني ع���������ام ح���������زب �ل����وط����ن����ي����ني 
�لدميقر�طيني �ملوحد زياد �لأخ�شر، 
قال �إّن على �لأحز�ب �حلاكمة جتاوز 
�مل��ك��اب��رة و�إ���ش��اع��ة �ل��وق��ت يف �لعمل 

�نتخابات  �إج�����ر�ء  ع���رب  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
ودميقر�طية  ون��زي��ه��ة  �شفافة  ح���ّرة 
�ملوؤقتة  �مل��ر�ح��ل  م��ن  بالبالد  تنتقل 
�إىل �ل��ر���ش��م��ّي��ة و�ل���ّد�ئ���م���ة.  و�أع���رب 
�لعّبا�شي عن �شكره لرئي�س �حلكومة 
جمهود�ته  ع���ل���ى  �ل���ع���رّي�������س  ع���ل���ي 
�ملبذولة يف �إطار �حرت�م تنفيذ بنود 
خارطة �لطريق.  وبنّي �لعبا�شي �أنه 
�شترتك  �لطريق  خارطة  بنود  وف��ق 
للحكومة  مكانها  �حلالية  �حلكومة 

�جلديدة يف غ�شون �أ�شبوعني.
�ل�شيا�شيني عّن  وق��د ع��رّب ع��دد م��ن 
جمعة،  مهدي  تعيني  م��ن  موقفهم 

�ل�شيا�شي، موؤكد� على �شرورة حتلي 
�ل��ف��ري��ق �حل��ك��وم��ي �ل��ق��ادم حلكومة 

مهدي جمعة بالكفاءة.
و�ع��ت��رب �لأم����ني �ل��ع��ام حل���زب ند�ء 
تاأّخر  �أّن  �ل��ب��ك��و���س  �ل��ط��ي��ب  ت��ون�����س 
�����ش���ت���ق���ال���ة ح���ك���وم���ة علي  ت����ق����دمي 
�إج���ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �إىل  �أدى  �لعري�س 
مرجتلة  �أ�شاءت للمناخ �لجتماعي. 
رئ��ي�����س �حلكومة  �ل��ب��ك��و���س  وط��ال��ب 
بالعمل  ج��م��ع��ة  م���ه���دي  �ل����ق����ادم����ة 
ع��ل��ى �إع����ادة ث��ق��ة �مل��و�ط��ن يف �لعمل 
�شوؤون  ت�شيري  �ل�شيا�شي ويف طريقة 

�لبالد. 

ورث تركة ثقيلة ل ُيح�ضد عليه�: تكليف املهدي ر�ضمّي�..يف انتظ�ر ت�ضكيلة احلكومة..!

مهدى جمعة

�لعري�س 
ي�شلم ن�س 
�ل�شتقالة

�ملرزوقي مودعا �لعري�س

�ملر�أة �لتون�شية و�لد�شتور
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عربي ودويل

اأمريك� تعتزم تدريب قوات عراقية ملواجهة الق�عدة
•• وا�صنطن-رويرتز:

تدر�س حكومة �لرئي�س �لأمريكي 
تدريب  ت���ق���دمي  �أوب�����ام�����ا  ب�������ار�ك 
يف  خا�شة  عر�قية  ل��ق��و�ت  جديد 
�مل�شوؤولني  �ش����عي  �ط�ار  يف  �لأردن 
حكوم������ة  مل�����ش��اع��دة  �لأم��ري��ك��ي��ني 
رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل��ع��ر�ق��ي نوري 
لتنظيم  حملة  دح��ر  على  �ملالكي 
�ل���ق���اع���دة ب���ال���ق���رب م���ن �حل����دود 
ل��ل��ب��الد ويف وق���ت �شابق  �ل��غ��رب��ي��ة 
من ه�����ذ� �لأ�ش����بوع قال م�شوؤولون 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  �أم��ري��ك��ي��ون 
جت�����ري م��ن��اق�����ش��ات م����ع �ل���ع���ر�ق 
يف  �خلا�شة  ق��و�ت��ه  ت��دري��ب  ب�شاأن 
�شيتيح  �ل���ذي  �لأم�����ر  ث��ال��ث  بلد 
ل��و����ش��������������ن��ط��ن ت���ق���دمي ق�����در من 
مو�جهة  يف  �جل���دي���دة  �مل�����ش��ان��دة 
�ملت�شددين يف غياب �تفاق ب�ش������اأن 
�أمريكيني  جلنود  يتي�����ح  �ل��ق��و�ت 

�لعمل د�خل �لعر�ق.
�أمريكي  ع�شكري  م�����ش��وؤول  وق���ال 
�ل�شاأن  ه��ذ�  يف  مناق�شات  جت��ري 
�ملناق�شات  ه���ذه  ���ش��م��ن  و�لأردن 
وق����ال �مل�������ش���وؤول �ل����ذي ط��ل��ب �أل 
للتدريب  م��رك��ز�  �ن  ��شمه  ين�شر 
بالقرب  �خلا�شة  �لعمليات  على 
م��ن ع��م��ان ه��و �أح���د �مل��و�ق��ع �لتي 

يجري در��شتها.

�����ش����و�ري����خ ه��ي��ل��ف��اي��ر وط����ائ����ر�ت 
طلبها  �خ��رى  ومعد�ت  ��شتطالع 

�ملالكي.
ت��ق��دم للعر�ق  ل��ك��ن و����ش��ن��ط��ن مل 
�لهجومية  �لهليكوبرت  ط��ائ��ر�ت 
�ل���ت���ي ط��ل��ب��ه��ا �مل��ال��ك��ي لن ع���دد� 
�لكوجنر�س  �ع�������ش���اء  م���ن  ك��ب��ري 
وزر�ء  رئي�س  يف  ي��رون  �لمريكي 
�لعر�ق نزعة �شلطوية ويعار�شون 

عالقته �لوثيقة مع �ير�ن.
وي���رى ع���دد م��ن �ع�����ش��اء جمل�س 
�ل�شيوخ �ن �لوليات �ملتحدة يجب 
ع�شر�ت  ب�شع  ت��وؤج��ر  �و  تبيع  �ل 
للعر�ق  �ب���ات�������ش���ي  ط����ائ����ر�ت  م����ن 
لكيفية  حم�����ددة  ���ش��م��ان��ات  دون 
�تفاق  غ���ي���اب  ويف  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
لو�شع �لقو�ت ل ت�شتطيع �لقو�ت 
�أن�شطة  ب����اأي  �ل��ق��ي��ام  �لم��ري��ك��ي��ة 
ع�����ش��ك��ري��ة د�خ������ل �ل����ع����ر�ق وك����ان 
�لعر�قية  للقو�ت  �ل��دع��م  تقدمي 
خ���ارج �ل��ع��ر�ق �أح���د �ل��ط��رق �لتي 
مل�شاعدة  �وباما  �د�رة  �ليها  جل��اأت 
�ل����ع����ر�ق ع��ل��ى �ل��ت�����ش��دي خلطر 
�مل��ت��ج��دد وك���ان �لتفاق  �ل��ق��اع��دة 
�ليه  ت���و����ش���ل���ت  �ل�������ذي  �لم�����ن�����ي 
عام  �ملالكي  حكومة  مع  و��شنطن 
نهاية  بحلول  �نتهى  قد   2008
�لقو�ت  و�ن�����ش��ح��اب   2011 ع���ام 

�لمريكية.
 

�لتوتر�ت  ت�شاعد  على  حم���دود� 
�ل��ط��ائ��ف��ي��ة و�ع����م����ال �ل���ع���ن���ف يف 
�لعر�ق نظر� لحجامها عن زيادة 
�لعر�قي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  مت��ك��ني 
�لقلية  م���ع  �مل��خ��ت��ل��ف  �ل�����ش��ي��ع��ي 
يف  رغبتها  ل��ع��دم  ون��ظ��ر�  �ل�شنية 
تورط جنودها يف حرب �خرى يف 
�ل�شرق �لو�شط وو�فقت �لوليات 
�مل���ت���ح���دة ب���ال���ف���ع���ل ع���ل���ى �ر����ش���ال 

على  م��ن  �ل��ف��ور  على  يت�شح  ومل 
تقدمي  ����ش���ي���ت���ويل  �ل����دق����ة  وج�����ه 
�ل�����ت�����دري�����ب �جل������دي������د ل���ل���ق���و�ت 
به  ي�شطلع  ق��د  ل��ك��ن��ه  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لأمريكية  �ل����ق����و�ت  م���ن  ج���ن���ود 

�خلا�شة �أو متعاقدون.
�لمريكيني  �مل�شوؤولني  قلق  وز�د 
�ل�شابيع  خ�����الل  �ل����ع����ر�ق  ع���ل���ى 
متكنت  �ن  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي��ة  �لقليلة 

�لقاعدة من �لعودة �ىل حمافظة 
�ل����ع����ر�ق حيث  �لن����ب����ار يف غ����رب 
ت�����ش��ع��ى �ل����دول����ة �ل����ش���الم���ي���ة يف 
�ل��ع��ر�ق و�ل�����ش��ام �ىل �ق��ام��ة دولة 
��شالمية يف غرب �لعر�ق ومناطق 

متاخمة يف �شوريا.
�د�رة  ���ش��ح��ب  وب���ع���د ع���ام���ني م���ن 
�لمريكية من  �لقو�ت  �وباما كل 
و��شنطن  ف��ع��ل  رد  ك����ان  �ل���ع���ر�ق 

اإ�ضب�ني� تط�لب اأطراف املع�ر�ضة ال�ضورية بتقدمي تن�زلت لتكوين جبهة قوية يف جنيف 2
•• مدريد-وام:

طالب وزير �خلارجية �لإ�شباين خو�شيه مانويل جارثيا 
�جتماعهم يف  �ل�شورية خالل  �ملعار�شة  �أطر�ف  مارجايو 
مدينة قرطبة بجنوب �إ�شبانيا بتقدمي تنازلت من �أجل 
2 �ملقرر  تكوين جبهة قوية يف مفاو�شات موؤمتر جنيف 

�نعقاده يف 22 من �ل�شهر �جلاري.
�م�س  �ل�شورية  للمعار�شة  ممثال   150 نحو  ويجتمع 
مو�جهة  �ت��ف��اق يف  نقاط  ع��ن  للبحث  قرطبة  و�ل��ي��وم يف 
�ل���ر�ه���ن يف �شوريا  �ل��ت��ي ي��ف��ر���ش��ه��ا �ل��و���ش��ع  �ل��ت��ح��دي��ات 

و�لتح�شري�ت ملوؤمتر جنيف 2.

و���ش��دد م��ارج��اي��و يف كلمة ل��ه �م�����س �أم���ام �لج��ت��م��اع على 
�أه��م��ي��ة وق��ف �ط���الق �ل��ن��ار لإن��ه��اء �مل��اأ���ش��اة �ل��ت��ي يعي�شها 
�ل�شعب �ل�شوري ومبا ي�شمح بو�شول �مل�شاعد�ت �لن�شانية 
..و�قرتح �إن�شحاب جميع �ملقاتلني �لأجانب من �جلانبني 
لأن حل �لأزمة �ل�شورية هو �أمر يخ�س �ل�شوريني فقط .

و�كد �ن �ملجتمع �لدويل ملتزم �أخالقيا بالتدخل لإنهاء 
�شيادة  �ح����رت�م  ي�شمن  حم����دود  ب�شكل  ول��ك��ن  �ل�����ش��ر�ع 
�ل�شعب �ل�شوري �شاحب �لقر�ر يف حتديد م�شريه و�لذي 
يجب �أن يحدد طريقة �لتعاي�س �لتي يريد �لو�شول لها 
�شبل  �إيجاد  �شرورة  على  مارجايو  و�شدد   . �ل�شر�ع  بعد 
�إىل  �لن�شانية  �مل�شاعد�ت  و�شول  ل�شمان  وحلول  و�آليات 

�ملت�شررين من �لنز�ع كما طالب باحرت�م حقوق �لإن�شان 
�لأ�شا�شية �لتي كانت هدفا لالنتهاكات �ملنهجية يف �شوريا 
. ور�أى �أن نهاية �ل�شر�ع لن يكون عرب �خليار �مل�شلح و�إمنا 
عن طريق �لتو�شل حلل عرب �حلو�ر و�ملفاو�شات وحتقيق 
�مل�شاحلة �لوطنية كخطوة �أوىل على طريق و�شع �شوريا 
�لأديان  جميع  على  و�نفتاحها  �لدميقر�طية  م�شار  يف 
مكونات  جميع  ت�شكل  �لتي  �ل�شيا�شية  و�لآر�ء  و�لأع���ر�ق 
�إىل  �إ�شبانيا �شتح�شر  �إن  �ل�شوري وقال مارجايو  �ل�شعب 
�ل�شر�ع  ح��ل  يف  ر�غ��ب��ة  دول���ة  ب�شفتها   2 جنيف  م��وؤمت��ر 
معترب� �أن �لجتماع يف �ملدينة �ل�شوي�شرية �شيكون مبثابة 

فر�شة ل ميكن �إهد�رها لتحقيق �ل�شالم .

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�ل�شتخبار�ت  قطاعّي  يف  �أم��ريك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  ح���ّذر 
على  �إ�شالميني  متطرفني  �أن  من  �لإره���اب  ومكافحة 
تدريب  على  يعملون  �شوريا  يف  �لقاعدة  بتنظيم  �شلة 
هناك  بالقتال  ي�شاركون  وغربيني  �أمريكيني  وجتنيد 
بهدف تنفيذ هجمات حني يعودون �إىل بالدهم وك�شفت 
�لأقل  على  �أمريكياً   70 �أن   ، تاميز  نيويورك  �شحيفة 
دخ��ل��و� ���ش��وري��ا �أو ح���اول���و� �ل���دخ���ول �إل��ي��ه��ا م��ن��ذ بد�ية 
�حلرب �لأهلية يف �لبالد قبل 3 �شنو�ت، وذلك بح�شب 
�لذين  �لإره���اب  ومكافحة  �ل�شتخبار�ت  يف  م�شوؤولني 
قالو� �إن معظم �أولئك �لأمريكيني ل يز�لون يف �شوريا 

و�أن عدد�َ �شغري�َ فقط قد قتل.
غري �أن �مل�شوؤولني �أ�شارو� �إىل �أن م�شاعي �ملتطرفني ل 
تز�ل يف �ملر�حل �لأوىل و�أعلن مدير مكتب �لتحقيقات 
�لفدر�لية )�أف بي �أي(، جيم�س كومي، �أن �لأمريكيني 

�لذين عادو� من �شوريا �أ�شبحو� �شمن �أولويات مكافحة 
�لإرهاب يف �لبالد.

وقال م�شوؤولون �إن �ل�)�أف بي �أي( ير�قب حفنة �شغرية 
من �لأمريكيني �لعائدين من �شوريا على مد�ر �ل�شاعة 
ب�شبب �لتدريب �ملكثف �لذي  �أن ي�شكلو� تهديد�ً  خ�شية 

خ�شعو� له وغر�س �أفكار �جلهاد بعقولهم.
وقال �أحد هوؤلء �مل�شوؤولني يف جمال مكافحة �لإرهاب 
ت�شتخدم  �لقاعدة  �أن  نعرف  ��شمه،  عن  �لك�شف  رف�س 
�شوريا من �أجل حتديد �لأفر�د �لتي ميكنها جتنيدهم 
�إىل  وحتولهم  �أ�شولية  �أك��ر  ي�شبحو�  لكي  و�إقناعهم 
وتت�شارك  �ملتحدة  �لوليات  م�شتقبليني، رمبا يف  جنود 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ه��ذ� �لقلق م��ع �أوروب����ا �ل��ت��ي يذهب 
�ل��ع��دد �لأك����رب م��ن �مل��ق��ات��ل��ني م��ن��ه��ا، وث��م��ة ت��ع��اون بني 
�ل�شلطات �لأمريكية و�لأوربية ملر�قبة �لعائدين ويقول 
حمللون �إن 1200 �أوروب��ي م�شلم على �لأقل �ن�شمو� 

للقتال يف �شوريا.

•• جنيف-وكاالت:

و����ش��ل ممثلون ع��ن �إي���ر�ن و�لحت���اد �لأوروب����ي �م�س 
�ملرحلي  �لتفاق  تطبيق  تفا�شيل  مناق�شة  جنيف  يف 
�خلا�س ب�الربنامج �لنووي �لإير�ين، يف �لوقت �لذي 
علي  �لإير�نية  للجمهورية  �لأعلى  �ملر�شد  فيه  �عترب 
�لعاملية  �ل��ق��وى  م��ع  �ل��ن��ووي��ة  �مل��ح��ادث��ات  �أن  خامنئي 
و�شيحاول  لإي�����ر�ن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ع����د�ء  ك�شفت 
�ملفاو�شون �لذين ب�������دوؤو� مفاو�شاتهم م�شاء �خلمي�س 
كيفية  ب�ش�����اأن  �ملتبقي�����ة  �لأخ���رية  �خلالف������ات  �إز�ل���ة 
�إل��ي��ه يف  تنفيذ �لت���ف���اق �ل���ن���ووي �ل����ذي مت �ل��ت��و���ش��ل 
جتميد  على  ون�س  �ملا�شي،  �لثاين  نوفمرب-ت�شرين 
�شتة  مل��دة  �لإي���ر�ين  �ل��ن��ووي  �لربنامج  �أن�شطة  بع�س 

�أ�شهر.
و�ل�شني  �ملتحدة  )�ل��ولي��ات   1+5 جمموعة  وك��ان��ت 
مطلع  �قرتحت  و�أملانيا(  وفرن�شا،  وبريطانيا  ورو�شيا 
�ل��ع��ام ي���وم 20 ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون �ل��ث��اين �مل��ق��ب��ل موعد� 

�ل�شيا�شيني  �مل�شوؤولني  على  ويتعني  �لتفاق،  لتطبيق 
يدخل  كي  �ملوعد  ه��ذ�  على  �ملو�فقة  كلتا �جلهتني  يف 

حيز �لتنفيذ.
و�شيلزم �لتفاق طهر�ن بتقلي�س برناجمها لتخ�شيب 
وقود  ت�شعى لم��ت��الك  ل  �أن��ه��ا  لإث���ب���ات  �ل��ي��ور�ن��ي��وم 
�لأ���ش��ل��ح��ة �ل���ن���ووي���ة، وذل����ك يف م��ق��اب��ل ت��ع��ل��ي��ق بع�س 
�لأوروبي  �ملفرو�شة عليها من قبل �لحتاد  �لعقوبات 

و�لوليات �ملتحدة.
جنيف  �تفاق  ف��اإن  �لفرن�شية،  �ل�شحافة  وكالة  ووف��ق 
ُيعد غري و��شح ب�شاأن هذه �لنقطة، لأنه ي�شمح باإجر�ء 
يلزم فيه طهر�ن بعدم  �لذي  �لوقت  �لبحوث يف  هذه 
ب��دل من  �أك��ر حد�ثة  �أجهزة ط��رد مركزي  ��شتبد�ل 

�لقدمية.
عن  ب��ر���س  �أ�شو�شيتد  وك��ال��ة  نقلت  ذ�ت���ه،  �ل�شياق  ويف 
كو�شيجانيك  �لأوروب��ي ماجا  �لحت��اد  با�شم  �ملتحدثة 
يتعني  �لتي  �لق�شايا  بع�س  ت��ز�ل هناك  �إن��ه ل  قولها 

حلها خالل �ملحادثات.

توا�ضل مف�و�ض�ت النووي الإيراين بجنيف

الق�عدة جتند مق�تلني غربيني يف �ضوري� 

لق�ء رو�ضي-اأمريكي ب�ض�أن جنيف 2

•• عوا�صم-وكاالت:

بدر��شة  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة  ب���د�أت 
�إم�����ك�����ان�����ي�����ة ������ش����ت����ئ����ن����اف ت���ق���دمي 
�ل���ف���ت���اك���ة �إىل  �مل�������ش���اع���د�ت غ����ري 
حتى  �ملعتدلة  �ل�شورية  �ملعار�شة 
ل���و ك����ان ج����زء م��ن��ه ����ش���ي���وؤول �إىل 
مع  متحالفة  �إ�شالمية  جماعات 

�ملعتدلني .
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ونقلت 
�لإد�رة  يف  م���������ش����وؤول����ني  ع�����ن   ،
�لأمريكية �أن ��شتئناف �مل�شاعد�ت 
يف  �لأم��ريك��ي  �لدعم  على  �شيوؤكد 
وقت تهدد فيه جماعات معار�شة 
�ملقرر   2 مبقاطعة موؤمتر جنيف 
عقده يف 22 كانون �لثاين-يناير 

�جلاري.
وبريطانيا  �أمريكا  من  كّل  وكانت 
تعليق  �مل���ا����ش���ي  �ل�����ش��ه��ر  �أع���ل���ن���ت���ا 
�مل�شاعد�ت غري �لفتاكة للمعار�شة 
���ش��ي��ط��رة �جلبهة  ب��ع��د  �ل�����ش��وري��ة 
�أ�شلحة  ع��ل��ى خم���ازن  �لإ���ش��الم��ي��ة 
ول���ك���ن يف ظّل  �ل���ب���الد  ���ش��م��ال  يف 
و�ن�شمام  �ل���ت���ح���ال���ف���ات،  ت���غ���ري 
ب��ع�����س �لإ���ش��الم��ي��ني ل��ل��ق��ت��ال �إىل 
�لدولة  �شد  �حل��ّر  �جلي�س  جانب 
و�ل�شام  �ل����ع����ر�ق  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة 
�لقلق �لأمريكي  )د�ع�س(، تر�جع 

حيال ��شتئناف �مل�شاعد�ت.
�لأمريكيني  �مل�����ش��وؤول��ني  �أن  غ��ري 
توجه  ل���ن  �مل�����ش��اع��د�ت  �أن  �أك������دو� 
�جلبهة  �إىل  م���ب���ا����ش���ر  ب�������ش���ك���ل 
�لإ�شالمية �لتي ت�شّم حتالفاً من 
�جل��م��اع��ات �ل��د�ع��م��ة ل��ق��ي��ام دولة 

�إ�شالمية يف �شوريا، بل �شتمّر من 
�لأعلى  �لع�شكري  �ملجل�س  خ��الل 

ب�شكل ح�شري.
�مل�شتوى  رف���ي���ع  م�������ش���وؤوًل  ول���ك���ن 
ناأخذ  �أن  ي��ج��ب  ق���ال  ه�����وؤلء،  م��ن 
�ملجل�س  تفاعل  كيفية  ب��الإع��ت��ب��ار 
و�جلبهة  �لأع������ل������ى  �ل���ع�������ش���ك���ري 
وتابع   ، �لأر�����س  �لإ���ش��الم��ي��ة على 
ل ميكن �لقول %100 �إن بع�س 
�جلبهة  �إىل  ت�شل  ل��ن  �مل�شاعد�ت 

�لإ�شالمية .
وز�رة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�خلارجية �لأمريكية م�شوؤولة عن 
�مل�شاعد�ت غري �لفتاكة فيما تدير 

لغوث  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  وك�����ال�����ة 
�لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل 
)�أونرو�( �إىل �أنه مل يبق يف �ملخيم 
�شوى نحو ع�شرين �ألف لجئ من 
و�إن��ه��م يعانون  �أل���ف،  �أ���ش��ل مائتي 

جماعة .
ووفق �لتجمع فاإنه بعد �أن �أزهقت 
�ملعارك �لطاحنة �أرو�ح �ملئات منهم 
و�جلفاف  �جل�����وع  م��اآ���ش��ي  ج�����اءت 
و�لربد �لقار�س لتح�شد يف م�شهد 
من  �لع�شر�ت  �أرو�ح  �إي��الم��ا  �أ���ش��د 
�ل��الج��ئ��ني يف �مل��خ��ي��م ج��ل��ه��م من 

�لأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن .
�لعامل  �شمت  �لتجمع  و��شتنكر 

وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية )�شي 
لت�شليح  ���ش��ري��اً  ب��رن��اجم��اً  �إي(  �أي 

�لثو�ر �ل�شوريني وتدريبهم.
م�����ن ج����ه����ة ث����ان����ي����ة، ق�������ال جتمع 
�أوروبا  يف  �لفل�شطينيني  �لأط��ب��اء 
�لالجئني  م�����ن  �ل����ع���������ش����ر�ت  �إن 
�لفل�شطينيني يف خميم �لريموك 
دم�شق  �ل�شورية  �لعا�شمة  جنوب 
ميوتون من �جل��وع و�ل��ربد جر�ء 
عليهم  �ملفرو�س  �ملطبق  �حل�شار 
م��ن��ذ ع�����ش��رة �أ���ش��ه��ر، ودع����ا �لعامل 
وغذ�ئيا  لهم طبيا  �ل��ع��ون  ي��د  مل��د 

و�إن�شانيا .
�أ�شارت  ل��ه��ا،  ت��ق��ري��ر  �أح�����دث  ويف 

�لإن�شانية  غري  �ملعاناة  ه��ذه  �أم��ام 
لع�شور  �شكل  ب��اأي  تنتمي  ل  �لتي 
�ملدنية  ع�شر  ع��ن  ف�شال  �ل��ظ��الم 
ما يحدث يف  �إن  وق��ال   . �حلديثة 
خم��ي��م �ل���ريم���وك و���ش��م��ة ع���ار يف 

جبني �ملجتمع �لدويل .
وط��ال��ب �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة �لتي 
تعنى بالالجئني ومنظمات حقوق 
�لإن�������ش���ان ب�����اأن ت��ق��ف ع��ن��د ح���دود 
لتقدمي  وت�������ش���ارع  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 
وغذ�ئيا  ط��ب��ي��ا  �لإغ�����اث�����ة  �أن��������و�ع 
و�إن�����ش��ان��ي��ا ل��ت��وق��ف ���ش��ي��ا���ش��ة �ملوت 
و�حل�شار  �جل�����وع  ع���رب  �ل��ب��ط��يء 
من  �ل�شبل  بهم  تقطعت  من  لكل 
�لالجئني �لفل�شطينيني يف خميم 

�لريموك.
�لأطر�ف  جميع  �لتجمع  وطالب 
�إىل حتييد  �ل�شورية  �ل�شاحة  على 
�مل���دن���ي���ني وي�����الت �حل�����رب وع���دم 
وفك  للخطر  ح��ي��ات��ه��م  ت��ع��ري�����س 
�حل�����ش��ار عنهم وو���ش��ع ح��د لهذه 
�لكارثة �لإن�شانية غري �مل�شبوقة .

ل��ف��ت جتمع  ���ش��ل��ة،  ذي  ����ش���اأن  ويف 
�إع�����الم�����ي�����ي خم����ي����م �ل�����ريم�����وك 
يعانونه من قتل  �إىل ما  �ملحا�شر 
ومالحقات �أمنية من قبل �أجهزة 
لالأحد�ث  تغطيتهم  جر�ء  �لنظام 
باملخيم، وما يقا�شونه يف  �جلارية 

�شبيل نقل تلك �ملعاناة.
ودعا جتمع �لأطباء �لفل�شطينيني 
باأوروبا جميع �لو�شائل �لإعالمية 
�لعربية و�لأجنبية �إىل دعمه بكل 
و�شائل �لدعم �ملتوفرة لتمكينه من 

نقل �شورة معاناة �شكان �ملخيم.

اأطباء: جوع وموت بطيء ل�سكان الريموك

وا�ضنطن تتجه ل�ضتئن�ف امل�ض�عدات للمع�ر�ضة ال�ضورية

اته�م �ضرطة لندن ب�لف�ضل يف 
مك�فحة الف�ض�د بني عن��ضره� 

•• لندن-يو بي اأي:

�تهم تقرير �شري �شرطة �لعا�شمة �لربيطانية لندن بالف�شل يف مكافحة �لف�شاد، 
بعد �لك�شف عن وجود م�شتوى عال من �لفا�شدين بني عنا�شرها وقالت �شحيفة 
ووجد   ،2002 عام  لندن  �شرطة  �عدته  �ل�شري  �لتقرير  �إن  ،�م�س  �ندبند�نت 
ت�شاء من خالل  كما  �خرت�قها  على  ق��ادرة  كانت  �ملنظمة  �أن ع�شابات �جلرمية 
ر�شوة رجال �ل�شرطة �لفا�شدين، و�أن �شرطة لندن، �لتي ُتعد �أكرب قوة لل�شرطة 
يف �ململكة �ملتحدة، عانت من �نت�شار �لف�شاد يف ذلك �لوقت. و�أ�شافت �أن ع�شابات 
�جلرمية �ملنظمة دفعت ر�شى للع�شر�ت من رجال �ملباحث �ل�شابقني ويف �خلدمة 
وقتها يف �شرطة لندن مقابل تزويدها بقو�عد بيانات �شرية، ومعلومات مبا�شرة 

عن �لتحقيقات �جلنائية.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�ل���رو����ش���ي، ميخائيل  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ن��ائ��ب��ا  �ل��ت��ق��ى 
ب���وغ���د�ن���وف، وغ���ي���ن���ادي غ��ات��ي��ل��وف، وم�����ش��اع��دة وزير 
�خل��ارج��ي��ة �لأم���ريك���ي ل��ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ويندي 
فورد،  روب��رت  دم�شق،  �لأمريكي يف  و�ل�شفري  �شريمان، 
�م�س يف مو�شكو، و�أكدو� �شرورة تن�شيط �جلهود لعقد 
�لثاين  م��وع��ده يف  ���ش��وري��ا يف  ح���ول  م��وؤمت��ر جنيف2- 

و�لع�شرين من �ل�شهر �جلاري.
وقالت وز�رة �خلارجية �لرو�شية يف بيان، �إنه مت �لتاأكيد 
�لر�مية  �جل��ه��ود  تن�شيط  ���ش��رورة  ع��ل��ى  �ل��ل��ق��اء  خ���الل 

يف  �ملحدد  �ملوعد  يف  �شوريا  ح��ول  دويل  ملوؤمتر  للدعوة 
�لثاين و�لع�شرين من كانون �لثاين-يناير �جلاري .

�أن  �للقاء، على  �لت�شديد، خالل  �أنه مت  �لبيان  و�أ�شاف 
�ل�شيا�شية  بالطرق  �إل  حلها  ميكن  ل  �ل�شورية  �لأزم��ة 
�لر�مية  �مل���ح���اولت  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً   ، و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

للتو�شل �إىل حلول ع�شكرية غري قابلة للحياة .
�أن  �إىل  لفتو�  �ل�شت�شار�ت  يف  �مل�شاركني  �أن  �إىل  و����ش��ار 
�ل�شوريني على  ب��دء حم��ادث��ات بني  �إىل  �مل��وؤمت��ر يهدف 
لل�شوريني  يتيح  ع��م��ل  �إط����ار  ج��ن��ي��ف، ويف  ب��ي��ان  �أ���ش��ا���س 
ب��ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة �ملقبلة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �أن��ف�����ش��ه��م ح���ل �ل��ق�����ش��اي��ا 

لبالدهم.

لبن�ن ي�ضتكي اإ�ضرائيل يف جمل�ش الأمن ويتهمه� 
ب�ضن حرب اإلكرتونية على �ضبك�ت ات�ض�لته 

•• نيويورك -وام:

��شتكى لبنان ر�شميا �إ�شر�ئيل يف �لأمم �ملتحدة �أم�س �لول و�إتهمها ب�شن حرب 
�إلكرتونية على �شبكات �ت�شالته و��شار مندوب لبنان يف �لأمم �ملتحدة �ل�شفري 
نو�ف �شالم يف ر�شالة وجهها �إىل رئي�س جمل�س �لأمن �لدويل �ىل �أن �لأجهزة 
�للبنانية �لع�شكرية و�لتقنية �ملخت�شة لحظت �زدياد� ملحوظا يف عدد �ملو�قع 
�لتي  �لإ�شر�ئيلية  و�ملر�قبة  و�لتج�ش�س  �لر�شد  و�أجهزة  و�لهو�ئيات  و�لأب��ر�ج 
وتوجيهها  �ملحتلة  فل�شطني  م��ع  �للبنانية  �حل���دود  مب��ح��اذ�ة  تركيبها  ج��رى 
نحو �لأر��شي �للبنانية. وذكر �ن نتائج �أعمال �لر�شد و�لتحليل �لتي �جرتها 
�جلهات �ملخت�شة �للبنانية حول هذه �لن�شاطات �لإ�شر�ئيلية �أكدت �أن �إ�شر�ئيل 
ت�شتخدم هذه �لأجهزة بهدف قر�شنة �شبكات �لت�شالت و�ملعلوماتية �للبنانية 
�ملختلفة و�لتج�ش�س على خمتلف �شبكات �لت�شالت و�ملعلوماتية �خلا�شة بكل 
من �جلي�س �للبناين وقو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان �ليونيفيل بالإ�شافة 

�إىل موؤ�ش�شات لبنانية وم�شرفية �أخرى. 
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ال�)اأف بي اأي( ت�ض�رك 
يف حم�ية اأوملبي�د �ضوت�ضي 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  �أعلن 
�لأمريكي )�أف بي �أي(، عن �إر�شال 
رو�شيا  �إىل  عنا�شره  من  �لع�شر�ت 
�أي هجوم  للم�شاعدة يف درء خطر 
�لألعاب  خ���الل  حم��ت��م��ل  �إره���اب���ي 
�لأوملبية �ل�شتوية �لتي ت�شت�شيفها 

مدينة �شوت�شي.
�أمريكية  �إع�����الم  و���ش��ائ��ل  ون��ق��ل��ت 
�أي( جيم�س  بي  �ل����)�أف  عن مدير 
�لرغم  ع���ل���ى  �إن������ه  ق���ول���ه  ك����وم����ي، 
�إج����ر�ء�ت  يف  �شي�شاعد  �مل��ك��ت��ب  �أن 
�لأمن، �إل �أن �شالمة �شري �لألعاب 
رو�شيا  م�����ش��وؤول��ي��ة  ه���ي  �لأومل���ب���ي���ة 

�لكاملة.
و�أ�شاف كومي، �أن �شمان �لأمن يف 
�أية �ألعاب �أوملبية هو مهمة كربى.. 
حتدياً  ي��ث��ري  �لأم�����ر  �أن  و�أع���ت���ق���د 
موقعها  ب�شبب  �شوت�شي  يف  خا�شاً 
م�شطربة  م��ن��اط��ق  �إىل  �ل��ق��ري��ب 

وم�شادر تهديد �إرهابية .
)و��شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب���ح�������ش���ب 
بو�شت(، فاإن �ل�)�أف بي �أي( ين�شق 
حيث  �لرو�شية،  �لإ�شتخبار�ت  مع 
عن�شر�ً   20 ح��و�يل  �إر���ش��ال  �شيتم 
�إىل   10 م��ن  و�أك����ر  مو�شكو  �إىل 
تفجريين  �أن  ي���ذك���ر  ���ش��وت�����ش��ي. 
فولغوغر�د  مدينة  ��شتهدفا  كانا 
�إىل �شقوط  و�أدي��ا  �أخ��ري�ً  �لرو�شية 
�لقلق  �أث���ار  م��ا  �ل�شحايا  ع�����ش��ر�ت 
حول �لو�شع �لأمني خالل �أوملبياد 

�شوت�شي �ل�شهر �ملقبل.

�لأماكن  يف  �ملحتاجني  �لأ�شخا�س 
�ل��ت��ي ل مي��ك��ن �ل��و���ش��ول �إل��ي��ه��ا �أو 
غ��ري �لآم���ن���ة ل��ل��و���ش��ول �إل��ي��ه��ا عن 

طريق �لرب .
هذ� وحذرت �لوليات �ملتحدة �لتي 
�ل��ر�ع��ي��ة ل�شتقالل  ك��ان��ت �جل��ه��ة 
2011 من  ع��ام  �ل�����ش��ود�ن  جنوب 
خماطر تفكك هذه �لدميوقر�طية 
د�ميا،  م�شلحا  ن��ز�ع��ا  ت�شهد  �ل��ت��ي 
د�عية �لنائب �ل�شابق لرئي�شها �ىل 
�ل��ق��ب��ول ب��وق��ف �ط���الق ن���ار بدون 
م�شاعد  و�ع��ل��ن  م�شبقة.  ���ش��روط 
�ملتحدة  �لمم  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث 
فرحان حق �نه بعد ثالثة ��شابيع 
�لقتلى  ح�شيلة  ف��ان  �مل��ع��ارك  م��ن 
تتخطى بكثري �للف قتيل �لذين 
�علنت عنهم �ملنظمة �لدولية حتى 
 240 ����ش��ط��ر ح����و�ىل  ف��ي��م��ا  �لن 

�لف �شخ�س �ىل �لنزوح.
�ل��ت��ي �شاهمت  و�ر���ش��ل��ت و����ش��ن��ط��ن 
يف قيام �حدث دولة يف �لعامل عام 
وموفدين  م�شت�شارين   ،2011
�لتو�شل  يف  للم�شاعدة  ج��وب��ا  �ىل 

�ىل وقف �طالق نار.
توما�س-غرينفيلد  ليند�  وق��ال��ت 
م�شاعدة وزير �خلارجية �لمريكي 
جمل�س  �م���ام  �لفريقية  لل�شوؤون 
�ل�����ش��ي��وخ �لم���ريك���ي �خل��م��ي�����س يف 
جنوب  لت�شويت  �لثالثة  �ل��ذك��رى 
�ل�������ش���ود�ن ب��غ��ال��ب��ي��ة ���ش��اح��ق��ة على 
�ل�شتقالل �ليوم وب�شكل ماأ�شاوي، 

�لعامل  يف  دول������ة  �ح������دث  ت����و�ج����ه 
وبدون �شك �حدى دميوقر�طياته 

�ل�شعف خماطر �لتفكك .
�لقومي  �لم���ن  م�شت�شارة  وق��ال��ت 
يف �لبيت �لبي�س �شوز�ن ر�ي�س يف 
�لطرفني  تدعو  و��شنطن  �ن  بيان 
�ىل �لتوقيع فور� على �تفاق وقف 
�ملفاو�شون  ط���رح���ه  ن����ار  �ط�����الق 

عليهما.
غ����ري �ن���ه���ا ������ش����ارت حت����دي����د� �ىل 
�ل��ن��ائ��ب �ل�����ش��اب��ق ل��ل��رئ��ي�����س رياك 
�للتز�م  ع��ل��ي��ه  �ن  ب��ال��ق��ول  م�����ش��ار 

مبحاولة  بالقيام  �ملتمردين  زعيم 
�ن��ق��الب ���ش��ده ف��ي��م��ا ي��ن��ف��ي م�شار 
بال�شعي  �ل��رئ��ي�����س  م��ت��ه��م��ا  ذل����ك 
وقالت  معار�شيه  جميع  لت�شفية 
�ل�شدد  ب��ه��ذ�  توما�س-غرينفيلد 
�ل�����ش��وؤون �خلارجية يف  �م��ام جلنة 
ن��ط��ل��ع على  �ل�����ش��ي��وخ مل  جم��ل�����س 
�ي �ث��ب��ات ب���ان ذل���ك ك���ان حماولة 

�نقالب .
و�و���ش��ح��ت �ن �ن����دلع �ل��ع��ن��ف كان 
بني  كبري  �شيا�شي  خ��الف  نتيجة 
مترد  حركة  �ىل  �دى  وم�شار  ك��ري 

ب��وق��ف �لع��م��ال �ل��ع��دو�ن��ي��ة بدون 
�شروط م�شبقة وقالت �ن ��شر�ره 
�مل���ت���و�����ش���ل ع���ل���ى �ط�������الق ����ش���ر�ح 
�مل��ع��ت��ق��ل��ني ك�����ش��رط م�����ش��ب��ق لوقف 
�لعمال �لعدو�نية �مر غري مقبول 
. وي�شهد جنوب �ل�شود�ن منذ 15 
�لول-دي�����ش��م��رب مو�جهات  ك��ان��ون 
حت��ول��ت �ىل ح���رب م��ف��ت��وح��ة بني 
للرئي�س  �ملو�لية  �جلي�س  وح���د�ت 
�تباع  م��ن  وم��ت��م��ردي��ن  ك��ري  �شلفا 
�لرئي�س  ك���ان  �ل����ذي  ري����اك م�����ش��ار 
�ق���ال���ه م���ن م��ن�����ش��ب��ه. وي��ت��ه��م كري 

وتابعت  �حل��ك��وم��ة  ���ش��د  م�����ش��ل��ح��ة 
كل يوم ي�شتمر فيه �لنز�ع، يتفاقم 
و��شعة  �هلية  ح��رب  �ن���دلع  خطر 
�لنطاق مع تفاقم �لتوتر �لتني... 
كما �ن �لذين بقو� على �حلياد يف 
و�و�شحت  �ليه  جرهم  يتم  �لنز�ع 
�تخذت  �ل�شيا�شية  �خل�شومات  �ن 
فظاعات  ه���ن���اك  �ت���ن���ي���ة.  �ب�����ع�����اد� 
�لرجال  �ل��ن��ري�ن  وت��ط��ال  ترتكب، 
و�ل��ن�����ش��اء و�لط����ف����ال. ل��ي�����س هذ� 
�مل�شتقبل �لذي �شوت �شعب جنوب 

�ل�شود�ن عليه .
و�شول  ب�����ش��ع��وب��ة  �ق������رت  وف���ي���م���ا 
�ملحتاجني يف  �ىل  �ل��غ��وث  وك���الت 
هذ� �لبلد، �كدت �مل�شوؤولة �ن حجم 

�لفظائع ما ز�ل جمهول.
�ل��ع��ن��ف و�شمان  وق���ف  �ن  وت��اب��ع��ت 
�ل��دول��ة �لح��دث يف �فريقيا  تقدم 
ع���و����ش���ا ع�����ن ت���ر�ج���ع���ه���ا ه�����و من 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �ول���وي���ات  �ه���م 
�لوليات  وتعمل  �لدويل  و�ملجتمع 
�حلكومية  �ل�����ش��ل��ط��ة  م��ع  �مل��ت��ح��دة 
لتنمية �شرق �فريقيا )�يغاد( �شعيا 

للتو�شل �ىل وقف �طالق نار.
وح��������ول ه�������ذه �ل���ن���ق���ط���ة ������ش����ارت 
م�شار  �ن  �ىل  توما�س-غرينفيلد 
ما ز�ل متم�شكا باملطالبة باطالق 
معتقلني  حلفائه  م��ن   11 ���ش��ر�ح 

لدى حكومة كري.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ر�ي���������س بهذ� 
�ل�شدد �ن �لوليات �ملتحدة تبدي 

15 مليون دوالر من االأمم املتحدة للنازحني

وا�ضنطن تط�لب املتن�زعني يف جنوب ال�ضودان ب�إنه�ء املع�رك

ت�ضرب كيم�وي يف ولية فرجيني�م�ض�ورات اأفريقية ب�ض�أن رحيل رئي�ش اأفريقي� الو�ضطى 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قطع  يف  �لمريكية  فرجينيا  و�شت  بولية  نهر  يف  كيماوية  بقعة  ت�شببت 
�ل�شكان  و�أج��ربت  و�ملقاهي  �ملطاعم  و�أغلقت  �شخ�س  �أل��ف   300 عن  �ملياه 
على �لتكالب على �شر�ء زجاجات �ملياه �ملعباأة من �ملتاجر. و�أعلن �يرل ر�ي 
حاكم ولية و�شت فرجينيا حالة �لطو�ريء يف ت�شع مقاطعات نتيجة ت�شرب 
مادة كيماوية ت�شتخدم يف �شناعة �لفحم. وحدثت �لبقعة يف نهر �إيلك يف 
ت�شارل�شتون عا�شمة �لولية �لو�قعة يف �شرق �لوليات �ملتحدة و�أكرب مدنها. 
ون�شح م�شوؤولو �ل�شحة �ل�شكان بعدم ��شتخد�م �ملياه �ل يف �ملر�حي�س فقط 
ولطفاء �حلر�ئق. وقال حاكم �لولية يف بيان نن�شح �شكان و�شت فرجينيا 
يف �ملناطق �ملت�شررة بعدم ��شتخد�م مياه �ل�شنابري يف �ل�شرب �و �لطهي �و 
�لغ�شل �و �ل�شتحمام. نعطي �لولوية يف �لوقت �لر�هن مل�شت�شفياتنا ودور 

�لتمري�س و�ملد�ر�س. 

•• جنامينا-اأ ف ب:
طلب قادة دول و�شط �فريقيا يف جنامينا من �لربملانيني يف 
�لعد�د  بانغي  نقلو� جو� �ىل  �لذين  �لو�شطى  �فريقيا  دولة 
لتفاق حول رحيل �لرئي�س مي�شال جوتوديا لت�شهيل عملية 
�خل���روج م��ن �لزم���ة يف �ل��ب��الد. وب��ع��د م�����ش��اور�ت مار�تونية 
يف  �مل��وق��ت  )�ل��ربمل��ان  �لنتقايل  �لوطني  �ملجل�س  �ع�شاء  م��ع 
�ف��ري��ق��ي��ا �ل��و���ش��ط��ى( وم���ع م��ق��رب��ني م��ن ج��وت��ودي��ا �لتابعني 
ملتمردي تنظيم �شيليكا �ل�شابق �لذي ��شتوىل على �ل�شلطة يف 
بانغي يف �ذ�ر-مار�س �ملا�شي، وخ�شو�شا مع ممثلي �مليلي�شيات 
�لدول  روؤ���ش��اء  علق  جل��وت��ودي��ا،  و�مل��ع��ادي��ة  ل�شيلكا  �ملناه�شة 
 3،00(  4،00 �ل�شاعة  قبيل  �عمالهم  عنهم  �ملمثلني  �و 

لدول  �لقت�شادلية  �ملجموعة  دول��ة  ق��ادة  و�ر�شل  �لنتقالية. 
�دري�س ديبي بعيد  �لت�شاد  �فريقيا مببادرة من رئي�س  و�شط 
ع�شو�  �ل135  لح�شار  بانغي  �ىل  ط��ائ��رة  �خلمي�س  ظهر 
يف �لربملان �لنتقايل يف �فريقيا �لو�شطى �ىل جنامينا، كما 
�فاد م�شدر ت�شادي ر�شمي. و�علن �لمني �لعامة للمجموعة 
تعليق  عند  �حمد  عالمي  �فريقيا  و�شط  ل��دول  �لقت�شادية 
�مل�����ش��اور�ت يف �ل��وق��ت �حل���ايل مل ي��ت��م �ل��ت��و���ش��ل �ىل نتيجة 
�ل�شتثنائية  �لقمة  ه��ذه  �فتتاحه  ول���دى  �لقمة.  يف  مقنعة 
�ليها  �لتي دعا  للمجموعة �لقت�شادية لدول و�شط �فريقيا 
ب�شفته رئي�شها �حلايل، دعا �لرئي�س �لت�شاد�س �دري�س ديبي 
�لتي  �ملاأ�شاة  هذه  �م��ام  �شمت  دقيقة  �لوقوف  �ىل  �مل�شاركني 

يعي�شها �لفارقة يف جمهورية �فريقيا �لو�شطى .

�ف��اد مر��شل وكالة فر�ن�س  تغ( من فجر �جلمعة، ح�شب ما 
بر�س. وطلب قادة �ملجموعة �لقت�شادية لدول و�شط �فريقيا 
 8،00 �ل�شاعة  �ن يعد وقبل  �لنتقايل  �لوطني  �ملجل�س  من 
�نه يتجه نحو رحيل جوتوديا ورئي�س حكومته  �تفاقا يبدو 
نيكول تينغايي، ح�شب ما �فادت م�شادر مقربة من �ملحادثات 

بالرغم من رف�س �ملقربني من جوتوديا هذ� �حلل.
�فريقيا  رئي�س  م�شري  لتحديد  للقمة  عمل  ج��ول��ة  وب���د�أت 
�لدولية عدم و�شعه حد�  تاأخذ عليه �ل�شرة  �لذي  �لو�شطى 
ويعترب  �ل��ب��الد.  يف  ول��ل��ت��ج��اوز�ت  �لطائفية  �لعنف  لع��م��ال 
ت�شويت �ملجل�س �لنتقايل �لوطني �شروريا لتغيري �لد�شتور 
�ملوؤقت يف �فريفيا �لو�شطى ميكن �ن يوؤدي �ىل رحيل جوتوديا 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �ل�شلطات  ل��ت��وزي��ع  ج���ذري  ت��ع��دي��ل  لج����ر�ء  �و 

مقتل 30 م�ضلحً� بغ�رة كينية يف ال�ضوم�ل حتذير من انتف��ضة ث�لثة وقوده� اعتداءات امل�ضتوطنني

اجلمهوريون يحركون اجلدل ال�ضي��ضي حول العراق 

خ��ي��ب��ة �م��ل��ه��ا ل��ع��دم �ط����الق �شر�ح 
�ملعتقلني �ملحتجزين لدى حكومة 
�ل�شود�ن حتى �لن وتابعت  جنوب 
�ن �لوليات �ملتحدة جتدد دعوتها 
لطالق  ك��ري  �شلفا  �ل��رئ��ي�����س  �ىل 
�شر�ح �ملعتقلني فور� وت�شليمهم �ىل 
يف  �مل�شاركة  ميكنهم  بحيث  �ي��غ��اد 
�قرت  كذلك  �ل�شيا�شية  �ملفاو�شات 
بان �لزمة لن  توما�س-غرينفيلد 
ت��ن��ت��ه��ي مب��ج��رد وق���ف �ط����الق نار 
حو�ر  �ىل  �حلاجة  على  �شددت  بل 
يتناول  �لتنظيم  ���ش��دي��د  �شيا�شي 

مطالب خمتلف �لطر�ف .
وحذر �ملوفد �لمريكي �ل�شابق �ىل 
من  لمي���ان  برين�شتون  �ل�����ش��ود�ن 
�نه ل ميكن �لكتفاء بالعودة بكل 
باعادة  �لقائم  �لو�شع  �ىل  ب�شاطة 

تعيني م�شار نائبا للرئي�س .
�لدماء،  م��ن  �لكثري  �ري��ق��ت  وق���ال 
وذلك لن يحل �ي م�شكلة و��شاف 
تنتظرنا  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اق��ة  �مل��ه��م��ة  �ن 
�شيا�شية  هيكلية  بتطوير  تق�شي 
جديدة حتدد ب�شكل �و�شح �حلقوق 
مو�طني  جلميع  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

جنوب �ل�شود�ن .

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أعلنت وكيلة �لأمني �لعام لل�شوؤون 
يف  �لإغ���اث���ة  ومن�شقة  �لإن�����ش��ان��ي��ة، 
�أمو�س،  �ل��ط��و�رئ، فالريي  ح��الت 
دولر  مليون   15 تخ�شي�س  ع��ن 
لتوفري م�شاعد�ت عاجلة للنازحني 

يف جنوب �ل�شود�ن.
مليون   15 �ن  �أم����و�����س،  وذك�����رت 
�مل���رك���زي  �ل�������ش���ن���دوق  م����ن  دولر 
�شتخ�ش�س  �ل����ط����و�رئ،  مل��و�ج��ه��ة 
لعمليات �لإغاثة �حلرجة يف جنوب 
منذ  �لقتال  �ندلع  �ل�شود�ن، حيث 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  بني  �شهر  نحو 

و�لقو�ت �ملعار�شة لها.
ويف هذ� �ل�شدد، قال فرحان حق، 
�ل��ع��ام، �ن  �مل��ت��ح��دث با�شم �لأم���ني 
�شت�شتخدم  �ملتحدة  �لأمم  وك��الت 
�لأم�������������و�ل ل���ت���ح�������ش���ني �ل����ظ����روف 
من  �لآلف  ل��ع�����ش��ر�ت  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة 

�لنا�س يف خميمات مكتظة .
�شتذهب  �لأم��و�ل  �ن  حق،  و�أو�شح 
لعمليات  �جل��وي  �لدعم  �إىل  �أي�شا 
موظفي  ومتكني  �لطبي  �لإج��الء 
�إىل  �ل�����و������ش�����ول  م������ن  �لغ�������اث�������ة 

•• نريوبي-اأ ف ب:

�علنت كينيا �م�س �نها قتلت ما ل 
يقل عن ثالثني عن�شر� من حركة 
�ل�شومالية  �ل�شالمية  �ل�شباب 
غارة  ق��ادت��ه��ا يف  م��ن  ع���دد  بينهم 
ج���وي���ة ع��ل��ى م��ع�����ش��ك��ر ت���دري���ب يف 
نفو�  �ل�شالميني  لكن  �ل�شومال 
تعر�شهم �ىل هجوم وتكبدهم �ي 

خ�شائر.
و�و������ش�����ح �جل���ي�������س �ل���ك���ي���ن���ي �ن 
�لهجوم ��شتهدف م�شاء �خلمي�س 
مع�شكر� لل�شباب يف غربار�هي يف 
منطقة جيدو على م�شافة حو�ىل 
�لعا�شمة  �شمال غرب  كلم   600
�ل�������ش���وم���ال���ي���ة م���ق���دي�������ش���و ق���رب 

�حلدود مع كينيا و�ثيوبيا.
�جلي�س  يف  ك��ب��ري  ���ش��اب��ط  وق�����ال 
�لدفاع  ق��و�ت  طائر�ت  �ن  �لكيني 
����ش���ن���ت ه���ج���وم���ا على  �ل��ك��ي��ن��ي��������ة 
فيه  يعقد  ك��ان  لل�شباب  مع�شكر 

�جتماع .
وتابع �ن �كر من ثالثني متمرد� 
من �ل�شباب قتلو� بينهم عدد من 
�لقادة �لكبار و�و�شح �شابط �خر 
�ن �جلي�س �لكيني ما ز�ل يحاول 
وقال  �لقتلى  هويات  من  �لتثبت 
م��ا زل��ن��ا ن��ح��اول �ل��ت��ع��رف عليهم 
ل��ك��ن م���ن �مل���وؤك���د �ن��ه��م م���ن كبار 
و�فاد  �ل�شباب  حركة  يف  �لقياد�ت 
�ن����ه مت ت���دم���ري خ��م�����س �ل���ي���ات و 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

حذر معلقون �إ�شر�ئيليون من �ندلع 
�لغربية  �ل�شفة  يف  ث��ال��ث��ة  �نتفا�شة 
ي�شنها  �ل���ت���ي  �لع������ت������د�ء�ت  ن��ت��ي��ج��ة 
�لفل�شطينيني  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��وط��ن��ون 
�لعتد�ء  �أن  �ملعلقون  ه���وؤلء  و�ع��ت��رب 
�لتنظيم  �أع�شاء  نفذه  �ل��ذي  �لأخ��ري 
�مل���ع���روف بفتية  �مل��ت��ط��رف  �ل��ي��ه��ودي 
�لتالل �شد �أهايل قرية ق�شرة ق�شاء 
نابل�س �شمال �ل�شفة �لغربية �لثالثاء 
�أنهم يعكفون على  �ملا�شي يدلل على 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�عاد �جلمهوريون حتريك �جلدل 
موؤكدين  �ل��ع��ر�ق،  ح��ول  �ل�شيا�شي 
�لقو�ت  حققته  �ل���ذي  �ل��ت��ق��دم  �ن 
�ملو�لية للقاعدة �ثبت بان �لرئي�س 
بار�ك �وباما �هدر دماء �مريكيني 
�لن�شحاب  يف  ت�شرعه  خ��الل  م��ن 

من هذ� �لبلد.
بارزة  �شخ�شيات  �تهامات  وج��اءت 
�شدور  مع  �جلمهوري  �ملع�شكر  يف 
كتاب جديد لوزير �لدفاع �ل�شابق 
�نتقاد�ت  ت�شمن  غيت�س  روب����رت 
يف  �حل���رب  ح��ول  للرئي�س  قا�شية 

كل من �لعر�ق و�فغان�شتان.
�ل����و�ج����ه����ة يف  وع������اد �جل������دل �ىل 
�نت�شر  �وب��ام��ا  لن  �لعر�قي  �مللف 
�لمريكية  �ل�شيا�شية  �مل��ع��رك��ة  يف 

يف ه���ذ� �ل���ن���ز�ع وح��ق��ق ت��ق��دم��ا يف 
م�����ش��ريت��ه �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن خالل 
�لتزم  معار�شته لهذه �حلرب كما 
�وباما بالوعد �لذي قطعه بانهاء 
�لتدخل �لمريكي يف �حلرب �لتي 
�شنها �شلفه جورج بو�س يف 2003. 
لكن منتقدي �لرئي�س ر�أو� يف ذلك 
�ملتعلقة  ح��ج��ج��ه  ل��ن�����ش��ف  ف��ر���ش��ة 
بالمن �لقومي بعد �شقوط مدن 
تابعني  متطرفني  بايدي  رئي�شية 
�لقو�ت  ف��ي��ه��ا  خ��ا���ش��ت  ل��ل��ق��اع��دة 
�شر�شة خالل  م��ع��ارك  �لم��ريك��ي��ة 

�حلرب.
و�نتقد �لرئي�س �جلمهوري ملجل�س 
بايرن  �ل����ن����و�ب �لم����ريك����ي ج����ون 
�ل����ذي ح����اول �لف�����ادة م���ن �ح���ر�ج 
كتاب  ت�شمنه  مل��ا  �لب��ي�����س  �لبيت 
يف  مبا�شرة  ب�شورة  �وباما  غيت�س، 

�هد�ف ��شا�شية �خرى يف �لغارة.
�مل�����ش��ادر ع���ن ��شابة  �ف�����ادت  ك��م��ا 
�لناطق  �لع�شر�ت بجروح غري �ن 
�لعزيز  عبد  �ل�شباب  حركة  با�شم 
�ت�����ش��ال مع  ن��ف��ى يف  �ب���و م�شعب 
�لت�شريحات  ب����ر�����س  ف����ر�ن���������س 
هجوم  ح��ول  �لكينية  �لع�شكرية 
لي�شت  قو�تنا  �ن  وقال  غربار�هي 
م������وج������ودة ه�����ن�����اك، مل ي����ك����ن يف 
�ملنطقة مقاتلون من �ل�شباب ومل 
و��شاف  �شفوفنا  يف  �ح���د  يقتل 
�لت�شبب  ي���دع���ون  �ل��ك��ي��ن��ي��ني  �ن 

����ش��ي��اده��م يف  يف خ�شائر لر���ش��اء 
بالقيام  ك��ل��ف��وه��م  �ل��ذي��ن  �ل��غ��رب 

باحلرب يف �ل�شومال .
�ل�شباب  ح���رك���ة  ك��ي��ن��ي��ا  وت���ق���ات���ل 
لتنظيم  �مل���و�ل���ي���ة  �ل�����ش��وم��ال��ي��ة 
�لول- ت�����ش��ري��ن  م��ن��ذ  �ل���ق���اع���دة 

دخلت  ع��ن��دم��ا   2011 �ك��ت��وب��ر 
فيما  و�ن�شمت  �ل�شومال  قو�تها 
�لفريقي  �لحت�������اد  ل���ق���وة  ب���ع���د 
عن�شر   17700 م���ن  �مل���وؤل���ف���ة 

و�ملنت�شرة يف هذ� �لبلد.
كينياتا  �وه���ورو  �لرئي�س  وتعهد 

�لعر�ق خ��الل موؤمتره  �حل��رب يف 
�ل�شحايف �ل�شبوعي.

وق������ال ب���اي���رن ل���ق���د ����ش���ال���ت دم����اء 
�لعر�قي  �ل�شعب  مل�شاعدة  غالية 
دموي  طاغية  من  �لتخل�س  على 
م�شممة  �رهابية  عنا�شر  و�شحق 
وكر�مة  حرية  على  �لق�شاء  على 
�لن�شان .و��شاف هذ� �لتقدم بات 

�ليوم مهدد� .
مدينة  ����ش���ق���وط  ع���ل���ى  وم���ع���ل���ق���ا 
�لفلوجة بايدي �رهابيي �لقاعدة، 
ق�����ال ب���اي���رن �ن �وب����ام����ا ف�����ش��ل يف 
يتو�شل  مل  لن���ه  �ل��ه��دف  حتقيق 
�ىل �ت��ف��اق لب��ق��اء ق��وة �شغرية يف 
�لقو�ت  �ن�شحاب  بعد  �لبلد  ه��ذ� 

�لمريكية منه يف 2011.
وقال على �لتز�منا �ن يكون طويل 
�لجل لجناح مهمتنا يف هذ� �لبلد 

�لع�شكري  �لنت�شار  على  بالبقاء 
رغ����م  �ل���������ش����وم����ال  �ل���ك���ي���ن���ي يف 
ت�����ش��ن��ه��ا حركة  �ل���ت���ي  �ل��ه��ج��م��ات 
�لكينية  �لر�����ش���ي  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب 
و�عنفها �لهجوم على مركز و�شت 
ن��ريوب��ي �لذي  �ل��ت��ج��اري يف  غيت 
قتيال   67 ���ش��ق��وط  ع���ن  ����ش��ف��ر 
وقال  �ملا�شي  �يلول-�شبتمرب  يف 
ف��ل��ي��ع��ل��م��و� �ن��ن��ا ل���ن ن���رت�ج���ع عن 
�حلرب و�ن قو�تنا �شتظل منت�شرة 
للو�شع  نرتاح  حتى  �ل�شومال  يف 

وي�شود �ل�شالم .

�إ�شعال �ل�شفة �لغربية.
هاآرت�س  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أو����ش���ح���ت  ف���ق���د 
�خلمي�س �ملا�شي �أن ما حدث يف قرية 
ي��ن��ت��ه��ي بقتل  �أن  ك���ان مي��ك��ن  ق�����ش��رة 
ج��م��ي��ع �مل�����ش��ت��وط��ن��ني �مل��ع��ت��دي��ن، وهو 
�لأو�شاع  تفجر  �إىل  ���ش��ي��وؤدي  ك��ان  م��ا 
�ل��غ��رب��ي��ة ب�شكل  �ل�����ش��ف��ة  �لأم��ن��ي��ة يف 
�لتفجريية  �لعمليات  ويعيد  ك��ام��ل، 

�إىل قلب �ملدن �لإ�شر�ئيلية.
تتعاظم  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وت���وق���ع���ت 
�عتد�ء�ت �مل�شتوطنني يف حال �أ�شفرت 
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعي 

ج�����ون ك�����ريي ع����ن �إح���������ر�ز ت���ق���دم يف 
و�ل�شلطة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني  �مل��ف��او���ش��ات 

�لفل�شطينية. 
وح����������ذرت �ل�������ش���ح���ي���ف���ة م�����ن وج�����ود 
�مل�شتوطنني  م���ن  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة 
م��ع��ن��ي��ة ب��ت��وظ��ي��ف �لع�����ت�����د�ء�ت �شد 
�لفل�شطينيني من �أجل �إ�شعال �ملنطقة 
يف م�شعى لإحباط �لتحرك �لأمريكي 
�أك�����د �مل��ع��ل��ق بن  ويف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت������ه، 
كا�شبيت �أن �ندلع �لنتفا�شة �لثالثة 
تو��شل  ح��ال  وق��ت يف  م�شاألة  �شيكون 
�لإ�شر�ئيلية  �لأمنية  �لأج��ه��زة  عجز 

على  �مل�شتوطنني  �عتد�ء�ت  وقف  عن 
�لن�شخة  يف  مقال  ويف  �لفل�شطينيني 
ج����ريوز�مل  �شحيفة  مل��وق��ع  �ل��ع��ربي��ة 
يعجز  �أن  كا�شبيت  ��شتهجن  بو�شت  
و�ل�شرطة  و�مل�����خ�����اب�����ر�ت  �جل���ي�������س 
ثالثة  �أع��و�م  مدى  على  �لإ�شر�ئيلية 
فتية  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  �أي  �ع��ت��ق��ال  ع���ن 
�لتالل ، يف حني يتمكن �أهايل ق�شرة 
عن�شر�   16 على  �لقب�س  �إل��ق��اء  م��ن 

منهم بعد مهاجمتهم �لقرية. 
�لدينية  �مل��رج��ع��ي��ات  ك�شبيت  وح��ّم��ل 
�ليهودية �ملرتبطة بالأحز�ب �مل�شاركة 
حتري�س  عن  �مل�شوؤولية  �لئتالف  يف 
�مل�شتوطنني على مو��شلة �لعتد�ء�ت 
ك�شبيت  ون�����وه  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ع��ل��ى 
دوف  �حل���اخ���ام  يلعبه  �ل����ذي  ب���ال���دور 
مل�شتوطنة  �لأك�����رب  �حل���اخ���ام  ل��ي��ئ��ور، 
�ل��ت��ح��ري�����س على  ، يف  �أرب�����ع  ك���ري���ات 
�أنه  �إىل  م�شري�  �لفل�شطينيني،  قتل 
يعترب �أبرز �ملرجعيات �لدينية حلزب 
�لئتالف  �مل�شارك يف  �ليهودي  �لبيت 
�حل��اك��م، و�ل���ذي ي��ق��وده ن��ائ��ب رئي�س 

�لوزر�ء ووزير �لقت�شاد نفتلي بنت.
�شكرتري  ح��م��ل  ذ�ت������ه،  �ل�����ش��ي��اق  ويف 
�لإ�شر�ئيلية  �لآن  �ل�������ش���الم  ح���رك���ة 
�مل�شتوطنني  قيادة  �أوفنهامير  يريف 
�لتي  �لع�����ت�����د�ء�ت  ع���ن  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
ي��ن��ف��ذه��ا ف��ت��ي��ة �ل���ت���الل ، م���ن خالل 
�إ����ش���ر�ره���م ع��ل��ى ح��ق �ل��ي��ه��ود �ملطلق 
�ل�شفة  و�شمنها  فل�شطني  ك��ل  على 

�لغربية.

�لرئي�س  ي����درك  لن  �لو�ن  و�ن 
ذلك و�ن يقدم على هذه �خلطوة 
ب���اي���رن �ن ع������ودة ق����و�ت  و������ش����اف 
�لعر�ق، وهي خطوة  �مريكية �ىل 
�لمريكية،  �لد�رة  ����ش��ت��ب��ع��دت��ه��ا 
�ملرحلة  ه���ذه  يف  م��ط��روح��ة  غ���ري 
ع�شكرية  معد�ت  �ر�شال  �ي��د  لكنه 
نوري  �ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  �ىل 

�ملالكي.
�ت��ه��م جون  �ل�����ش��ي��وخ  ويف جم��ل�����س 
�شيا�شة  ب�شدة  ينتقد  �ل��ذي  ماكني 
�وب�������ام�������ا �خل������ارج������ي������ة، �لخ������ري 
قدمها  �ل��ت��ي  �لت�شحيات  ب��اه��د�ر 
�لم���ريك���ي���ون �ل���ذي���ن ���ش��ق��ط��و� يف 
�ل�شر�شة  �مل��ع��ارك  خ��الل  �لفلوجة 
�ثناء  �مل��ت��م��ردي��ن  م���ع  د�رت  �ل��ت��ي 
ح����رب �ل���ع���ر�ق �ل���ت���ي د�م�����ت ت�شع 
����ش���ن���و�ت. وت�������ش���اءل �م�����ام جمل�س 

�ل�شيوخ ماذ� نقول لهوؤلء �ل�شباب 
ول�شرهم؟ .

لهم  ن����ق����ول  �ن  ع��ل��ي��ن��ا  و�������ش�����اف 
�شدى  ذه���ب���ت  ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م  ب�����ان 
�ر�دت  �لم���ريك���ي���ة  �لد�رة  لن 
�لن���������ش����ح����اب ورف���������ش����ت �ل���ب���ق���اء 
وتر�شيخ �لنت�شار�ت �لتي حتققت 
�ل��ت��ي قدمها  �ل��ت�����ش��ح��ي��ات  ج����ر�ء 

�جلنود �لمريكيون .
و�ع���ل���ن �وب����ام����ا م������ر�ر� �ن����ه �نهى 
�حلرب يف �لعر�ق رغم زيادة �عمال 
��شفرت  �لتي  �لبلد  هذ�  يف  �لعنف 
 6200 م�����ن  �ك������ر  م���ق���ت���ل  ع�����ن 
���ش��خ�����س خ���الل �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي يف 
�نفجار �شيار�ت مفخخة وعمليات 

�نتحارية و�عمال عنف �خرى.
�مل���ت���ح���دث با�شم  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
�ل��ب��ي��ت �لب��ي�����س ج���اي ك����ارين �ن 

م��الح��ظ��ات ب���اي���رن ت��ت��ن��اق�����س مع 
�لقو�ت  ل�����ش��ح��ب  �وب���ام���ا  ���ش��ي��ا���ش��ة 
�لتي لقت  �لعر�ق  �لمريكية من 

ترحيبا.
رئي�س  ب�����ان  �ع���ل���م  ك������ارين  وق������ال 
عار�س  ب���اي���رن  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س 
�وباما  �ملر�شح  قطعه  �لذي  �لوعد 
و��شاف  �لعر�ق  يف  �حل��رب  لنهاء 
على  ز�ل  م����ا  ورمب������ا  ذل�����ك  �ع���ل���م 
موقفه رمبا يعتقد �نه يجب على 
�لقو�ت �لمريكية �ن حتارب �ليوم 

يف �لنبار .
�لغلبية  زع��ي��م  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
جمل�س  يف  �ل�����دمي�����وق�����ر�ط�����ي�����ة 
�ن  �ل�شيوخ �لم��ريك��ي ه���اري ري��د 
�ل���ت���ي حملت  ب���اي���رن  م���الح���ظ���ات 
مدينة  �شقوط  م�شوؤولية  �وب��ام��ا 
�لفلوجة بايدي �رهابيني وقحة . 

وقال ريد �ت�شاءل ما �ذ� كان بايرن 
�لقو�ت  �ملزيد من  نر�شل  �ن  يريد 
�و م��ا �ذ� ي��ري��د �ر���ش��ال ق���و�ت �ىل 
ع��اد �جلنود  وت��اب��ع  �ل��ع��ر�ق �لن؟ 
�لمريكي  و�ل�����ش��ع��ب  دي��اره��م  �ىل 

�شعيد لذلك .
�ل�شغوط  �لب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  وز�د 

هذ� �ل�شبوع على �ملالكي للتو�شل 
�ل�شنة  �ل���ق���ادة  م��ع  م�����ش��احل��ة  �ىل 
�لن��ب��ار.. وه��و هدف  يف حمافظة 
�����ش���ا����ش���ي���ة لطرد  خ���ط���وة  ي��ع��ت��رب 
م��ق��ات��ل��ي �ل���دول���ة �ل���ش��الم��ي��ة يف 
�ل����ع����ر�ق و�ل�������ش���ام )د�ع�����������س( من 

�لفلوجة.
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العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2013/613  مدين جزئي
�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد ميدول بخيت �شهيل �لر��شدي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع(  
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 
�لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري  �لتمهيدي  2014/1/15 �حلكم 
�لق�شاء وحددت  ��شباب ذلك  �ملدعية فيما تدون  با�شتجو�ب �حلا�شر عن 
جل�شة 2014/1/19 لال�شتجو�ب و�بقه �لف�شل يف �مل�شاريف �لدعاء �عالن 
�ملدعي عليه بال�شتجو�ب بالن�شر. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لحد 

 ch1.A.1 ملو�فق 2014/1/19 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الق�سايا املدنية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/704   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شلطان عي�شى حممد حمد�ن �ملن�شوري    جمهول حمل �لقامة 
حممود  وميثله:  ع(  م  )���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم����ار�ت  /�شركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �بوجريدة   قد  حجاج عزب 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  وقدره )3878.65  عليه مببلغ 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2014/1/27 �ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
�يام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/774   مدين جزئي            
حمل  جمهول  �خل��اط��ري  جوهر  �شاملني  جوهر  �شامل   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع(    قد 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   4.472.91(
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحاق وحتى متام 
ch1.A.1 لذ� فانت  �لحد �ملو�فق 2014/1/19 �ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/669   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - عمرو �بر�هيم �شلطان حممد  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( قد �قام عليك 
 16310.72( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
من تاريخ �ل�شتحاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2014/1/19 �ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 
�يام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/705   مدين جزئي            
�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 - ح��م��د�ن حممد �ح��م��د ع��ات��ق �ل��ب��اك��ري جم��ه��ول حمل 
قد  ع(  م  )���س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   6194.68(
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحاق وحتى متام 
ch1.A.1 لذ� فانت  �لحد �ملو�فق 2014/1/19 �ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/786   مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - عي�شى �حمد عبد�هلل �لكندي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع(     قد �قام عليك 
 3143.30( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
من تاريخ �ل�شتحاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2014/1/19 �ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 
�يام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/577   مدين جزئي            
�خل��زرج��ي  جمهول حمل  �حمد  بن  �ل�شيخ حممد  بن  �حمد   -  1 �ملدعى عليه/  �ىل 
�قام  ق��د  �ملتكاملة )���س م ع(    �مل��دع��ي /�شركة �لم���ار�ت لالت�شالت  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3753.15( وق��دره 
بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د .  وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2014/1/19 �ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  �لق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1220 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

�لمار�ت  �جلن�شية:  ع  م  �س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  مدعي/   
مدعي عليه:  عادل �بر�هيم ح�شن حممد �جلن�شية: م�شر   مو�شوع �لدعوى: 
مطابة مالية 20.108.73 درهم   �ملطلوب �عالنه/ عادل �بر�هيم ح�شن حممد 
�جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/2 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1247 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

�لمار�ت  �جلن�شية:  ع  م  �س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  مدعي/   
مدعي عليه:  عبد�ل�شالم �حمد �لعذ�ب �جلن�شية: �شوريا   مو�شوع �لدعوى: 
مطابة مالية 7.968.06 درهم   �ملطلوب �عالنه/   عبد�ل�شالم �حمد �لعذ�ب 
�جلن�شية: �شوريا      عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/27 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2014/1/09  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
حمكمة دبي ال�سرعية البتدائية 

اعالن تغيري ا�سم
�لع�شماوي،  حممد  عبد�لر�شا  �بر�هيم  ر�شا  �ل�شيد/  تقدم 
تغيري  بطلب  �ل�شرعية  دب��ي  حمكمة  �ىل  �جلن�شية  �م��ار�ت��ي 
��شمه من ر�شا �بر�هيم عبد�لر�شا حممد �لع�شماوي �ىل على 
لديه  من  وعلى  الع�سماوي  حممد  عبدالر�سا  ابراهيم 
�شهر من  �ملذكورة خالل  �ملحكمة  �يل  به  يتقدم  �ن  �عرت��س 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/1609 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر

عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
بيوت �لعندليب للتطوير �لعقاري  �قام �ملدعي/روناز �بر�هيم- عنو�نه: 
�لدويل  �مل�شرق  �ملحامي  مكتب  على  يعلن  �فريقية  جنوب  �لدولة  خ��ارج 
للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية   �لدعوى برقم 2013/1609 - جتاري 
�لعقد  فانت مكلف باحل�شور  دع��وى ف�شخ  كلي - عجمان- ومو�شوعها 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  �م��ام 
معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 21 من �شهر يناير ل�شنة 2014 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/12/26
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
 اعالن حكم بالن�سر

2013/246 مدين جزئي
��شم �ملدعى /موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت  �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: 
�بر�هيم  حممود  عليه/  �ملدعى  �ىل     07-2260503 �لنخيل...   - �خليمة  ر����س 

حممد يو�شف علي �لعلي  جمهول مكان �لقامة-  
 يرجى �لحاطة بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/12/04 �حلكم �لتايل:  
مقد�رة  ماليا  مبلغا  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة:  حكمت 
4274.76 درهم و�لزمته �مل�شاريف ومبلغ مائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للن�شر، وبانق�شاء 
هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �ليه فان �ملحكمة �شوف تتخذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
 اعالن حكم بالن�سر

2013/242 مدين جزئي
��شم �ملدعى /موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت  �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: 
�لنخيل... 2260503-07   �ىل �ملدعى عليه/ �حمد علي حممد  ر����س �خليمة - 

نغمو�س مل�شورب �حلب�شي   جمهول مكان �لقامة-  
 يرجى �لحاطة بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/28 �حلكم �لتايل:  
مقد�رة  ماليا  مبلغا  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة:  حكمت 
2021.84 درهم و�لزمته �مل�شاريف ومبلغ مائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للن�شر، وبانق�شاء 
هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �ليه فان �ملحكمة �شوف تتخذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
 اعالن حكم بالن�سر

2013/240 مدين جزئي
��شم �ملدعى /موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت  �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: 
ر��س �خليمة - �لنخيل... 2260503-07   �ىل �ملدعى عليه/ غريب عبد�هلل حممد 

�ملن�شوري     جمهول مكان �لقامة-  
 يرجى �لحاطة بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/11/28 �حلكم �لتايل:  
مقد�رة  ماليا  مبلغا  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة:  حكمت 

6490.77 درهم و�لزمته �مل�شاريف ومبلغ مائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.
للن�شر،  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثون  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   
وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �ليه فان �ملحكمة �شوف تتخذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
 اعالن حكم بالن�سر

2013/235 مدين جزئي
ر��س  �لعنو�ن:  �شركات  �شكوى  �جلن�شية:  لالت�شالت   �لم��ار�ت  /موؤ�ش�شة  �ملدعى  ��شم 
�خليمة - �لنخيل... 2260503-07   �ىل �ملدعى عليه/ �لب�شري حممد عثمان       جمهول 
مكان �لقامة-    يرجى �لحاطة بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/12/18 �حلكم 
�لتايل:  حكمت �ملحكمة:1- �لز�م �ملدعى عليه بدفع مبلغ )16012.06 درهم( للمدعية 2- 
�لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف عمال باملادة )133( من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية 
ومبلغ )100 درهم( �تعاب حماماة. حكما ح�شوريا بحق �ملدعية ومبثابة �حل�شوري بحق 
يوما  ثالثون  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   ،2013/12/18 بتاريخ  �شدر  عليه  �ملدعى 
�عتبار� من �ليوم �لتايل للن�شر، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �ليه 

فان �ملحكمة �شوف تتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
 اعالن حكم بالن�سر

2013/244 مدين جزئي
��شم �ملدعى /موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت  �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: 

ر��س �خليمة - �لنخيل... 07-2260503   
�لقامة-     م��ك��ان  جم��ه��ول  �لدب  حممد  �ح��م��د  حممد  �شيف  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
يرجى �لحاطة بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/12/04 �حلكم �لتايل:  
مقد�رة  ماليا  مبلغا  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة:  حكمت 
�تعاب  �مل�شاريف ومبلغ مائة درهم مقابل  �ملنا�شب من  55665.5 درهم و�لزمته 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون 
على  �لطعن  دون  �مليعاد  ه��ذ�  وبانق�شاء  للن�شر،  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما 

�حلكم �مل�شار �ليه فان �ملحكمة �شوف تتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2504 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  عبد�ملوؤمن  لتي  م�شطفى  مدعي/جولم 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �رن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �لعمالية �شخ�شيا  �لكائنة �ملحكمة  �لبتد�ئية- 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3175 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خا�شخلي  بجاييو  �هلل  جنيد  مدعي/عبد�هلل 
عليه: مطعم وكباب رولز مزيد ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ مطعم وكباب رولز مزيد ذ.م.م �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3239 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/عبد�لنبي �بو �لنا�شر �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: �شركة �لنافوره 
لالعمال �ل�شحية و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �شركة �لنافوره لالعمال �ل�شحية و�ل�شيانة 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  2014/1/21 موعد�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2049 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

�رو�د  عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  علي  جم�شيد  مياه  مدعي/طاوؤ�س 
لعمال �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ �رو�د لعمال �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2949 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/حممد ��شيد علي حممد �شفة �هلل �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ليا�شمني  جبل 
�لعامة  للمقاولت  �ليا�شمني  جبل  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2707 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/نا�شر �لدين بي�شو��س ح�شن علي بي�شو��س �جلن�شية: بنغالد�س مدعي 
عليه: ديزيرت هاربور للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�لعامة  للمقاولت  هاربور  ديزيرت  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2058-2057 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

�لعامل  حمبوب  �هلل  حبيب  حممد   -2 هارون  حممد  فاروق  مدعيان/1-عمر 
�جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: �لبارجيل �لذهبي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �لبارجيل �لذهبي 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2014/1/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و بو��شطة وكيل  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2307 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  علي  مبارك  فرهاد  خليل  مدعي/�بر�هيم 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ملحرتفون  ركن 
�لعامة  للمقاولت  �ملحرتفون  ركن  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

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

الحت�د للطريان تفوز بج�ئزة مرموقة �ضمن جوائز جملة اإير تران�ضبورت ورلد
ع��ل��ى �م��ت��د�د �ل�����ش��رك��ة.  و�أ����ش���اف: ل��دي��ن��ا �ل��ت��ز�م ق���وي جت���اه �أ�شحاب 
�مل�شحلة و�لأطر�ف �ملعنية جلعل �لحتاد للطري�ن و�حدة من �أف�شل 
�شركات �لطري�ن حول �لعامل، و�شيكون �لعام 2014 عاًما �آخر حافاًل 
بالإجناز�ت بالن�شبة لل�شركة، مع �إطالق �لرحالت �إىل لو�س �أجنلو�س 
ودل�س-فوت ورث، �إىل جانب ت�شّلم �أول طائر�ت لنا من طر�ز �إيربا�س 
A380 وبوينغ B787. وبالطبع، �أن نبد�أ عامنا �جلديد باحل�شول 
على مثل هذ� �لتقدير �لهام ل �شك �أنه �أمر يدعو لل�شعادة.  وبدورها 
 ، ورل��د  تر�ن�شبورت  �إي��ر  رئي�شة حترير جملة  و�ل��ك��ر،  كارين  حت��ّدث��ت، 
برقم  �شنوي جديد  قائلة: متكنت �لحت��اد للطري�ن من حتقيق منو 
ع�شري، ��شتناًد� �إىل روؤية طويلة �لأمد و��شرت�تيجية توؤكد �ليوم على 
�أنها �شركة �لطري�ن متكاملة �خلدمة �لأ�شرع منًو� يف تاريخ �لطري�ن. 

ف���ازت �لحت���اد ل��ل��ط��ري�ن، �ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة، بجائزة �لقيادة يف �ل�شوق  �شمن حفل �جلو�ئز �ل�شنوي �ل�40 
ورلد  تر�ن�شبورت  �إير  تقيمه جملة  �لذي  �لطري�ن  لإجن��از�ت �شناعة 
ومقره  �ل��ط��ري�ن،  �شناعة  �إجن����از�ت  ج��و�ئ��ز  برنامج  �أن  �إىل  وُي�����ش��ار   .
للتمّيز يف  تقديًر�  1974، ومينح  �لعام  ب��د�أ يف  �ملتحدة، قد  �لوليات 
جمال �لطري�ن ويغطي طائفة و��شعة من عمليات �شركات �لطري�ن، 
�ملرموقة  �لتقديرية  �جل��و�ئ��ز  �أك��ر  من  و�ح���ًد�  يعد  كونه  عن  ف�شاًل 
�ل��ط��ري�ن. ويف ه��ذ� �لإط���ار، حت��ّدث جيم�س هوجن، رئي�س  يف �شناعة 
هذه  تعترب  قائاًل:  للطري�ن،  لالحتاد  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملجموعة 
�جلائزة دلياًل د�مًغا على مو��شلة متّيز �لحتاد للطري�ن على �شعيد 
�حل�شيفة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شتثمار�ت  و�شيا�شة  و�لبتكار  �لعمليات، 

برنت يرتفع و�ضط
 خم�وف ب�ض�أن الإمدادات 

•• �صنغافورة-رويرتز:

دولر�ت   107 �لأوروب��ي �شوب  �لقيا�س  برنت خام  �شعر مزيج  �رتفع 
�شمال  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �لإم����د�د�ت  ب�شاأن  خم��اوف  بفعل  �م�س  للربميل 
�لوليات  يف  ق��وي��ة  �قت�شادية  ب��ي��ان��ات  ب�����ش��دور  �لتكهن  لكن  �أف��ري��ق��ي��ا 
�لتحفيز  �شحب  ملو��شلة  �لأمريكي  �ملركزي  �لبنك  تدفع  قد  �ملتحدة 
كثري�  �لنفط  �أ���ش��و�ق  تتاأثر  ومل  �لأ���ش��ع��ار.  �شعود  م��ن  �أب��ط��اأ  �لنقدي 
ببيانات جتارية �شينية متباينة �شدرت يف وقت �شابق �ليوم ويرتقب 
توقع  �لتي  �لأمريكية  �لوظائف  ب�شاأن  مهما  تقرير�  �لآن  �ملتعاملون 

�قت�شاديون زيادتها 196 �ألف وظيفة يف دي�شمرب كانون �لأول.

العراق يرف�ش بيع النفط من اإقليم كرد�ضت�ن اإىل تركي� 

هيئة ال�ضي�حة الإيرلندية تطلق من�ضة اخت�ض��ضيي اأيرلندا التعليمية الإلكرتونية الأوىل لدول جمل�ش التع�ون اخلليجي

�سجلت فائ�سًا جتاريًا 260 مليار دوالر يف 2013 

ال�ضني توؤكد اأنه� القوة التج�رية الأوىل يف الع�مل 
ت�شرين �لثاين-نوفمرب.

ويف �ملقابل، فان �لو�رد�ت �رتفعت بن�شبة %8،3 يف كانون 
�ف�شل  �د�ء  يف  دولر،  مليار   182،1 �ىل  �لول-دي�شمرب 
 ، �ل��د�خ��ل��ي بقي متينا  ب��ان �لطلب  ي��وح��ي  �ل��ت��وق��ع��ات  م��ن 
على حد قول لو تينغ �خلبري �لقت�شادي يف بنك �مرييكا 

مرييل لين�س.
و�شجل �لقت�شاد �ل�شيني �نتعا�شا كبري� يف �لف�شل �لثالث 
��شالحات طموح  برنامج  �ل�شينية عن  �ل�شلطات  و�علنت 
�ل�شتهالك  على  ليرتكز  للنمو  �لتو�زن  �ع��ادة  �ىل  يهدف 

�لد�خلي �كر منه على �ل�شتثمار�ت يف �لبنى �لتحتية.
وهذ� ما ميكن �ن يدعم ب�شكل متو��شل �لتجارة �ل�شينية 
2014 �ىل جانب بيئة دولية موؤ�تية �كر ، على ما  عام 
�و�شحت �جلمارك. و�كد �لحتاد �لوروبي �لعام �ملا�شي �نه 
بات �ل�شريك �لتجاري �لول لل�شني، تليه �لوليات �ملتحدة 
وبلد�ن ��شيان )ر�بطة دول جنوب �شرق ��شيا( وهونغ كونغ 
و�ليابان ويف �ملقابل فان �ملبادلت مع �ل�شو�ق �لتقليدية �ي 
�لحتاد �لوروب��ي و�لوليات �ملتحدة و�ليابان و�لتي متثل 
%33،5 من �لتجارة �خلارجية �ل�شينية، تر�جعت بن�شبة 
�ملبادلت  يف  �كرب  بزيادة  يوحي  ما  �ملا�شي،  �لعام   1،7%
قدر�  ي��ب��دون  �ملحللني  �ن  غ��ري  �لنا�شئة.  �لقت�شاد�ت  م��ع 
كبري� من �حلذر يف ما يتعلق بافاق �لعام 2014 ول �شيما 
�ل�شينية  �لقت�شادية  �لو���ش��اع  يف  �ل�شعف  نقاط  ب�شبب 
وقالت وندي ت�شن �خلبرية �لقت�شادية يف �شركة نومور� 
�ل�شيني تعر يف  �لقت�شادي  �لنمو  بان  قناعة  نبقى على 
�ن  �ل��رت�ج��ع يفرت�س  �ل��ت��وج��ه �ىل  وه���ذ�  �ل��ر�ب��ع  �لف�شل 
يتو��شل يف �لف�شلني �لولني من 2014 . وعلى �ل�شعيد 
�زد�دت  �لتي  �لنا�شئة  �ل���ش��و�ق  �ن  تينغ  لو  ق��ال  �خل��ارج��ي 
تد�بري  تقلي�س  تبعات  �شتلحقها  لل�شني،  بالن�شبة  �همية 
�لحتياطي  يطبقها  �ل��ت��ي  �لم��ريك��ي  لالقت�شاد  �ل��دع��م 
�لفدر�يل ويرى �خلبري كذلك �ن �ليو�ن قد يعزز موقعه 
�ل�شغط  فيزيد  �لكربى  �لجنبية  �لعمالت  مقابل  �ك��ر 
من  باكر  �ليو�ن  �شعر  و�زد�د  �ل�شينيني  �مل�شدرين  على 
%3 مقابل �لدولر عام 2013 لي�شل �ىل م�شتويات غري 
م�شبوقة منذ 1994 تاريخ ربط �لعملة �ل�شينية بالعملة 
م�شبوق  غ��ري  م�شتوى  �جلمعة  يالم�س  وه��و  �لم��ريك��ي��ة 

قدره �شتة يو�ن للدولر �لو�حد.

•• بكني-زكاالت:

�علنت �ل�شني �م�س �ن حجم مبادلتها �لتجارية �ل�شنوية 
للعام  دولر  م��ل��ي��ار  �لف  �رب��ع��ة  عتبة  م���رة  لول  تخطى 
يف  �لوىل  �لتجارية  �ل��ق��وة  ب��ات��ت  �ن��ه��ا  م��وؤك��دة   ،2013
زيادة   2013 ع��ام  �ل�شينية  �ل�����ش��ادر�ت  و�شجلت  �ل��ع��امل. 
فيما  دولر،  م��ل��ي��ار   2210 �ىل  لت�شل   7،9% بن�شبة 
1950 مليار دولر،  %7،3 �ىل  �زد�دت �ل��و�رد�ت بن�شبة 

بح�شب �رقام ن�شرتها �جهزة �جلمارك �جلمعة.
وبالتايل فان �لفائ�س �لتجاري �زد�د بن�شبة %12،8 عام 
�زد�د  كان  بعدما  دولر،  مليار   260 �ىل  لي�شل   2013

بحو�ىل %50 �لعام �ل�شابق.
وب�شورة �جمالية فان حجم �لتجارة �خلارجية �زد�د بن�شبة 
دولر،  مليار   4160 �ىل  لي�شل   2013 ع��ام   7،6%
م��ا ه��و �دن���ى رغ��م ك��ل ���ش��يء م��ن ه��دف �لنمو �ل���ذي كانت 
�لقيا�شي  �مل�شتوى  هذ�  لكن مع  �حلكومة حددته ب8%. 
بات من  �نه  يو�شينغ  ت�شينغ  با�شم �جلمارك  �ملتحدث  قال 
�شبه �ملوؤكد �ن �ل�شني تخطت �لوليات �ملتحدة لول مرة 
�لعام �ملا�شي لرتتقي �ىل �ملرتبة �لوىل �لعاملية من حيث 

�ملبادلت �لتجارية لل�شلع )با�شتثناء �خلدمات(.
�ل�شني  تكون  �ن  �شباط-فرب�ير  توقعو� يف  وك��ان معلقون 
�ن  غ���ري   2012 م��ن��ذ  �لوىل  �مل��رت��ب��ة  ه����ذه  �ىل  �رت���ق���ت 
�جل���م���ارك �ل�����ش��ي��ن��ي��ة �����ش���ارت �ىل خ���الف���ات ح�����ش��اب��ي��ة يف 
تتخط  مل  �ل�شني  �ن  و�عتربت  �لبلدين  بني  �لح�شاء�ت 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  ول��و  �ملا�شي  �ل��ع��ام  ���ش��وى  مناف�شتها 
للقوة  �لتجارية  �مل��ب��ادلت  �ن  غ��ري  بعد  �رقامها  تن�شر  مل 
�لقت�شادية �لثانية يف �لعامل ل�شهر كانون �لول-دي�شمرب 

تعك�س �شورة خمتلفة قليال.
�ل�شهر  و��شح  ب�شكل  تقل�س  �ل�شيني  �لتجاري  فالفائ�س 
�ملا�شي فرت�جع بن�شبة %17،4 باملقارنة مع �ل�شهر نف�شه 
25،64 مليار دولر، وهو م�شتوى  �ل�شابق �ىل  �لعام  من 
��شتجوبتهم  �لذين  �لقت�شاديني  توقعات  بكثري من  �دنى 
وكالة د�و جونز نيوزو�ير وكان قدرها 32،2 مليار دولر. 
�قت�شرت  �ل�����ش��ادر�ت  زي���ادة  �ن  �ىل  يعود  ذل��ك  و�ل�شبب يف 
عام،  م��دى  على   4،3% على  �لول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  يف 
�مل�شجلة يف   12،7% زي��ادة  بالن�شبة �ىل  و��شح  تباطوؤ  يف 

•• بغداد-يو بي اأي:

رف�����س �ل���ع���ر�ق �م�����س ب��ي��ع �لنفط 
�خل����ام م���ن �إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان �ىل 
�شديد�  �ح��ت��ج��اج��ا  ووج����ه  ت��رك��ي��ا، 
خمالفة  �ي����اه����ا  م��ت��ه��م��ا  لأن����ق����رة 
�لتفاق �لثالثي �ملربم بهذ� �ل�شاأن، 
�ل�شركات  ك��اف��ة  مبقا�شاة  م��ه��ددة 

و�جلهات �لتي قامت بذلك.
�لعر�قية  �ل��ن��ف��ط  وزر�ة  وق���ال���ت 
تاأ�شف  �ل�����������وز�رة  �إن   ، ب����ي����ان  يف 
�ملو�رد  وت�شتغرب من �عالن وز�رة 
مبا  ممثلة  �لق��ل��ي��م  يف  �لطبيعية 
�لنفط  ت�شويق  مبوؤ�ش�شة  ي�شمى 
�شماح �حلكومة  يف كرد�شتان حول 
�لطاقة  ب������وز�رة  �ل��رتك��ي��ة مم��ث��ل��ة 
و�ل��رو�ت �ملعدنية و�شركة بوتا�س 
�أنابيب �خلط  با�شتخد�م منظومة 
وخزن  ل�����ش��خ  �ل���ع���ر�ق���ي-�ل���رتك���ي 
�ملنتج يف  �خل��ام  �لنفط  كميات من 
على  ح�شول  دون  كرد�شتان  �إقليم 
�لقليم  �أن  و�أ����ش���اف���ت   . م��و�ف��ق��ة 
�لنفط  م��ن  �شحنة  ب��ب��ي��ع  ���ش��ي��ق��وم 
برميل  مليون   )2( بكمية  �خل���ام 
يف �أو�خ������ر ���ش��ه��ر ك���ان���ون �ل���ث���اين-
لت�شل  ذل��ك  بعد  ل��ت��زد�د   2014

�إقليم  يف  �مل���ن���ت���ج  �خل������ام  �ل���ن���ف���ط 
�لأنابيب  منظومة  عرب  كرد�شتان 
�حلكومة  مو�فقة  ح�شول  بعد  �إّل 
�لإحت���ادي���ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة . وب��ي��ن��ت �أن 
خمالفة �جلانب �لرتكي متتد �إىل 
نق�س بنود �لإعالن �مل�شرتك �ملوقع 
بغد�د  يف  �ل��ب��ل��دي��ن  حكومتي  ب��ني 
و�لذي   2010 �أيلول   19 بتاريخ 
ن�س على �أن �ل�شيادة و�لتخويل يف 
�لهيدروكاربونية  �مل���و�رد  ت�شدير 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة ي��ك��ون��ان ح�����ش��ر�ً ل���وز�رة 
�لنفط �لإحتادية �لعر�قية و�شركة 
ونق�س  )���ش��وم��و(  �ل��ن��ف��ط  ت�شويق 
تعديل  م���ن   )2.4( �مل������ادة  ن�����س 
�لنفط �خلام  �أنابيب  �إتفاقية خط 
�لبلدين  ح��ك��وم��ت��ي  ب���ني  �مل��وق��ع��ة 
�أعاله و�لذي يوؤكد  بنف�س �لتاريخ 
م�شمون �لإعالن �مل�شرتك �ملذكور 
�لحتادية  �لنفط  وز�رة  و�شددت   .
يف بيانها على �نها �جلهة �لر�شمية 
�ملخولة ح�شرياً بت�شدير �لرو�ت 
�لعر�قية  �ل����ه����ي����دروك����ارب����ون����ي����ة 
ب�شمنها �لنفط �خلام و�لغاز ممثلة 
)�شومو(  �ل��ن��ف��ط  ت�شويق  ب�شركة 
ومن خالل �لعقود �لقيا�شية �لتي 

تربمها لهذ� �لغر�س ح�شر� .

�لإحت���ادي���ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة وت��اب��ع��ت �أن 
�لثالثي  �لإت���ف���اق  خ��ال��ف��ت  ت��رك��ي��ا 
�لرتكي  �جلانب  �ل��ذي ح�شل بني 
مم��ث��اًل ب��وزي��ر �ل��ط��اق��ة و�ل����رو�ت 
�مل��ع��دن��ي��ة و�جل���ان���ب �ل��ع��ر�ق��ي من 
�لإحتادية  �حلكومة  م��ن  �ملعنيني 
�لعر�قية وحكومة �إقليم كرد�شتان 
خ���الل �لج��ت��م��اع �ل���ذي مت مطلع 

�شهر كانون �لأول2013- .
�حلكومة  �ن  �ل���ب���ي���ان  و�أو�������ش������ح 
تعهدت  م�����ا  خ����ال����ف����ت  �ل����رتك����ي����ة 
بت�شدير  �ل�����ش��م��اح  ب��ع��دم  مب��وج��ب��ه 

�إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان و�مل��ت�����ش��م��ن��ة �أن 
�لنفط  ت�شويق  ���ش��رك��ة  دور  ي��ك��ون 
)�����ش����وم����و( ه����و �مل����ر�ق����ب����ة ف���ق���ط . 
و�أ�شارت �ل��وز�رة يف بيانها �إىل �أنها 
للحكومة  ���ش��دي��د�  �ح��ت��اج��ا  ت��وج��ه 
بوز�رة  ممثلة  ل�شماحها  �لرتكية 
�لطاقة و�لرو�ت �ملعدنية و�شركة 
منظومة  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  ب����وت����ا�����س 
�لعر�قي-�لرتكي  �خل���ط  �أن��اب��ي��ب 
ل�����ش��خ وخ����زن ك��م��ي��ات م���ن �لنفط 
كرد�شتان  �إق��ل��ي��م  يف  �مل��ن��ت��ج  �خل����ام 
�حلكومة  م��و�ف��ق��ة  ح�����ش��ول  دون 

�أو�خ����ر  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   )4( �إىل 
�أن هذه  و�أو���ش��ح��ت  ���ش��ب��اط  ���ش��ه��ر 
�قليم  �علنه  م��ا  وح�شب  �لكميات 
مليون   )6( �إىل  �شت�شل  كرد�شتان 
لت�شتقر  �آذ�ر،  �شهر  �أو�خ���ر  برميل 
ب��ع��د ذل���ك ل��ت��ك��ون ب��ح��دود )10-
�شهر  خ��الل  برميل  مليون   )12
�أن  مبينة   ، �لأول2014-  كانون 
�لقليم �شي�شتخدم يف نقله للنفط 
�لعر�قي  �خل���ط  م��ن��ظ��وم��ة  �خل����ام 
مو�فقة  ح�������ش���ول  دون  �ل����رتك����ي 
�حلكومة �لإحتادية �لعر�قية على 
ذل���ك . وق��ال��ت �ل�����وز�رة �أن �إج���ر�ء 
�إقليم  يف  �لطبيعية  �مل����و�رد  وز�رة 
ي��ع��د خم��ال��ف��ة �شارخة  ك��رد���ش��ت��ان 
ذ�ت  �لعر�قي  �لد�شتور  لن�شو�س 
�لطبيعية،  �لعر�ق  مب��و�رد  �ل�شلة 
���ش��ج��ل ه����ذ� �لإع�������الن خرقاً  ك��م��ا 
لالإتفاق  م��ق��ب��ول  وغ���ري  و����ش��ح��اً 
�لأخري �لذي ح�شل يف نهاية �شهر 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  م���ن  �لول  ك���ان���ون 
�لعر�قية  �لإحتادية  �حلكومة  بني 
و�أعلنت  كرد�شتان  �إقليم  وحكومة 
رف�شها  �لإحت���ادي���ة  �ل��ن��ف��ط  وز�رة 
من  �ملعلنة  �لت�شدير  �آلية  وب�شدة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف  �مل������و�رد  وز�رة  ق��ب��ل 

وحتدد  ج���د�ً،  م�شجعة  �لت�شويقية 
�لعام  يف  للنمو  �ل�شحيح  �ل��ط��ري��ق 
�أهنئ  باأن  جد�ً  �شعيد  �أنا   .2014
دولة  يف  �أي��رل��ن��د�  �خت�شا�شي  �أول 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، و�أن���ا 
من  �لعديد  �شن�شهد  �أننا  من  و�ث��ق 
�ل��ر�غ��ب��ني يف �لن�����ش��م��ام �ل��ي��ه مع 

�نطالق �لربنامج. 
�لأيرلندية  �ل�شياحة  هيئة  وت�شع 
�جلهود  ع���ل���ى  م����ت����ز�ي����د�ً  ت����رك����ي����ز�ً 
و�لتي تت�شمن  �ملنطقة  �لرقمية يف 
�ل����ك����رتوين  م����وق����ع  �أول  ت���ط���وي���ر 
�لعربية  ب���ال���ل���غ���ة  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك��ني 
�إط���الق���ه���ا يف وقت  ���ش��ي��ت��م  و�ل������ذي 
مبكر من �لعام 2014، كما تعمل 
على  ت��و�ج��ده��ا  تنمية  على  �لهيئة 
عرب  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائط 
�إ�شافة  وفي�شبوك  ت��وي��رت  من�شات 
من  للعديد  �مل�شتمر  �لتطوير  �ىل 
و����ش���ائ���ل �ل���ت���و�����ش���ل �لل����ك����رتوين، 
وذلك ��شتكماًل للن�شاط �لت�شويقي 

�لتجاري �لتقليدي. 
 2013 �ل���ع���ام  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�أيرلند�  زو�ر  �أع����د�د  يف  من���و�ً  �شهد 
قيا�شي  و�أد�ء  �لأ����ش���و�ق  جميع  م��ن 
و�لنا�شئة  �جل�����دي�����دة  ل����الأ�����ش����و�ق 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
�أمريكا  �ىل  �إ����ش���اف���ة  �خل���ل���ي���ج���ي، 
و��شبانيا  وفرن�شا  و�أملانيا  �ل�شمالية 

و��شرت�ليا. 

•• دبي-الفجر:

�ليرلندية  �ل�شياحة  هيئة  �أعلنت 
�خت�شا�شيي  م��ن�����ش��ة  �إط�����الق  ع���ن 
�للكرتونية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ي��رل��ن��د� 
�ل�شفر  وك������الء  مل�������ش���اع���دة  �لأوىل 
جمل�س  دول  يف  �لرحالت  وم�شغلي 
�لرتويج  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي 
ل���وج���ه���ات �جل�������ذب �ل�������ش���ي���اح���ي يف 
�لعربية  �لإم��ار�ت  وتعترب  �يرلند�. 
�أ�شو�ق  �أول ثمانية  �ملتحدة من بني 
�ل�شياحة  ل��ه��ي��ئ��ة  ع��امل��ي��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
�لأي����رل����ن����دي����ة ُي���ط���ل���ق ف���ي���ه���ا ه���ذ� 

�لربنامج يف �لعام 2014.  
وق���������ام م�����ع�����ايل رئ����ي���������س �ل�����������وزر�ء 
�ل���ذي يقوم  �إن���د� كيني  �لي��رل��ن��دي 
ح��ال��ي��اً ب���زي���ارة �ىل دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ملتحدة برفقة وفد ر�شمي  �لعربية 
�أيرلندي، باإطالق مبادرة �جلديدة 
�شمن فعالية نظمتها هيئة �ل�شياحة 
ي���وم �خلمي�س  دب���ي  �لأي��رل��ن��دي��ة يف 
غي�شبون  ن���اي���ل  ب��ح�����ش��ور  �مل���ا����ش���ي 
�ل�شياحة  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
هيمانت  وب��ح�����ش��ور  �لأي���رل���ن���دي���ة 
باهتي مدير �لرتفيه يف �شركة كانو 
خالل  ت��ك��رمي��ه  مت  و�ل����ذي  لل�شفر 
�أيرلندي  �لفعالية كاأول متخ�ش�س 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لأيرلندية  �جل���زي���رة  و����ش��ت��ق��ب��ل��ت 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �أك���ر م��ن 8 مليون 

لت�شهيل عملية �لتعليم �للكرتوين، 
�لنتهاء  عند  �خلريجني  ويح�شل 
�عتماد  على  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  بنجاح 
�أو  �ل��ذه��ب��ي  �أي��رل��ن��د�  �خت�شا�شيي 
طباعته  مي���ك���ن  و�ل�������ذي  �ل��ف�����ش��ي 

وعر�شه يف �ملكاتب �لتجارية.
ويف هذ� �ل�شياق قال نايل غي�شبون 
�ل�شياحة  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لأيرلندية:  �إن من�شة �خت�شا�شيي 

�أيرلند� �لتعليمية �للكرتونية هي 
�لتي  �ل��رق��م��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت  �أح������دث 
�مل��ن��ط��ق��ة وتظهر  �إط��الق��ه��ا يف  ي��ت��م 
�لأيرلندية  �ل�شياحة  هيئة  �ل��ت��ز�م 
�لتعاون  جمل�س  دول  منطقة  جتاه 
�أع�����د�د  يف  �ل����زي����ادة  �إن  �خل��ل��ي��ج��ي. 
�ملنطقة  م���ن  �أي���رل���ن���د�  �ىل  �ل�����زو�ر 
�لأيرلندي  �لتجمع  مل��ب��ادرة  نتيجة 
�مل����ب����ادر�ت  م���ن  وغ���ريه���ا   2013

���ش��اه��م��و� بحو�يل  و�ل���ذي���ن  ���ش��ائ��ح 
�لقت�شاد  �ىل  ي��ورو  مليار   3.64
دول  من  �ل��زو�ر  و�شكل  �لأيرلندي، 
حو�يل  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�ل�����زو�ر  �إج���م���ايل  م���ن   45،000
�لعام  ع����ن   7% ب��ن�����ش��ب��ة  ب����زي����ادة 

�ملا�شي. 
�لتعليمية  �ملن�شة  �لهيئة  و�أطلقت 
لتعزيز  �جل����دي����دة  �لل���ك���رتون���ي���ة 

و�شهلة  ت���ف���اع���ل���ي���ة  �ل����ك����رتون����ي����ة 
�لربنامج  تطوير  ومت  �ل�شتخد�م. 
بعد �أبحاث معمقة يف قطاع �ل�شفر 
وعمليات �لتطوير �حلالية ملبادر�ت 
�لقائمة،  �لل���ك���رتون���ي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
 500 ت�شجيل  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت���اأم���ل 
عامه  يف  �ل��ربن��ام��ج  يف  �شفر  وك��ي��ل 
�لعام  ه��ذ�  �لهيئة  و�شتطلق  �لأول. 
عدد�ً من �ملبادر�ت للم�شافرين من 

�أو������ش����ر �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��و����ش��ل بني 
يف  �لتجاريني  و���ش��رك��اءه��ا  �أي��رل��ن��د� 
�لتعاون  جمل�س  دول  �شفر  ق��ط��اع 
يف  ��شتثمارها  من  كجزء  �خلليجي 
�لزو�ر  ع��دد  ل��ت��ز�ي��د  ن��ظ��ر�ً  �ملنقطة 
�خت�شا�شيي  من�شة  وتعترب  منها.  
وتزود  �ل�شتخد�م  جمانية  �أيرلند� 
باملعرفة  �مل���ح���ل���ي  �ل�������ش���ف���ر  ق���ط���اع 
بطريقة  �أي��رل��ن��د�  ع��ن  �ملتخ�ش�شة 

�لتعاون �خلليجي من  دول جمل�س 
بينها �إطالق طريق و�يلد �أتالنتيك 
يف �شهر مار�س و�لذي يعترب �أطول 

طريق �شاحلي �شياحي يف �لعامل. 
برنامج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  و�شت�شنح 
�خت�شا�شيي �أيرلند� فر�شة �ختبار 
بطريقة  �أي���رل���ن���د�  ع���ن  م��ع��رف��ت��ه��م 
وم�شابقات،  جو�ئز  تت�شمن  م�شلية 
�أق�شام  ���ش��ت��ة  �ىل  �ل���رب�م���ج  وُق�����ش��م 

جدل يف اأمريك� حول ت�ضريع املف�و�ض�ت التج�رية
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�قرت�ح  �ملتحدة برفع  �لوليات  برملانيون ومنظمات غري حكومية يف  ندد 
قانون ي�شمح للرئي�س بار�ك �وباما ت�شريع �ملفاو�شات �لتجارية �لمريكية 

خ�شو�شا مع �لحتاد �لوروبي من خالل �حلد من �شلطات �لكونغر�س.
ودميوقر�طيون،  جمهوريون  ن��و�ب  يدعمه  �ل��ذي  �لن�س  ه��ذ�  ومب��وج��ب 
حول  �لتفاو�س  لد�رت���ه  تتيح  عملية  ت�شريع  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  بامكان 
عليها  �ملو�فقة  �لكونغر�س  من  يطلب  �ن  قبل  جتارية  �تفاقات  تفا�شيل 

بدون �لبحث يف م�شمونها.
�ل��ذي كان مطبقا  �لن�س  �لقانون، فان هذ�  �ق��رت�ح  �لذين رفعو�  وح�شب 
�حلرة  ل��ل��ت��ج��ارة  ك��ب��ريي��ن  �ت��ف��اق��ني  بت�شريع  ي�شمح   2007 �ل��ع��ام  ح��ت��ى 
و�لحتاد  �لهادىء  منطقة  مع  ب�شاأنهما  حاليا  �ملتحدة  �لوليات  تتفاو�س 

�لوروبي.
وقال �ل�شناتور �لدميوقر�طي ماك�س بوكو�س وهو �حد و��شعي �لن�س �نه 
تن�شيط  �ج��ل  �م��ر حا�شم من  �ن��ه  لتحقيق جناحات جتارية.  ��شا�شي  �م��ر 
�ورين  �جلمهوري  زميله  و�عترب  وظائف  و�ي��ج��اد  �لمريكية  �ل�����ش��ادر�ت 
�مل�شتقبلية  �لتجارية  �لتفاقات  �ن  �لتاأكد من  يتيح  �لن�س  هذ�  �ن  هات�س 

تت�شمن معايري مرتفعة �شرورية للح�شول على �ملو�فقة �لربملانية.
و��شادت �شركة ت�شنيع �لطائر�ت �لمريكية بوينغ يف بيان بالتقدم �لذي 
يف  �ل��ر�ئ��دة  مكانتها  على  �حل��ف��اظ  �ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  يتيح  �ن  �شانه  م��ن 

�لتجارة �لعاملية و فتح �ل�شو�ق �لجنبية �مام �ل�شركات �لمريكية.
كما تلقى �لجر�ء دعم �لبيت �لبي�س �لذي �شدد على �شرورة ��شتخد�م كل 
�لو�شائل �ملمكنة من �جل �لغاء �لعقبات �جلمركية يف �لعامل وهذ� �لجر�ء 
�لذي و�شعته �د�رة �لرئي�س ريت�شادر نيك�شون عام 1974 مل يح�شل مع 

ذلك على �لجماع.

وقال �لنائب �جلمهوري مايك مي�شود يف بيان نعلم ما يجري مع هذ� �لنوع 
من �لت�شريعات: �ملعامل �شتقفل �بو�بها و�لعمال �شيذهبون �ىل �لبطالة .

ر�شالة  دمي��وق��ر�ط��ي��ا  ن��ائ��ب��ا   151 وق���ع  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب،  ت�����ش��ري��ن  ويف 
�حلكومية  غ��ري  كلوب  �شيري�  منظمة  وح�شب  �لم��ر  ه��ذ�  على  �ع��رت����س 
فان هذ� �لت�شريع يجب �ن ل مير لنه يحرم �لكونغر�س من �شالحياته 
�لتجارية  �مل��ف��او���ش��ات  ف��ي��ه  ت��ت��ع��ر���س  �ل����ذي  �ل���وق���ت  �ل��دمي��ق��ور�ط��ي��ة يف 

لالنتقاد�ت ب�شبب غمو�شها.
با�شتطاعة  يكن  مل  �ذ�  �لبيئه  ع��ن  ت��د�ف��ع  �ل��ت��ي  �ملنظمة  ه��ذه  و����ش��اف��ت 
�لكونغر�س �ن يناق�س ب�شكل تام و�ذ� تطلب �لمر �دخال تعديالت على هذه 

�لتفاقات �لتجارية و�لبيئية فان مناخنا وعائالتنا �شوف يعانون كثري� .
وتهدف �ملفاو�شات �لتجارية بني �لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لوروبي �لتي 
للتبادل  �لعامل  يف  �ملناطق  �ك��رب  �ح��دى  �ن�شاء  �ىل  متوز-يوليو  يف  ب��د�أت 

�لتجاري �حلر.

القت�ض�د الفرن�ضي ينمو 
الرابع الربع  % يف   0.5

•• باري�ص-رويرتز:

�لفرن�شي  �مل����رك����زي  �ل��ب��ن��ك  ق����ال 
�نتعا�س  تظهر  تقدير�ته  �إن  �م�س 
�لربع  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي  �لق���ت�������ش���اد 
�لأخ����ري م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ومنوه 
و�إذ�  �ل�شابق  �لربع  باملئة عن   0.5
كبري�  تعافيا  ف�شيمثل  ذل��ك  ت��اأك��د 
ع��ن �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث �ل���ذي �نكم�س 
�أكرب �قت�شاد يف منطقة  فيه ثاين 
ومن  ب��امل��ئ��ة   0.1 بن�شبة  �ل���ي���ورو 
�لإح�شاء  مكتب  ي�شدر  �أن  �مل��ق��رر 
للنمو  �لأول��ي��ة  بياناته  �لفرن�شي 
توقع  لكنه  �شباط  فرب�ير   14 يف 
�ل�شهر �ملا�شي ت�شجيل منو بن�شبة 

�لر�بع. �لربع  يف  باملئة   0.4
تقديره  �مل���رك���زي  �ل��ب��ن��ك  و�أع���ل���ن 
للنمو �لقت�شادي يف �لربع �لر�بع 
لل�شركات  �ل�شهري  م�شحه  �شمن 
وهو �لتقدير �لثالث و�لأخري ومل 

يختلف عن تقديره �ل�شابق.
�لقطاع  معنويات  �أن  �مل�شح  و�أظهر 
متو�شطها  �إىل  تر�جعت  �ل�شناعي 
100 نقطة  ط��وي��ل �مل���دى �ل��ب��ال��غ 
نقطة   101 م��ن  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر 
بينما  �ل��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب  يف 
��شتقرت معنويات قطاع �خلدمات 

دون تغري عند 92 نقطة.
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العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1040  جتاري جزئي               
�ىل �ملدعى عليه / 1 -برميري للخدمات �لفنيه و�ملهنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�ق��ام عليك  ق��د  ���س ذ.م.م   �مل��دع��ي /�لنبيل للدعاية و�لع���الن  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما ب�شد�د مبلغ وقدره )52573 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/359   جتاري جزئي               
�ىل �ملدعى عليه / 1 -ربيع ح�شن حنقري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي قد �قام 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي  عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم 
مبلغ وقدره )46.582.67 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  و�لفائدة 
�لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch2.D.19 يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/28 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة  قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/408   جتاري كلي                 

�ىل �ملدعى عليه / 1 -مناف علي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة نور 
كابيتال )�س م خ( وميثلها/ عبد�جلبار عبد�ملح�شن �حمد ح�شن �ل�شايغ  قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ 175000 �لف دولر 
�مرييكي �و مايعادل بالدرهم �لمار�تي مبلغ 642250 درهم مع فائدة �تفاقية 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %5
 ch2.E.22 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/22 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة  قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا التجارية                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/829  جتاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليهما/1- �شركة بيت �خلليج للمقاولت ذ.م.م 2- �حمد علي 
خليفه   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �ل�شق�شي  نا�شر  حميد 
بان  نعلنكم  �بر�هيم  دروي�����س  غ��الم  حميد  وميثله:  نا�شر  علي  ع��ب��د�هلل 
�ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/12/30 يف �لدعوى �ملذكورة 
وقد  �ل��دع��وى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
�شباحا   9.30 �ل�شاعة   2014/1/22 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  حت��ددت 

بالقاعة ch2.E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/813  ا�ستئناف عقاري
�مل�شتاأنف �شده/ �شركة ريزيدن�شيا لال�شت�شار�ت �لعقارية  جمهول  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف /ن���ور �ل��دي��ن ب��وع��م��رة ومي��ث��ل��ه: علي 
بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  �ل�شام�شي قد  عبد�هلل ماجد 
جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت   2012/9/2 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  ع��ق��اري   2012/778 رق���م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/2/4 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/727  ا�ستئناف عقاري

�شركة   -2 ليمتد  ماجنمنت  �شنرت  ت��اون  �شركة  �شدهما/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ل��ع��ق��اري��ة  جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  ريزيدن�شيا ل��ال���ش��ت�����ش��ار�ت 
قد  �ل�شام�شي   ماجد  ع��ب��د�هلل  علي  وميثله:  �شحنون  /عمر  �مل�شتاأنف 
كلي  عقاري   2012/777 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
بتاريخ 2013/8/25 وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/28 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch1.C.11 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/25  ا�ستئناف  تظلم �سرعي
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ح�شام �بر�هيم �شهاب �لدين   جمهول  حمل 
�ب��ر�ه��ي��م ح��م��زة   قد  /دي��ن��ا عبد�ملنعم  �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
تظلم   2013/95 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف 
�شرعي   بتاريخ 2013/11/4 وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 
 ch1.B.10 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/1/26
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/875  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده/ علي ك��رد �ح��م��دي   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
عبد�لرحمن  وميثله:  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  /برهان  �مل�شتاأنف  �ن 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �مل�شرب   ح�شني  عبد�هلل 
جل�شه  لها  وح���ددت   2013/6/2 بتاريخ  كلي  جت���اري   2011/1387 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/2/5 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
قانونيا ويف حال  �و من ميثلكم  ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1582 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  حامد  �ل  �حمد  بن  �شايع  �ل�شيخ  مدعي/   
عليه:  حممود خالد حممود و�خرون �جلن�شية: �لردن  مو�شوع �لدعوى: 
و�لتعمري �جلن�شية:  �آل حامد لالمناء  �شركة  �عالنه/   �ملطلوب  ندب خبري 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/12/25  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2940 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ناظم علي غالم فريد �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه:  �لفتح للعدد 
�حلديدية �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب 
�عالنه/  �لفتح للعدد �حلديدية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2014/1/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
حممد  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/25  
قم املحكمة                                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3200 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س    �جلن�شية:  �حلق  حممود  بن  ح�شني  ��شماعيل  حممد  مدعي/   
�لمار�ت     �جلن�شية:  �للكرتونية  لاللعاب  �لحالم  �ر�س  عليه:   مدعي 
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �ر�س �لحالم لاللعاب 
�للكرتونية �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2014/1/6  
قم املحكمة                                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3303 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

هايرب  عليه:   مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شاه  حممد  خان  عطاء  مدعي/   
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  هايرب  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/2  
قم املحكمة                                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1353 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/ بنك �بوظبي �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه:  عبد�هلل علي حمد 
عبد�لرحمن يعقوب �لزعابي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
يعقوب  عبد�لرحمن  حمد  علي  عبد�هلل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    395419 بقيمة 
�لزعابي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر) بورود �لتقرير ( حيث �ن �ملدعي �قام 
موعد�   2014/1/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/26  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   893 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
بوتو�شريي  علي  وميثلها  �جلب�س  لعمال  �شريي  بوتو  علي  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  موؤ�ش�شة و�حة �لوجن للديكور �جلن�شية: �لمار�ت    
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 6325 درهم �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة و�حة �لوجن 
للديكور �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/2/02 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي  فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/8  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/899 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ موؤ�ش�شة �لبو�بة �لعاملية لتجارة �ملنتجات �خل�شبية   �لعنو�ن 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/10/30م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �لرعد ملو�د �لبناء بالتايل: حكمت 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  �ملحكمة مبثابة 
وقدره 34.331 درهم )�ربعة وثالثون �لفا وثالثمائة وو�حد وثالثون درهم( 
و�لزمتها كذلك مب�شاريف �لدعوى ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، 
ورف�شت ماعد� ذلك من  طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2013/12/29  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامة العامري                                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/230 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �شركة بي باور لالأعمال �لكهروميكانيكية     �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملو�فق 2013/12/25م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف  بتاريخ  �نه 
بالتايل: حكمت  ر��شد  بن  �شلطان  �شلطاكو وميثلها  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �عاله  بالرقم 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  مبثابة  �ملحكمة 
بو�قع  عنه  �لتاخريية  �لفائدة  مع  دره��م(  وثمامنائة  �لفا  )ع�شرون  دره��م(   20.800(
5% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى يف 2013/2/13 وحتى �ل�شد�د �لتام ومبا ل يتجاوز 
��شل �لدين مع �لز�م �ملدعى عليها مب�شروفات �لدعوى. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 
�ليوم  �عتبار� من  يوما   30 قابال لال�شتئناف خالل  �ملو�فق 2014/1/8  حكما  بتاريخ 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامة العامري                                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1095 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/ بنك �بوظبي �لوطني وميثله حممد �حمد �حلاج وحمد جمال علي �جلن�شية: 
�لمار�ت مدعي عليه:  فا�شل �حمد حمد �حمد �ملطوع �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت  
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 35.441.51 درهم     �ملطلوب �عالنه/  فا�شل �حمد 
بورود  بالن�شر)�خطار  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لظاهري  �ملطوع  �حمد  حمد 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير( 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/13 �ملو�فق 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/8  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1319 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ �شركة ليمنار للتكيف ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  �شركة 
�ير د�ينمك�س ملقاولت �لتكيف �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 50362 درهم + تعوي�س 5000 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شركة �ير 
د�ينمك�س ملقاولت �لتكيف �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/13 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/1/7
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   511 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شلطان  �حمد  عليه:   مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �بوظبي  بنك  مدعي/   
�شعيد م�شعود �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
489157.96 درهم �ملطلوب �عالنه/ �حمد �شلطان �شعيد م�شعود �ل�شام�شي �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز  �مام �لد�ئرة  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/25  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/352 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
 : �ملنفذ �شده  باك�شتان  �شري علي خان حممد مري �جلن�شية:  �لتنفيذ/  طالب 
موؤ�ش�شة �لمرب�طور للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب 
�عالنه: موؤ�ش�شة �لمرب�طور للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت     
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/1/23 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�لعني  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاله تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/971 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ مكتب عبد�لكرمي حممد لتاأجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت    �ملنفذ 
�عالنه:  عبيد  �ملطلوب  �لمار�ت    �لكويتي �جلن�شية:  �شامل جوهر  : عبيد جمعه  �شده 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لكويتي  جوهر  �شامل  جمعه 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/658 مد جز-م ر-ب- ع 
ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/28 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�شد�د �ملخالفات �ملرورية رقم 6120017397 و 2800127 و 
7006734471 بتاريخ 2012/12/20 لدى �جلهة �ملخت�شة + �شد�د مبلغ 100 درهم + �عالنات 

بالن�شر 400 درهم + ر�شوم �لتنفيذ 200 درهم تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعالن باحلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2013/423    

�لعنو�ن  �لبال�شرت/�لمار�ت   لعمال  �لهري  دنيا  موؤ�ش�شة  عليه/  �ملدعى  �ىل 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/11/27م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
�فتاب خان حممد �شديق  بالرقم �عاله ل�شالح / ميهر  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  باك�شتان   �جلن�شية:  خ��ان 
درهم(  وع�شرون  ومائة  �آلف  )ت�شعة  وق��دره  مبلغ   للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
�لتي  للجهة  �شفر  تذكرة  قيمة  له  ت��وؤدي  و�ن  باأ�شباب هذ� �حلكم  ورد  ملا  وفقا 
��شتقدم منها و�لزمتها �مل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. .حكما قابال 
لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل بعد �لن�شر.  �شدر بتوقيعي 

وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/12/4
القا�سي 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعالن باحلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية    رقم 2013/877    

�شد/ موؤ�ش�شة �شب�شطيه للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة  �لعنو�ن بالن�شر 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/9/30م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
�ن�شاف  طريق  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لبال�شرت  لعمال 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  1581 درهم ) �لف وخم�شمائة وو�حد 
وثمانون درهما( .حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل بعد �لن�شر.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 

2013/12/23
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  333/ 2013 -جتاري - م ر-  �س- ع ن

�لمار�ت  �جلن�شية:  و�آخرون   �لظاهري  علي  مطر  �شغري  مطر   : �مل�شتاأنف 
مو�شوع  م�شر     �جلن�شية:  عبد�لعال  �شيد  فاروق  خالد  عليه:  �مل�شتاأنف 
�ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف- حل وت�شفية �ل�شركة  �ملطلوب �عالنه/  
خالد فاروق �شيد عبد�لعال �جلن�شية: م�شر  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/487 جت كل- م ر- ب- ع ن 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/20 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة-   �لعني  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

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

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

دخول  �إىل  �لأ����ش���ود  �ل�����ش��ق��ر  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ي�شعى 
�أبو�به وب�شط هيمنته على �أحد�ث  �أو�شع  �لتاريخ من 
 24 دن��ل��وب  �شباق  م��ن  �لتا�شعة  �ل����دورة  ومناف�شات 
�شاعة يف دبي و�لذي �نطلق �ليوم برعاية كرمية من 
�آل مكتوم، ويل  �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد ر��شد 
�أر�س  على  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 

حلبة �لأوتودروم يف دبي.
�ل�شابقتني  �لن�شختني  يف  �للقب  حامل  فريق  وحلق 
�لتجارب  �شباقات  �شد�رة  يف  �لأ�شود  �ل�شقر  �أبوظبي 
 ،2:00.041 وق����دره  زم���ن  �أ���ش��رع  م�شجاًل  �حل���رة 
ب��ق��ي��ادة ك��ل م��ن �لإم����ار�ت����ي خ��ال��د �لقبي�شي،  وذل����ك 
و�أندريا�س  ���ش��ن��اي��در،  وب��رين��د  بليكمولني،  وج���ريون 

�شيمون�شني.
�ل�شيارة �ملرعبة  وتفوق �لقبي�شي وزم��الوؤه على منت 
مر�شيد�س �أ�س. �أل. �أ�س �إي. �أم. جي على �شيارة فريق 
غي. �أم. �آر من طر�ز ��شتون مارتن فانتاج جي. تي. 3 
بقيادة كل من �شتيفان مويك، ود�رين ترنر، وتومنبو 
�أو يونغن وفر�نك يو، وذل��ك بفارق  فويجي، ود�ري��ل 
�أبوظبي-  0.274 ثانية و�نطلق فريق  �شئيل قدره 
�ل�شقر �لأ�شود �أوًل من على خط �ل�شباق �لذي ميثل 
حتدياً كبري�ً جلميع �لفرق و�ملت�شابقني على مد�ر 24 
�ل�شيار�ت  �شاعة من �لزمن ل تتوقف فيها حمركات 
ميثل  كما  و�لهدير.  �ل���دور�ن  عن  �ملرعبة  �لريا�شية 
على  وقدرتها  �لفرق  ل�شرت�تيجيات  �ختبار�ً  �ل�شباق 
ما  و�لتبديل  �ل�شيارة  و�شيانة  �لتوقف  ف��رت�ت  �إد�رة 

بني �ل�شائقني.

وذلك   60 رقم  �لقانون  بتطبيق  �لعام  دورة  وتتميز 
�أر�س  �أو حالت �لطو�رئ على  خالل وقوع �حل��و�دث 
تخف�س   60 رق���م  �ل��ق��ان��ون  تطبيق  وع��ن��د  �حل��ل��ب��ة. 
�ل�شاعة  يف  كم   60 �إىل  �شرعتها  �ملت�شابقة  �ل�شيار�ت 
كحد �أق�شى وحتافظ على هذه �ل�شرعة حتى �لإيعاز 
بانتهاء تطبيق �لقانون 60 ورفع �لأعالم �ل�شفر�ء. 
على  �مل�شرفة  و�للجنة  �حللبة  ل�شباط  ذل��ك  ويتيح 
و�لتعامل مع �حلادث  �ل�شباق دخول �حللبة مبا�شرة 

باأمان تام دون �أن يعرقلو� �شري �ل�شباق.
ويو�جه فريق �شقور �أبوظبي �ل�شود�ء �ليوم مناف�شة 
مثل  �لرفيع  �ل��ط��ر�ز  م��ن  عاملية  �أ���ش��م��اء  م��ن  �شديدة 
ترنر،  ود�ري���ن  م��وك��ي،  و�شتيفان  ب���روين،  جيامناريا 
و�إميانويل كولرد، وجوين مومل، وروب هف ويف �شياق 
مت�شل، حت�ّشن م�شتوى �لفرق �لإمار�تية �مل�شاركة يف 
�شباق دنلوب 24 �شاعة يف دبي ب�شكل ملحوظ خالل 
�إنت�شار�ت  منها  �لعديد  حققت  �إذ  �ل�شابقة،  �ل�شنو�ت 
خالل  �إم���ار�ت���ي  ف��ري��ق  �أو  �شائق  متكن  حيث  مهمة، 
�ل�����ش��ن��و�ت �ل��ث��الث �مل��ا���ش��ي��ة م��ن �ل��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب. ول 
�لعام يف �شوء م�شاركة نخبة  تختلف حظوظهم هذ� 
من �ل�شائقني �لإمار�تيني يف �أكرب �شباق على �لإطالق 
�أّن مناف�شات �لبطولة تنتهي  �إىل  يف �لإم��ار�ت وي�شار 
�ليوم �ل�شبت يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر�ً وذلك بعد 
م�شي 24 �شاعة على �نطالق �حلدث. وباب �حل�شور 
مفتوح لع�شاق �ل�شرعة و�لإثارة �إىل �ملن�شة �لرئي�شية 
�ل�شباقات كافة، و�شيتمكن �حل�شور  و�لبادوك خالل 

من �ل�شتمتاع مبجموعة من �لأن�شطة �لرتفيهية.

�ل�شبت  �ل�����ي�����وم  م�������ش���اء  ت���خ���ت���ت���م 
ك���اأ����س رئي�س  م��ن��اف�����ش��ات م�����ش��اب��ق��ة 
�لدولة لكرة �لقدم �ل�شاطئية �لتي 
�لريا�شي،  دب���ي  جم��ل�����س  ينظمها 
�مللعب  ع���ل���ى  م���ب���اري���ات���ه���ا  وت����ق����ام 
�مل��م��رز يف دبي،  �ل��رم��ل��ي ب��ح��دي��ق��ة 
�لأهلي  م���ن  ك����اًل  ي��ت��ن��اف�����س  ح��ي��ث 
�مل��رك��زي��ن �لأول  ع��ل��ى  و�ل��ف��ج��رية 
و�لثاين، ويتناف�س �لو�شل و�لن�شر 
و�شيح�شر  �ل���ث���ال���ث،  �مل���رك���ز  ع��ل��ى 
�ل�شريف  �أحمد  د.  �لتتويج  مر��شم 
�لريا�شي،  دب��ي  ع��ام جمل�س  �أم��ني 
�لأندية  �إد�رة  م��دي��ر  ع��م��ر  وع��ل��ي 
باملجل�س،  �ل��ري��ا���ش��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر 
وع�������دد م�����ن مم���ث���ل���ي �مل���وؤ����ش�������ش���ات 

�لريا�شية بالدولة.
�ل�شبت  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  ت�����ش��ه��د 
�ملر�كز  ع��ل��ى  ق��وي��ت��ني  م��و�ج��ه��ت��ني 
�لثالثة �لأوىل حيث تنطلق �ملبار�ة 
�لنهائية على �ملركز �لأول و�لثاين 
�لأهلي  فريق  فيها  يتناف�س  �لتي 
�لكاأ�س  ع��ل��ى  �ل��ف��ج��رية  ف��ري��ق  م��ع 
م�شاء،  و�ل��رب��ع  �لر�بعة  �ل�شاعة  يف 
�لثالث  �ملركز  مبار�ة  تنطلق  بينما 
بني  �ل�شعب  �لديربي  ت�شهد  �لتي 
�لو�شل و�لن�شر يف �ل�شاعة �لثالثة 
�لأهلي  فريق  تاأهل  وج��اء  م�شاًء.  
فوزه  ب��ع��د  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل����ب����ار�ة  �إىل 
�لن�شخة  بطل  �ملعتاد  غرميه  على 
�لدولة  رئي�س  ك��اأ���س  م��ن  �ل�شابقة 

�ل�����ش��اط��ئ��ي��ة فريق  �ل����ق����دم  ل���ك���رة 
�لنهائي  ن�����ش��ف  �ل����دور  يف  �ل��ن�����ش��ر 
قوية  مبار�ة  بعد  �ملا�شي،  �لأ�شبوع 
وحدة  وق��وة،  ِنّدية  �شهدت  و�شعبة 
هدفاً   14 فيها  و�شجل  �للعب  يف 
بو�قع 7 �أهد�ف لكل فريق و�نتهى 
�ل���وق���ت �لأ����ش���ل���ي ب��ال��ت��ع��ادل، لكن 
��شتطاع �لأهلي �أن ينتزع �لفوز من 
�لرتجيحية،  �ل��رك��الت  يف  �لن�شر 
كما �شهدت �ملبار�ة خم�شة �إنذ�ر�ت، 
ح��ي��ث ن���ال م��ن ف��ري��ق �لأه��ل��ي كاًل 
وقمرب  د�د،  حم��م��د  �أح���م���د  م����ن: 
حممد علي، على بطاقات �شفر�ء، 
وح�����ش��ل ن��ون��و م��ي��ج��ول م��ن فريق 

ليعاقب  ح���م���ر�ء  ب��ط��اق��ة  �لأه���ل���ي 
مبار�تني،  �ل��ل��ع��ب  ع���ن  ب���الإي���ق���اف 
�ل��ن�����ش��ر كاًل  ن���ادي  ن���ال م��ن  بينما 
من: ح�شن رم�شان، وحميد جمال 
على بطاقات �شفر�ء لكاًل منهما. 

 و����ش���ج���ل �أه����������د�ف �لأه�����ل�����ي ك���اًل 
م��ن �أح��م��د �إب��ر�ه��ي��م ح�����ش��ن، نونو 
�شجل  �شانتو�س،  جريلو  ميجول، 
�لذي �شجل  هدفني، وجو�و فيتور 
ل��ي��ت�����ش��در بذلك  �أه��������د�ف  ث�����الث 
حتى  �لبطولة  يف  �لهد�فني  قائمة 
فريق  �أه�����دف  ���ش��ج��ل  ب��ي��ن��م��ا  �لآن، 
�لن�شر، حممد عقيل �أحمد، �شجل 
رم�شان،  ح�����ش��ن  �أه��������د�ف،  ث����الث 

كرمي  ح�شن  وعلي  ه��دف��ني،  �شجل 
�شجل هدفني، 

نهائي  �إىل  �لفجرية  فريق  وت��اأه��ل 
�لكاأ�س بعد تغلبه على فريق �لو�شل 
�أي�شاً بالركالت �لرتجيحية، حيث 
ت��ع��ادل �ل��ف��ري��ق��ني ب��ث��الث��ة �أه���د�ف 
فريق  �أه���د�ف  و�شجل  منهما،  لكل 
�لفجرية كاًل من: خالد بن خمي�س 
�ل��ع��رمي��ي )ه��دف��ني(، �أح��م��د �شامل 
ح�����ش��ن )ه������دف(، و���ش��ج��ل �أه�����د�ف 
�ل���رك���الت �ل��رتج��ي��ح��ي��ة ك���اًل من: 
يحيى بن مبيوع بن نا�شر، �إبر�هيم 
�إ���ش��م��اع��ي��ل ع���ب���د�هلل، �أح���م���د �شامل 
ح�شن، يف حني �شجل �أهد�ف فريق 

�ل��و���ش��ل ك���اًل م���ن: ح�����ش��ني �أحمد 
خ��ور���ش��ي��د، ح��ي��در ع��ب��ا���س حممد، 
و�شجل  حم����م����دي،  حم���م���د  ول���ي���د 
�لركالت �لرتجيحية ح�شني �أحمد 
فيما  �شعيد،  علي  ح�شن  خور�شيد، 
�أ�شاع �شعيد يو�شف �شعيد، لتنتهي 
�إىل  �لفجرية  وت��اأه��ل  بفوز  �مل��ب��ار�ة 

نهائي �لكاأ�س.
�لدور  مباريات  حكام  طاقم  و�شم 
�أحمد  ك���ل م����ن:  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
�أح����م����د ح�شن  �ل�������ش���الم���ي،  ع��ب��ي��د 
�شعيد  حم���م���د  �أح�����م�����د  ب���ي�������ش���وه، 
�ليماحي، �إبر�هيم �ملن�شوري، فيما 
مر�قباً  حميد  �شعيد  حممد  ك��ان 
كرة  م�شابقات  �أن  ي��ذك��ر  للحكام. 
ينظمها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة  �ل���ق���دم 
جم��ل�����س دب�����ي �ل���ري���ا����ش���ي حتظى 
�لريا�شية  دب����ي  ق���ن���اة  م���ن  ب���دع���م 
وب��ل��دي��ة دب����ي، ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون قناة 
دبي �لريا�شية يف قلب �حلدث من 
على  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  نقل  خ��الل 
�لهو�ء مبا�شرة، �إىل جانب تغطيتها 
بو��شطة  �مل���ن���اف�������ش���ات  ك���و�ل���ي�������س 
وذلك  �ملتميزين،  مر��شيلها  �شبكة 
�لإعالمي  �ل���دع���م  ت���اأم���ني  ب��ه��دف 
تقدم  كما  للبطولة،  و�ل��رتوي��ج��ي 
بت�شخري  ك��ب��ري�ً  دع��م��اً  دب��ي  بلدية 
�ملجل�س  ل�شالح  و�ملن�شاآت  �ملالعب 
�لريا�شية  �لأن�شطة  كافة  لإجن��اح 

�ل�شاطئية.

لل�شيد  ف��ز�ع  بطولة  يف  �لنهائية  �لبطولت  �نطلقت 
ب��ال�����ش��ق��ور حت��ت �إ����ش���ر�ف وت��ن��ظ��ي��م م��رك��ز ح��م��د�ن بن 
�لفئات  م���ع  �لول  �أم�������س  �ل�������رت�ث،  لإح����ي����اء  حم��م��د 
بيور  وفئة  �خلليجيني  للم�شاركني  ح�شرياً  �ملخ�ش�شة 
حر جرنا�س وبيور حر فرخ. و��شتمرت �ملناف�شات �لقوية 
بني �مل�شاركني من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي حتى 
�لأوىل  �مل��ر�ك��ز  ليح�شد  �لنتائج  و�إع���الن  �آخ��ر حلظات 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  من  م�شاركني  �لفئتني  من 
لربثه  فريق  ن�شيب  م��ن  �لثانية  �مل��ر�ك��ز  ج��اءت  بينما 
�لقطري ومت�شابق �آخر من قطر. �أقيم حفل �لإعالن 
ع��ن �ل��ف��ائ��زي��ن و�ل��ت��ك��رمي ب��ج��ان��ب �مل���ي���د�ن �ملخ�ش�س 
حمد�ن  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  وح�شره  لل�شباقات 
بن حممد لإحياء �لرت�ث، عبد �هلل حمد�ن بن دملوك، 
�للجنة  ورئي�س  دروي�س،  �شعاد  �لبطولت  �إد�رة  ومدير 
يف �لبطولة دميثان بن �شويد�ن، وجميع �أع�شاء جلان 
�لبطولة و�ملنظمني و�مل�شاركني �خلليجيني وعدد كبري 
�ملنا�شبة:  بهذه  دروي�س  �شعاد  وعلقت  �مل�شجعني.   من 
�رتفع  �لذين  �مل�شرتكني  كافة  ون�شكر  �لفائزين  نهنئ 
عددهم هذ� �لعام ب�شكل ملحوظ، ون�شكر �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ويل عهد 
�لتي  �ل�شعبية  �لريا�شة  �ل��رت�ث عرب هذه  دبي لإحياء 
�لإم����ار�ت.  بلدهم  يف  �ملنطقة  �أه���ل  جميع  ��شتقطبت 
ن��ح��ي��ي �جل��م��ي��ع ع��ل��ى ه���ذه �مل�����ش��ارك��ة �ل��ط��ي��ب��ة و�ل����روح 
�لريا�شية �لعالية خ�شو�شاً �لذين مل يحالفهم �حلظ 
هذ� �ملو�شم نتمنى لهم حظاً �أوفر يف �ملو��شم �ملقبلة باإذن 
�هلل . من جانبه علق دميثان بن �شويد�ن، رئي�س �للجنة 
�ملنظمة للبطولت: نبارك �لفوز لإخو�ننا، ونتمنى حظاً 
�أوفر لكل من مل يح�شد �لفوز ون�شكر كافة �مل�شاركني 
بتعاونهم معنا لإجناح هذه �لبطولة �ل�شعبية. بف�شل 
و�لتحكيم كان ر�ئع  �لبطولت كانت ناجحة جد�ً  �هلل، 

�مل�شتوى وكان مر�شياً للجميع، وحر�شنا على تكري�س 
ل�شيوفنا خالل  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  ج��ه��ودن��ا 
�ليومني �ملا�شيني .  وقال �لفائز باملركز �لأول يف فئة 
بيور حر جرنا�س، خالد فهد �لقريني من �ل�شعودية: 
�أنا �شعيد جد�ً بح�شد �ملركز �لأول هذ� �لعام. يف �ملا�شي، 
�لثاين  �ملركز  يف  مرة  بالبطولة،  مرتني  �لفوز  حققت 
�هلل  �شاء  ما  �لثالث.  �ملركز  على  ح�شلت  �أخ��رى  وم��رة 
�لتنظيم يفوق �لتوقعات و�توجه بال�شكر ل�شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ويل عهد 
دبي، على �إحياء مثل هذه �لريا�شة �لنابعة من �شميم 
فئة  يف  �لأول  �لفائز  وق��ال   . �لأ�شيل  �لعربي  �ل���رت�ث 
من  �لربغ�س  حممد  برغ�س  �ملت�شابق  ف��رخ،  ح��ر  بيور 
�ل�شعودية: �أنا �أ�شارك للمرة �لأوىل ومل �توقع �أي فوز، 
باملركز  ولكن بف�شل �هلل حالفني �حلظ وج��اء طريي 
فرحتي  عن  للتعبري  �ملنا�شبة  �لعبار�ت  �أج��د  ل  �لأول. 

�أتوجه بال�شكر ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد،  ولكن 
ويل ع��ه��د دب���ي ل��رع��اي��ت��ه �ل��ك��رمي��ة ودع���م���ه مل��ث��ل هذه 
لإحياء  حممد  بن  حمد�ن  وملركز  �لأ�شيلة  �لريا�شات 
�لرت�ث على هذ� �لتنظيم �لرفيع �مل�شتوى . من جهته، 
لفريق  �لفني  �جلهاز  رئي�س  �ملهندي،  علي  �شيف  �أك��د 
و�لثاين  �لأول  �مل��رك��ز  على  ح�شلنا  �ل��ق��ط��ري:  ل��ربث��ه 
�إىل  وعائدون  �هلل  بف�شل  �ملختلفة  �لفئات  يف  و�لثالث 
�لإنطالقة  ب��ه��ذه  �شعد�ء  نحن  ك��وؤوؤ���س.  بثالثة  قطر 
�لتي يظهر فيها لأول مرة على م�شتوى �خلليج فريق 
قطري لل�شيد بال�شقور. ن�شكر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد ويل عهد دبي على رعايته �لكرمية وعلى ت�شهيل 
�مل�شاركة  �لطيور  �إدخ��ال  من  �للوج�شتية  �لأم��ور  كافة 
�إىل ح�شن �ل�شيافة، ون�شكر �ملنظمني على هذ� �لتنظيم 
�لر�ئع و�حلكام على نز�هتهم. باإذن �هلل �شن�شارك خالل 
�ل�شنو�ت �ملقبلة يف بطولة فز�ع لل�شيد بال�شقور . وقدم 

�لفريق �لقطري لربثه �لدروع �لتكرميية ل�شمو �ل�شيخ 
حمد�ن وللقائمني على �لبطولة كعربون �شكر وتقدير 
بل من  �لقطري  فريق لربثه  لي�س فقط من  وحمبة 

�ل�شعب �لقطري عامة.  

الفائزون يف فئة بيور حر جرنا�ش-للخليجيني 
�ل��ربغ�����س من  ب��رغ�����س حم��م��د  �لأول  �مل���رك���ز  ج����اء يف 
ثانية.   21.791 ق��دره  زمنا  ط��ريه  حقق  �ل�شعودية 
وج���اء يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين حممد ب��ن �شالح �ل��ق��م��ر� من 
 22.178 ثانية  يف  �مل�شافة  ط��ريه  قطع  حيث  قطر 
�لقمر�  �شالح  ب��ن  حممد  �ي�شاً  �لثالث  باملركز  وج��اء 
مع طري �آخر قطع �مل�شافة يف 22.348 ثانية وذهب 
�مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع �إىل ف��ري��ق ل��ربث��ه �ل��ق��ط��ري حيث قطع 
وكان  ثانية،   22.441 �مل�شافة يف  �لفريق  �أح��د طيور 
عبد�هلل  م�شفر  حم��م��د  ن�شيب  م��ن  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز 

�مل�شافة  طريه  قطع  �ل�شعودية  من  �لدو�شري  هجر�س 
يف 22.661 ثانية وذهب �ملركز �ل�شاد�س �إىل حمد بن 
�شالح �لقمر� من قطر حيث قطع طري �آخر للمت�شابق 
�مل�شافة يف 22.722 ثانية، وجاء يف �ملركز �ل�شابع بدر 
نا�شر �ملطريي من �لكويت قطع فيها طريه �مل�شافة يف 
عبد  للقطري  �لثامن  �ملركز  وذه��ب  ثانية   22.791
�مل�شافة  طريه  قطع  حيث  �لعلي  نا�شر  مبارك  �لعزيز 
خالد  �ل��ت��ا���ش��ع  �مل���رك���ز  وح�����ش��د  ث��ان��ي��ة،   22.793 يف 
يف  �مل�شافة  طريه  قطع  حيث  قطر  من  �لنعيمي  ر��شد 
22.932 ثانية وجاء يف �ملركز �لعا�شر �شويان فالج 
�مل�شافة  طريه  وقطع  �ل�شعودية  من  �لدو�شري  حممد 

يف 23.022 ثانية.
 

نتائج فئة بيور حر فرخ-للخليجيني
جاء يف �ملركز �لأول خالد فهد �لقريني من �ل�شعودية 

ح��ق��ق ط���ريه زم��ن��ا ق���دره 21.123 ث��ان��ي��ة. وج���اء يف 
�لثاين فريق لربثه من قطر حيث حقق طري  �ملركز 
�لثالث  �مل��رك��ز  وذه���ب   21.241 ق���دره  زم��ن  �لفريق 
�إىل عبد �هلل عبد �لعزيز �لدعيج من �ل�شعودية قطع 
ثانية، وجاء   21.373 ق��دره  زم��ن  �مل�شافة يف  ط��ريه 
باملركز �لر�بع حممد �شالح �لقمر� قطع طريه �مل�شافة 
�إىل فريق  �ملركز �خلام�س  ثانية وذهب   21.621 يف 
يف  �مل�شافة  �لفريق  ط��ري  قطع  حيث  قطر  م��ن  لربثه 
21.780 ثانية، وجاء يف �ملركز �ل�شاد�س �ي�شاً فريق 
�لفريق  طيور  �أح��د  فيها  قطع  حيث  �لقطري  لربثه 
�ل�شابع  �مل��رك��ز  وذه����ب  ث��ان��ي��ة   21.921 يف  �مل�����ش��اف��ة 
قطع  حيث  �ل��ه��اج��ري  زوم���ان  فهد  حممد  لل�شعودي 
�ملركز  وح�����ش��د  ث��ان��ي��ة،   22.106 يف  �مل�����ش��اف��ة  ط���ريه 
�لذي  �لكويت  �لر�شيدي من  �لطرقي  �لثامن عبد�هلل 
قطع طريه �مل�شافة يف 22.267 ثانية وجاء يف �ملركز 
�لعا�شر حممد �شالح �لقمر� مع طري �آخر قطع �مل�شافة 

يف 22.665 ثانية. 

الفائزون يف الطيارة الال�سلكية 9 يناير
�لطيارة  بطولة  نهائيات  �لول  �أم�����س  �شباح  �أق��ي��م��ت 
يف  ن��ا���س  ف��ري��ق  �لأول  باملركز  وج���اء  �شيوخ  �لال�شلكية 
�ليالي�س  ف��ري��ق  �ل��ث��اين  وب��امل��رك��ز   1:17.132 زم��ن 
وذه�����ب �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث �ي�������ش���اً ل��ف��ري��ق ن���ا����س يف زمن 
1:18.160 و�ملركز �لر�بع لفريق نا�س �ي�شاً يف زمن 
يف  �ليالي�س  لفريق  �خل��ام�����س  و�مل��رك��ز   1:18.199
زمن 1:18.266 وذهب �ملركز �ل�شاد�س )زمن قدره 
 )1:19.959 ق��دره  )زم��ن  و�ل�شابع   )1:18.959
و�لتا�شع   )1:20.200 ق������دره  )زم������ن  و�ل���ث���ام���ن 
قدره  زم��ن  )يف  و�لعا�شر   )1:21.493 ق��دره  )زم��ن 

1:21.827( لفريق نا�س.  

ختام فئات اخلليجيني يف بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور 

امل�ض�رك���ون م���ن دول التع�����ون ي�ضي���دون بن���زاه����ة التحكي�����م ورق����ي التنظي������م
مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث يقدم �سيارات فخمة للمراكز الثالثة االأوىل وجوائز نقدية اإىل املركز العا�سر

الفجرية يتحدى االأهلي يف نهائي كاأ�ش رئي�ش الدولة لكرة القدم ال�ساطئية اليوم

الو�ض���ل والن�ض���ر يف دي��رب���ي مثي��ر عل��ى املرك���ز الث��ل��ث

�لإم����ار�ت  وم��ر���ش��ح  جيت�شو  �جل��و  �حت���اد  رئي�س  �لها�شمي  عبد�ملنعم  �أع��ل��ن 
�لذي  �لن��ت��خ��اب��ي  ب��رن��اجم��ه  �لآ���ش��ي��وي للعبة ع��ن م��الم��ح  لرئا�شة �لحت���اد 
فندق  ي�شهدها  �ل��ت��ي  �لعمومية  �جلمعية  يف  غ��د�  �لن��ت��خ��اب��ات  ب��ه  يخو�س 
�لأبر�ج �لثالثة يف �أبوظبي على هام�س �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لقاري. 
و�ليابان  �جلنوبية  كوريا  �حت��اد�ت  روؤ�شاء  �لنتخابات  يف  �لها�شمي  ويو�جه 
وكاز�خ�شتان. وقال �لها�شمي �إن �لإم��ار�ت قدمت م�شوغات ريادتها يف �جلو 
جيت�شو �شو�ء على �ل�شعيد �لعاملي �أو �لقاري �أو �لإقليمي قبل �أن يكون هناك 
و�لبطولت  �ملبادر�ت  خالل  من  وذلك  جيت�شو  للجو  م�شتقل  �آ�شيوي  �حتاد 
و�لفعاليات �لتي �أطلقتها حول �لعامل وم�شروع �ملليون لعب �لذي �أطلقته 
�شلبقا وعمل ع�شويات خا�شة للمنت�شبني للعبة ممن ي�شاركون يف بطولت 
جيت�شو  �جلو  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  �إط��الق  �إىل  �إ�شافة  �أبوظبي 
�ملحطة  �أبوظبي  يف  رحالها  �أن حتط  قبل  �أجمع  �لعامل  ق��ار�ت  �لتي تطوف 

وهو عطاء  �مل�شتقبل  �ملزيد يف  لديها  �شيكون  �أبوظبي  �ن  و��شاف  �لأخ��رية. 
ل نرهنه مبن�شب ول ن�شاوم عليه لأن �لإم��ار�ت ب�شيوخها وقادتها هي بلد 
�لعطاء ومبادر�تها حول �لعامل لكل �لب�شرية و�ل�شالم هو ر�شالتنا ورفاهية 
�ل��ب��ط��ولت يف �لقارة  ك��ان��و�. وك�شف ع��ن �شعيه لق��ام��ة ع��دد م��ن  �أي��ا  �لب�شر 
�إىل بطولة كربى على غر�ر  �إ�شافة   - �لعام  - ثالث بطولت يف  �لآ�شيوية 
بطولة �لعامل ملحرتيف �جلو جيت�شو جتوب ربوع �لقارة وتقدم جو�ئز �شخية 
�لقارة  يف  �للعبة  قاعدة  لتو�شيع  م��ب��ادر�ت  و�شع  عن  ك�شف  كما  لالأبطال.. 
و�إن�شاء مر�كز لها على غر�ر مر�كز كرة �لقدم �لتي يوؤ�ش�شها �لحتاد �لدويل 
و�لتي حتمل ��شم م�شروع �لهدف على �ن حتمل يف م�شروع �جلو جيت�شو ��شم 
لل�شغار من خالل  �أهمية خا�شة  يويل  برناجمه  �ن  و��شار  �لأم��ل.  م�شروع 
م�شاريع  تبني  على  �لآ�شيوية  �ل��دول  وحث  لهم  بطولت  �إقامة  يف  بالتو�شع 
برناجمه  �ن  و�و�شح  �ملد�ر�س.  �إىل  �للعبة  و�شم  �لإمار�تي  بامل�شروع  �شبيهة 

ل يتوقف على �لالعبني لكنه ميتد �إىل خمتلف مفا�شل �للعبة من مدربني 
�ل��ق��ارة و�لقتد�ء  رب���وع  ت��ب��ادل �حل��ك��ام يف  ع��ل��ى  و�إد�ري�����ني و�شيعمل  وح��ك��ام 
بالتجارب �لأكر ثر�ء و�إيفاد �لإد�ريني و�حلكام و�ملدربني لدور�ت يف �لدول 
�ملتقدمة ل �شيما �لرب�زيل و�أمريكا و�أملانيا �إ�شافة �ليابان وكوريا. وقال �ن 
ذلك ل ميكن �أن يتحقق دون وجود �إمكانيات مادية تكون �لقاطرة �لتي تقود 
�لحتاد لتحقيق �أهد�فه وتطلعاته لفتا �ىل �ن برناجمه يويل �أهمية كبرية 
لفكرة توفري �ملو�رد و�ل�شتثمار و�لت�شويق و�شيعمل على جلب عقود رعاية 
لالحتاد وفعالياته �ملختلفة لتوفري �ملو�رد �لتي متكننا من حتقيق تطلعاتنا 
كما �شي�شعى لأن تكون لالحتاد مو�رده �خلا�شة من خالل �ن�شاء م�شروعات 
دولة  �مل�شروعات على  تلك  تقت�شر  ول��ن  �لحت��اد  م��و�رد  على  لل�شرف منها 
�ملقر وهي �لإم��ار�ت و�إمنا �شتمتد �إىل ربوع �لقارة لأننا نتطلع �إىل �أن يكون 
�لحتاد �لآ�شيوي للجو جيت�شو منوذجا فريد� بني بقية �لحتاد�ت �لأخرى. 

و��شاف �لها�شمي هناك بالطبع �لطموح �لأهم و�لأكرب و�لذي ميثل حلما 
�إىل  �أجمع وهو قيادتها  �لعامل  �للعبة يف  و�إمن��ا ملنت�شبي  لي�س لآ�شيا وحدها 
�لآ�شيوي  �إليه منذ زمن ومع وج��ود �لحت��اد  ن�شعى  كنا  �لأوملبياد وهو حلم 
�لآ�شيوية  �لوفود  غ��د�  وتكتمل  حتقيقه.  على  �إ�شر�رنا  �شيزيد  �أبوظبي  يف 
و�لدولية بو�شول �ليوناين بانايوتو�س رئي�س �لحتاد �لدويل للجو حيت�شو 
رئي�س  �لفهد  ط��الل  فهد  و�ل�شيخ  �لأوروب���ي  �لحت��اد  رئي�س  فري�س  وهربت 
�لفهد  �أحمد  �ل�شيخ  ممثل  �مل�شلم  وح�شني  جيت�شو  للجو  �لكويتي  �لحت��اد 
رئي�س �ملجل�س �لأوملبي �لآ�شيوي �ملدير �لعام للمجل�س �إ�شافة �إىل 4 �أع�شاء 
دولة   22 عن  وممثلني  جيت�شو  للجو  �ل��دويل  لالحتاد  �لتنفيذي  باملكتب 
�آ�شيوية �أع�شاء بالحتاد �جلديد وممثلني عن �أهم �لدول �لتي متار�س �جلو 
جيت�شو وهي �ليابان �لدولة �ملوؤ�ش�شة للعبة وكوريا �جلنوبية و�لهند و�ل�شني 

وكاز�خ�شتان و�إير�ن. 

عبداملنعم اله��ضمي يعلن عن برن�جمه النتخ�بي لرئ��ضة الحت�د الآ�ضيوي للجو جيت�ضو

�سباق دنلوب 24 �ساعة 2014 يف دبي ينطلق على اأر�ش حلبة دبي اأوتودروم

ح�مل اللقب يف املو�ضمني ال�ض�بقني فريق اأبوظبي ال�ضقر 
الأ�ضود يت�ضدر �ضب�ق�ت التج�رب احلرة وينطلق اأوًل

توج �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان بن خليفة 
لرئي�س  �ل���ث���اين  �ل���ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�أب���ط���ال �شباق  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�أقيم  �لإمار�ت للدر�جات �ملائية �لذي 
�لأمو�ج  كا�شر  مياه  على  �م�س  م�شاء 
يف �أبوظبي حتت �شعار )�شكر� خليفة( 
من  �ملائية  �لدر�جات  �أبطال  بح�شور 
�لبطولة  ف���ئ���ات  يف  �ل���ع���امل  خم��ت��ل��ف 
فئة جال�س مبتدئني  و�شهدت  �ل�شتة. 
فوز �لكويتي عبد �هلل �لرتكيت باملركز 
�لرحمن  عبد  �لكويتي  وحلول  �لأول 
غ����ازي يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين و�لإم���ار�ت���ي 
�ملركز  يف  �مل��ن�����ش��وري  ن��ا���ش��ر حم��م��د 
�لثالث فيما �شهدت فئة و�قف حمدود 
تاألق �لإمار�تي جابر حممد �لفال�شي 
يف  �شريونتو  مارتا  �لإيطالية  وحلول 
حممد  ن��و�ف  و�لكويتي  �لثاين  �ملركز 
�ل���ف���رح���ان ب��امل��رك��ز �ل���ث���ال���ث. وج����اءت 

ل��ت��ه��دي �ملركز  ���ش��ت��وك  ف��ئ��ة ج��ال�����س 
جا�شم  حم��م��د  �ل��ك��وي��ت��ي  �إىل  �لأول 
خمي�س  للعماين  �لثاين  و�ملركز  �لباز 
�ل��ث��ال��ث للقطري  �حل��و���ش��ن��ي و�مل��رك��ز 
متكن  حني  يف  �ملناعي  �بر�هيم  ر��شد 
�لإم���ار�ت���ي �مل��ر حممد ب��ن ح��ري��ز من 
و�ق���ف  ف��ئ��ة  يف  �لأول  �مل���رك���ز  �إح�������ر�ز 
�لإيطايل  ثانيا  ح��ل  فيما  حمرتفني 
فن�شي �أندريه وثالثا �لنم�شاوي كيفن 
�شلطان  �لقطري  ��شتحق  بينما  ريرت 
�جلرب يف فئة �حلركات �لإ�شتعر��شية 
حركات  و�أج��م��ل  �أف�شل  �شاحب  لقب 
��شتعر��شية وحل �لإمار�تي ر��شد علي 
���ش��ال��ح �مل���ال ث��ان��ي��ا و�ل��ق��ط��ري حممد 
�لعمالقة  فئة  ويف   . ثالثا  علي  جمعة 
�لعبد  يو�شف  �لكويتي  تفوق  و�لكبار 
بينما  �لأول  �مل��رك��ز  ب���اإح���ر�ز  �ل�����رز�ق 
ح���ل ث��ان��ي��ا �ل���ق���ط���ري ول���ي���د حممود 
�ل�شر�شيني يف حني جاء ثالثا �لكويتي 

حممد �بر�هيم بو ربيع. و�أ�شاد �ل�شيخ 
�آل نهيان  �شلطان بن خليفة  ز�ي��د بن 
ب��امل�����ش��ت��وى �ل���ق���وي �ل�����ذي ظ���ه���رت به 
مناف�شات �شباق �شكر� خليفة و�لتميز 
�ل�شباق  ب��ه م��ن��اف�����ش��ات  �ل����ذي ح��ظ��ي��ت 
بال�شعار  �لع��ت��ز�ز  ع��ن  وع��رب  �ل�شبعة 
�ن  م�����ش��ري� �ىل  �ل�����ش��ب��اق  �ل���ذي حمله 
�شكر� خليفة هي ر�شالة و�شلت جلميع 
�ل��ق��ل��وب وت��ع��رب ع��ن م�����ش��ارك��ة �لنادي 
و�ل�شكر  باجلميل  �ل��ع��رف��ان  حملة  يف 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  للو�لد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�حلب  جت�شد  �أي�شا  وه��ي  �هلل  حفظه 
ل�شموه  �جلميع  يكنه  �ل���ذي  و�ل��وف��اء 
وم��ا نحمله من م�شاعر ل ح��دود لها 
م��ن �لم��ت��ن��ان ل��ل��و�ل��د �ل��ق��ائ��د حفظه 
�هلل . و�أكد �أن جناح وتفوق �لبطولت 
ينظمها  �ل��ت��ي  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
ب��دع��م م��ن �شمو �ل�شيخ  ي��اأت��ي  �ل��ن��ادي 

نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�أبوظبي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
وحر�شه  �لبحرية  للريا�شات  �لدويل 
�لد�ئم على �أن يكون جلميع ما ينظمه 
و�لتفوق  �لنجاح  يف  �لأول��وي��ة  �ل��ن��ادي 
من �أجل �أن تظل �إمارة �أبوظبي و�جهة 
بالتفوق  ل����الإم����ار�ت  مم��ي��زة  ب��ح��ري��ة 
�ل�شيخ  وق��دم  �ملجال.  ه��ذ�  و�لتميز يف 
نهيان  �آل  �شلطان بن خليفة  ز�ي��د بن 
ويف  �م�س  �شباق  يف  للفائزين  �لتهنئة 
جميع �لفئات و�أ�شاد بالتنوع جلن�شيات 
وتعدد  �لتتويج  من�شة  على  �لفائزين 
يعك�س  ذل���ك  �أن  م���وؤك���د�  جن�شياتهم 
�لتطور �لكبري و�مللفت و�لذي ت�شهده 
�ملائية  ل��ل��در�ج��ات  �لإم������ار�ت  ب��ط��ول��ة 
وتاألق  بان�شمام  �لأخ���رية  �ل�شنني  يف 
�أن  على  و�شدد  �لأب��ط��ال.  من  �لعديد 
�لتي  و�لبطولت  �لقادمة  �لفعاليات 

ناحية  من  تقل  لن  �لنادي  �شينظمها 
�لدر�جات  �شباق  عن  و�مل�شتوى  �لأد�ء 
�ملائية م�شري� �إىل �أن �لرتكيز �شيكون 
دوم���ا ع��ل��ى ت��وف��ري �ل��ر�ح��ة للجمهور 
�ملنطقة  و�إع�����د�د  لل�شباق  و�مل��ت��اب��ع��ني 
��شتيعاب  �أج�����ل  م���ن  �أف�������ش���ل  ب�����ش��ك��ل 
�أك��رب من �جلماهري. من جهته  ع��دد 
�لرميثي ع�شو  �أح��م��د ح��ربو���س  ع��رب 
�لرتياح  ع���ن  �ل���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
من  �لبطولة  �إل��ي��ه  و�شلت  مل��ا  �لكبري 
�شهرة وقوة وتناف�س �شديد ظهر جليا 
و�أو�شح   . �لبطولة  ف��ئ��ات  خمتلف  يف 
�لرميثي �ن مناف�شات �ل�شباق حظيت 
�شدى  ولقيت  وو����ش��ع  كبري  باهتمام 
مم��ي��ز� خ��ا���ش��ة م��ع �إق��ام��ت��ه��ا يف فرتة 
منطقة  و�زدح���ام  �لأ�شبوعية  �لعطلة 
كا�شر �لأم���و�ج ب��ال��زو�ر وم��ن يرغبون 
وهو�ء  �جلميلة  بالأجو�ء  بال�شتمتاع 
�ل��ب��ح��ر يف ه����ذه �لأي������ام ول���ذل���ك فاإن 

كانت  �لتوقيت  ه��ذ�  يف  �ل�شباق  �إقامة 
�إىل  و�أ�شار  ناجحة وب�شكل كبري جد�. 
خلق  يف  �شاهم  �ل�شباق  فئات  تنوع  �ن 
�ملناف�شة  تنوع  مع  �أي�شا  ومتعة  �إث��ارة 
خا�شة  �مل�شاركني  �ملت�شابقني  وك���رة 
�مل�شاركة �لإمار�تية و�لتي توزعت على 

�ىل  منوها   .. �لبطولة  فئات  خمتلف 
�لعديد من �جلن�شيات يف  �ن م�شاركة 
للح�شور  �لكبري  و�لإق��ب��ال  �لبطولة 
هو دليل على �لتفوق �لفني و�لنت�شار 
�لإمار�ت  �شباق  يحققه  �ل��ذي  �لكبري 
دوم�����ا. و���ش��ه��دت م��ن�����ش��ة �ل��ت��ت��وي��ج يف 

مت�شابقي  م��ن  جميلة  ل��ف��ت��ة  �خل��ت��ام 
هتفو�  و�ل����ذي����ن  �مل���ائ���ي���ة  �ل�����در�ج�����ات 
ب�����ش��وت و�ح����د “ ���ش��ك��ر� خ��ل��ي��ف��ة “ يف 
جميع  قلوب  يف  نف�شها  حفرت  �شورة 
من ح�شر �ملناف�شة �لر�ئعة على كا�شر 

�لأمو�ج يف �لعا�شمة �أبوظبي.

زاي���د بن �ضلط�����ن بن خليف����ة يت����وج الف�ئزي����ن يف �ض�ب�����ق الإم����رات للدراج�����ت امل�ئي����ة
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�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 
�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2768 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

�حلاجب  عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  مياه  ب�شري  �حمد  مدعي/�شوبيل 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  و�لعقار�ت  للمقاولت 
و�ل�شيانة  و�لعقار�ت  للمقاولت  �حلاجب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/1/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
�لثالثة ب� حمكمة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3209 /2013 عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ديلو�ر ح�شني حممد ��شحق �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: �لنجوم 
�لثالثة للبال�شرت و�ل�شباغ �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  و�ل�شباغ  للبال�شرت  �لثالثة  �لنجوم  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة يف الدعوى رقم 1926 /2013 جت كل- م ت- ب -اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لفرد�ن  ح�شن  فرد�ن  ملالكها  �لتجارية  و�خلدمات  للتوريد�ت  �بوظبي  مدعي/موؤ�ش�شة 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة �لريان لال�شتثمار �س م خ وميثلها خليفة يو�شف 
خوري و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: عدم نفاذ وت�شرف وتعوي�س بو�قع 
�ملدير  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  خوري  يو�شف  خليفة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم  مليون 
�ن  بالن�شر حيث  �لريان لال�شتثمار �س م خ �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  �ملفو�س ل�شركة 
 2014/1/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة 
�و  نهيان �شخ�شيا  �ل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  ب� حمكمة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2932 /2013 جت كل- م ت- ب -اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لبنية  يف  �ملياه  ت�شريب  منع  لعمال  ح�شني  علي  عبد�هلل  مدعي/�شركة 
�لقانوين  �شكلها  دي  �ت�س  بي  �ن  دي  ��س  كيه  بي  ��س  بيمبينان  �شركة  عليه:  �لمار�ت مدعي 
�لدعوى: مطالبة  و�خرون �جلن�شية: ماليزيا مو�شوع  �جنبية جن�شيتها ماليزيا  �شركة  فرع 
مالية مببلغ 2019426.23 درهم + �لفائدة �لقانونية 12% �ملطلوب �عالنه/ �شركة بينا بوري 
�لقاب�شة بي �ت�س دي - فرع �شركة �جنبية �جلن�شية: ماليزيا عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
لنظر  �ملو�فق 2014/1/22 موعد�  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/8  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11         حمكمة ابوظبي البتدائية

اعال ن للح�سور امام املحكمة يف الدعوى رقم 1512 /2013 جت كل- م ت- ب -اأظ
املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية

ل�شاحبها  ترميك�س   - �جلاهزة  �خلر�شانية  لالعمال  �لفنية  مدعي/�ملوؤ�ش�شة 
للمقاولت  جانكو�س  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شاعر  عبد�لرحمن 
 95962 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة 
درهم مع �لفائدة �لقانونية من تاريخ رفع �لدعوى �ملطلوب �عالنه/ �شركة جانكو�س 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
موعد�   2014/1/27 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   710 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

 مدعي/ بيوليو �نرتنا�شيونال جروب وتتاجر ك�شركة بي �ى جي فلوركوفرجن�س �ن 
مالكها  ميثلها  لل�شجاد  �حلديث  �لبيت  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  يف 
نبيل �شليم يون�س نز�ل و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
للمفرو�شات   �حلديث  �لبيت  �عالنهما/1-موؤ�ش�شة  �ملطلوب  درهم    231.646 مببغ 
�قام  �ملدعي  �ن  �لبيت �حلديث  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:بالن�شر حيث  2- موؤ�ش�شة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/19 موعد� لنظر 
ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/8  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012 /2013 جت كل- م ت- ب -اأظ

ح�شني  ميثلها/  �بوظبي  لال�شتثمار�ت  �ملتقدمة  �لمار�ت  مدعي/جمموعة 
�بر�هيم حممد �حلمادي ب�شفته �لرئي�س �لتنفيذي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي 
بتعوي�س  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  فرن�شا  �جلن�شية:  زهر�ن  وجدي  عليه: 
900.000.000 درهم �ملطلوب �عالنه/ وجدي زهر�ن �جلن�شية: فرن�شا عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�خلمي�س �ملو�فق 2014/1/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/8  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  362/ 2013 -�سخ�سية - م ر-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف :جنالء خمي�س �بر�هيم �ل�شيد �جلن�شية: م�شر �مل�شتاأنف عليه: �حمد 
تعديل   : �ل�شتئناف  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  عبد�لرحيم  �لبدري  حمد�ن 
�حلكم ت�شليم جو�ز �شفر ومنع من �ل�شفر و�جرة حا�شنة   �ملطلوب �عالنه/ 
�ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  م�شر  �جلن�شية:  عبد�لرحيم  �لبدري  حمد�ن  �حمد 
م  نف�س-  ح   2012/1863 �لدعوىرقم  يف  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف 
ر-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/22 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

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

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3477 

�ملحكوم �شده: مرطبات �شر�ج �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2013/1/6 �شدر 
حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح �شركة �بوظبي �لوطنية للعقار�ت حكمت �للجنة غيابيا : �أوًل: بف�شخ �لعقد �ملحرر مع 
�ملدعى عليها بتاريخ 2008/3/3 و�ملرفق �شورته مبلف �لدعوى . ثانيا: باخالء �ملدعى عليها 
للمحل رقم 10 ببناية �لدكتور جوعان و�ل�شيخ حممد بن �شرور �ملبني ب�شحيفة �لدعوى 
وعقد �ليجار �ملرفق وت�شليمه للمدعية خاليا من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت 
درهم   12600 بو�قع  �ليجارية  �لقيمة  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعى  و�لزمت  �لتعاقد 
�لقانونية  �لزيادة  مع  �لفعلي  و�لت�شليم  �لخ��الء  2009/3/4 وحتى متام  تاريخ  �شنويا من 
بتقدمي  و�لزمتها   2013/11/9 لغاية  حتت�شب  �ن  على  �ل�شنوية  لالجرة  ت�شاف   %5 بو�قع 
بر�ءة ذمة من د�ئرة �ملاء و�لكهرباء عن �لعني �ملوؤجرة عند �لخالء �لفعلي و�لزمت �ملدعى 
عليها بامل�شروفات ومبلغ 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماه ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 

حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3397 

�ملحكوم �شده: �شركة جولدن تر�فل �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2013/1/6 
�ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة  �د�رة جلان ف�س  �شدر حكم من قبل 
باخالء  عليها  �ملدعى  بالز�م   : غيابيا  �للجنة  حكمت  �لوطني  �بوظبي  بنك  ل�شالح  �ع��اله 
�لعني �ملوؤجرة مو�شوع �لدعوى وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س و�لز�م 
�ملدعى عليها ب�شد�د �لقيمة �ليجارية من تاريخ 2012/12/1 وما ي�شتجد من بدل �يجار 
درهم   19.509 مببلغ  قدرها  �لبالغ  �ل�شنوية  �لج��رة  بو�قع  و�لخ��الء  �لت�شليم  مت��ام  حتى 
و�لزيادة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا على �ن حتت�شب �لزيادة لغاية تاريخ 2013/11/9 فقط 
و�لز�مها بتقدمي بر�ءة ذمة من �ملاء و�لكهرباء و�ل�شيانة حتى متام �لخالء وحتميلها ر�شوم 
. حكما قابال لال�شتئناف  �تعاب حماماه  �لدعوى ومبلغ مائتي درهم مقابل  وم�شروفات 

خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11   
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/365   عقاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - زكري ح�شني كوندروميل جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار ) �س.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملربم 
�ملدعى  و�ل��ز�م  �ل�شكنية رقم )4003(  �لوحدة  ب�شاأن  �ملدعي و�ملدعى عليه  بني 
�لربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليه 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2014/1/22 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2939 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

وي�شت  �شركة  �ملال �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:   رفيع  مدعي/ ع�شام حممد   
ليف لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م و�خرون �جلن�شية : �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية وقدرها 420000 درهم و 500000 درهم وتعوي�س 20000 درهم و�لفائدة �ملطلوب 
عنو�نه:  �لمار�ت   : �جلن�شية  ذ.م.م  �لعقار�ت  لد�رة  ليف  وي�شت  �شركة  �عالنه/ 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�ملو�فق 2014/2/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�و  �شخ�شيا  �لكائنة   �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/8  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2753 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �شركة بيه بيه جي �ند �شرتيز �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  �شركة تورك 
وميثلها/  �مليكانيكية-  للهند�شة  تورك  �شركة  �شابقا  و�مل�شماة  للهند�شة  �ي�شت  ميدل 
 401.325 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  فيال  نادو  مانوج 
�شركة  �شابقا  و�مل�شماة  للهند�شة  �ي�شت  تورك ميدل  �شركة  �عالنه/    �ملطلوب  درهم 
تورك للهند�شة �مليكانيكية- وميثلها/ مانوج نادو فيال �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�ملو�فق 2014/1/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/1/8
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1320 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

عليه:   مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لكويتي  عبد�هلل  �حمد  �شامل  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س   �جلن�شية:  عبد�حلكيم  �م  ��س  هارون  حممد 
ف�شخ عقد وكيل خدمات بقيمة 10000 درهم  �ملطلوب �عالنه/ حممد هارون 
��س �م عبد�حلكيم �جلن�شية: بنغالدي�س عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2014/1/14 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2014/1/07  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   531 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

�كرت�س  عليه:   مدعي  م�شر   �جلن�شية:  �شيام  حممد  عبد�حلميد  عادل  مدعي/   
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لمار�ت  �لنعيمي-  غميل  مطر  جمعه  ميثلها/  للنقليات 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 204076 درهم    �ملطلوب �عالنه/ �كرت�س 
للنقليات ميثلها/ جمعه مطر غميل �لنعيمي- �لمار�ت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لوقف(  من  بالن�شر)تعجيل 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/20 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/9  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   701 /2013 عم جز - م ر-ب- ع ن

عليه:   مدعي  باك�شتان    �جلن�شية:  عرفان  حممد  علي  �شهباز  حممد  مدعي/   
�لمار�ت  �جلن�شية:  مغاوري  �يهاب  وميثلها/  للديكور  �لع�شري  �ملنزل  موؤ�ش�شة 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية �ملطلوب �عالنه/   موؤ�ش�شة �ملنزل �لع�شري للديكور 
�ملدعى  بالن�شر)لعالن  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  مغاوري  �يهاب  وميثلها/ 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   ) بكر  حممد  �ملغاوري  �يهاب  ميثلها  عليها/ 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2014/1/13 موعد� لنظر  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
�لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/6  
قم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1309 /2013 جت جز - م ر-ب- ع ن

�لديزل بوكالة/�شيف �هلل  �مل�شخات ومكائن   �لعني لت�شليح  مدعي/ حمل نرب��س   
ولد �شاربات خان �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  ر�ئل �لي�شت للمقاولت و�ل�شيانة 
درهم    39620 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لي�شت  ر�ئل  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/16 �ملو�فق  �خلمي�س 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2014/1/9  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2753 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �شركة بيه بيه جي �ند �شرتيز �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  �شركة تورك 
وميثلها/  �مليكانيكية-  للهند�شة  تورك  �شركة  �شابقا  و�مل�شماة  للهند�شة  �ي�شت  ميدل 
مانوج نادو فيال �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة مببلغ 401.325 درهم 
�ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة تورك للهند�شية �مليكانيكية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
بالن�شر)�عالن �خل�شم �ملدخل ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/15 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية-  باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/8  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10992 بتاريخ   2014/1/11     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 1244 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  ع  م  �س  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لمار�ت  �شركة  مدعي/   
عليه:  �شتايل �لمار�ت للمقاولت و�لديكور ميثلها: خلود حممد عبد�هلل �لنعيمي 
�ملطلوب  درهم     17.180.61 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عالنه/ �شتايل �لمار�ت للمقاولت و�لديكور ميثلها: خلود حممد عبد�هلل �لنعيمي 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/26 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ �����ش���رف 
 - �لنعري�ت  �حمد  حممد 
-ج���و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  �لردن 
رقم )711479(     �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/4122897

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شديق 
حممد �ليا�س       - باك�شتان 
�شفره  -ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
    )1744132( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/6990734

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شاحب ز�د� 
ن��و���ش��ريو�ن      - باك�شتان 
�شفره  -ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
    )5491012( رق�������م    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/9654697

فقدان جواز �سفرت
مارجانا  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
�لفلبني   - ك��ا���ش��ان     د�ى 
�شفره  -ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
    )3022455( رق�������م    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/9998450

فقدان جواز �سفر
فقد  �ملدعو/ �يوب خان عبد�لهادي-   بنجالدي�س �جلن�شية 

جو�ز �شفره رقم    )3817280( �شادر بنجالدي�س    من 

يجده عليه �لت�شال بتليفون رقم 050/7935656   
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الفجر الريا�ضي

بعيد  يحتفل  �لذي  �نخيل خيمينيز  �أكد ميغيل 
�أنه �شيناف�س يف  ميالده �خلم�شني �لأحد �لقادم 
بطولة �لبنك �لتجاري قطر ما�شرتز �لتي تبلغ 
قيمة جو�ئزها 2.5 مليون دولر �أمريكي، و�لتي 
تعقد يف نادي �لدوحة للجولف يف �لفرتة مابني 

22 و25 يناير �جلاري.
�لقيا�شية  �لأرق��ام  �شاحب  �لإ�شباين  �شارك  وقد 
م���وؤخ���ر�ً يف �ل�����دورة �لف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة قطر 
ما�شرتز عام 1998، وكذلك يف دور�ت 1999، 
جميع  يف  ب��ع��ده��ا  و���ش��ارك  و2004.  و2003 
قبل  من  رعايتها  متت  �أن  منذ  �لبطولة  دور�ت 
2006، با�شتثناء مباريات  �لبنك �لتجاري عام 
�ل�شنة �ملا�شية و�لتي تخلف عنها بد�عي �لإ�شابة 
�إثر حادث ت�شادم �أثناء ممار�شته لريا�شة �لتزلج 

على �جلليد و�لذي �إدى �إىل ك�شر يف �شاقه.
�لثانية  للمرة  �ملناف�شة  �إىل  خيمينيز  ويطمح 
ع�شرة على لقب �لبطولة بعد جناحه �ل�شاحق يف 
�لدفاع عن لقبه �ل�شهر �ملا�شي يف بطولة هونغ 
كونغ �ملفتوحة، حيث حطم رقمه �لقيا�شي �ل�شابق 

كاأكرب �لفائزين �شناً يف �جلولة �لأوروبية.
وقال خيمينيز �لذي �شيبلغ �خلم�شني من �لعمر 
�لأحد �لقادم: �أنا يف غاية �حلما�شة للمناف�شة على 
�للقب يف بطولة �لبنك �لتجاري قطر ما�شرتز 
�أخرى حيث قمت بامل�شاركة يف �لبطولة يف  مرة 
من  و�ل��ع��دي��د   1998 ع��ام  �لفتتاحية  دورت��ه��ا 
دوماً  ��شتمتعت  وقد  �لتاريخ،  ذلك  بعد  دور�تها 
�ل���دوح���ة للجولف   ن����ادي  �ل���ودي���ة يف  ب����الأج����و�ء 
�مل�شاركة  ع��ن  للتخلف  ����ش��ط��ررت  لقد  و�أ���ش��اف 
يف �لبطولة �ل�شنة �لفائتة وذلك لك�شر يف �شاقي 
�ملناف�شة يف �لأ�شهر  �إىل تخلفي عن  �أدى  و�ل��ذي 
�لعودة  م��ن  متكنت  ولكني  �ل�شنة،  م��ن  �لأوىل 
بتحطيمي  ج���د�ً  ف��خ��ور  و�أن���ا  �شفائي  بعد  للعب 
�شناً  �لفائزين  كاأكرب  �ل�شابق  �لقيا�شي  لرقمي 
�لأوروب��ي��ة يف بطولة هونغ كونغ يف  يف �جل��ول��ة 
دي�شمرب �ملا�شي. لقد �أثببت جتاربي �ل�شخ�شية 

باأن �حلياة تبد�أ يف �شن �لأربعني، لكنها ميكن �أن 
تبد�أ �أي�شاً مرة �أخرى يف �شن �خلم�شني .

ف��وزه يف هونغ كونغ قد رف��ع ر�شيده من  وك��ان 
�لأوروبية  ف��وز�ً يف �جلولة  �إىل ع�شرين  �لألقاب 
�لأكر  قائمة  يف   11 �ل��رتت��ي��ب  على  ليحافظ 
فوز�ُ �شمن كل دور�ت �جلولة �لأوروبية وليكون 
�ملذهلة.  م�شريته  يف  ف�شل  �أح����دث  �ل��ف��وز  ه���ذ� 
�أربع مناف�شات �شمن كاأ�س ريدر  حيث �شارك يف 
فاز فيها يف عامي 2004 و2010، وكان �أحد 
 2012 �أولز�ب����ال يف ع��ام  ن��و�ب �لكابنت م��اري��ا 

فيما �شمي حينها معجزة مدينة 
�جلولة  له يف  كامل  �أول مو�شم  ولعب خيمينيز 
1989، وف��از ب���اأول لقب له  �لأوروب��ي��ة يف ع��ام 
و�لع�شرين  �لثامنة  ك��ان  عندما   1992 ع��ام  يف 
�لعمر،  يف  تقدمه  مع  �أد�وؤه  وتطور  �لعمر.  من 
حيث فاز بثالثة ع�شر لقباً من �لع�شرين جولة 
�لأربعني  بلغ  وعندما  فيها  �شارك  �لتي  �أوروبية 

�لد�ئم  ب��ال�����ش��ب��اب  تتمتع  �ل��ت��ي  �شخ�شيته  ف���اإن 
�لأكر  �جل��ول��ف  م��ن لعبي  و�ح���د�ً  منه  جعلت 
ب�شعره  ب�شهولة  �أن متيزه  �شعبية، حيث ميكنك 
�لطويل �ملعقوف كذيل �حل�شان و�ل�شيجار �لذي 

ل يفارقه.
�أ�شهر  �أربعة  بعد  �ل�شوء  لد�ئرة  خيمينيز  وع��اد 
من تعافيه من ك�شر يف �شاقه يف �شهر �أبريل من 
�لعام �لفائت حيث عاد �إىل م�شتو�ه �ملعهود منهياً 
�ملناف�شات �ملتعددة بح�شوله على �لرتتيب �لر�بع 
يف كل من بطولة بي �إم دبليو يف بريطانيا �ملقامة 
يف  بردج�شتون  �أغني�س  وبطولة  �أب��ري��ل  �شهر  يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
ويف ���ش��ب��ت��م��رب، ح�����ش��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز �خل��ام�����س يف 
�شوي�شر�  �لأوروبية يف  ما�شرتز  �لأوميغا  بطولة 
 KLM ب���ط���ول���ة  وخ�������ش���ر م����ب����ار�ة ف��ا���ش��ل��ة يف 
ق�����و�ه للحدث  م���دخ���ر�ً  ه���ول���ن���د�،  �مل��ف��ت��وح��ة يف 
�لأق����وى �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي و�ل����ذي �ن��ت��ه��ى ب��ف��وزه يف 

ب��ط��ول��ة ه���وجن ك���وجن �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��م��رة �لر�بعة 
منهياً �لعام �ملا�شي بح�شوله على �لرتتيب 37 
على م�شتوى �لعامل ويف هذ� �ل�شياق، قال ح�شن 
�لنعيمي، رئي�س �لحتاد �لقطري للجولف: يعد 
ميغيل �نخيل خيمينيز �أحد �أكر لعبي �لغولف 
باأنه  ���ش��ع��د�ء  ون��ح��ن  �ل��ع��امل،  يف  �شعبية ومت��ي��ز�ً 
�شوف يعود للمناف�شة يف نادي �لدوحة للجولف 

�شمن بطولة �لبنك �لتجاري قطر ما�شرتز. 
ب�شكل  د�عماً  كان ميغيل  لقد  �لنعيمي:  و�أ�شاف 
منتظم للبطولة منذ �أن �إن�شائها يف عام 1998 
وعلى �لرغم من �أنه ��شطر للتغيب �لعام �ملا�شي 
�أنه عاد �إىل م�شتو�ه �ملعهود  �إل  بد�عي �لإ�شابة، 
و�أظهر �أنه ل يز�ل ذلك �لبطل �لر�ئع من خالل 
حتطيمه رقمه �لقيا�شي كاأكرب �لفائزين �شناً يف 
�إن��ه يتميز  �ملا�شي.  �ل�شهر  �لأوروب��ي��ة يف  �جلولة 
ر�شم  ع��ل��ى  ق����ادر  ف��ه��و  ف����ذة،  ق��ي��ادي��ة  ب�شخ�شية 
�شاحرة  بطريقة  �لنا�س  وج��وه  على  �لبت�شامة 
وهو بالتاأكيد ي�شيف �لكثري على هذه �لريا�شة، 
�ل�����ش��ع��ادة يف ع��ي��د ميالده  ل��ه ك��ل  ون��ح��ن نتمنى 
�خلم�شني. هذ� وجتري بطولة �لبنك �لتجاري 
22 يناير  ب��دًء� من يوم �لأربعاء  قطر ما�شرتز 
ن�شاطات  جت��ري  حيث  يناير   25 �ل�شبت  حتى 
ترفيهية م�شائية يومي �خلمي�س و�جلمعة بدء� 
�لدخول  بطاقات  وتتيح  �ل�شاد�شة.  �ل�شاعة  من 
ليوم و�حد و�لبطاقات �ملو�شمية �إمكانية ح�شور 
يوم  ���ش��ول  �أوف  ديفيز  �لأم��ري��ك��ي  �ملغني  حفلي 
�خلمي�س وفرقة تيك�شا�س هيدلينغ �ل�شكتلندية 

يوم �جلمعة.
حيث  ��شتثنائية  قيمة  �ملو�شمية  �لتذ�كر  وتوفر 
خالل  كاملة  �جل��ول��ف  م��ب��اري��ات  م�شاهدة  تتيح 
�لقرية  �إىل  �ل��دخ��ول  وك��ذل��ك  �لأرب���ع���ة،  �لأي����ام 
ح�����ش��ور جميع  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل��ع��ام��ة 
�ل��ن�����ش��اط��ات �ل��رتف��ي��ه��ي��ة �مل�����ش��ائ��ي��ة وذل���ك مببلغ 
325 ريال قطري فقط، بتكلفة �أقل من %40 

لأربع تذ�كر يف يوم و�حد. 

�لت�شيلي،  بالي�شتينو  ديبورتيفو  فريق  �شيو��شل 
باألو�ن  �ل���ذي يلعب  �ل��ع��امل  �ل��وح��ي��د يف  �ل��ن��ادي 
�لعلم �لفل�شطيني، �رتد�ء قمي�شه �جلديد �لذي 
 1948 ع��ام  قبل  �لفل�شطينية  �خلريطة  ي��ربز 
وذلك على �لرغم من غ�شب �جلالية �ليهودية 
عدم  ف�شل  �لنادي  يف  م�شوؤول  وق��ال  ت�شيلي.  يف 
فر�ن�س  لوكالة  ت�شريح  يف  هويته  ع��ن  �لك�شف 
ق��ررن��ا مو��شلة  �د�رت��ن��ا  ب��ر���س: بعد �جتماع م��ع 
�ي  نتلق  مل  �ننا  �عتبار  على  بالقمي�س  �للعب 
�و  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لت�شيلي  م��ن �لحت����اد  �ت�����ش��ال 
�لفيفا . و�أ�شاف نحن فريق ريا�شي ونلتزم بار�ء 
هاتني �ملوؤ�ش�شتني . و��شتعي�س عن �لرقم و�حد 
منذ  يلعب  �ل���ذي  ل��ل��ن��ادي  �جل��دي��د  �لقمي�س  يف 
نحو قرن بالو�ن فل�شطني - �لبي�س و�لخ�شر 

فل�شطني  ب��خ��ري��ط��ة   ،2014 مل��و���ش��م  و�لح���م���ر 
�لتي  و�أث���ارت ه��ذه �خلريطة   .1948 قبل ع��ام 
حتديد  دون  �حل��ال��ي��ة  ����ش��ر�ئ��ي��ل  دول���ة  تت�شمن 
حدودها، �شخط �جلالية �ليهودية يف ت�شيلي قال 
رئي�س �جلالية �ليهودية جري�ردو غورودي�شر يف 
ت�شريح ل�شحيفة �ل مريكوريو �خلمي�س: نحن 

نطالب ب�شحب هذه �لأرقام .
وت�����ش��اءل غ��ورودي�����ش��ر ق��ائ��ال م��ا �ل���ذي �شيحدث 
�ملبار�ة  خ��الل  �ل��ي��ه��ود؟  �مل�شجعني  م��ع  �جلمعة 
بالي�شتينو  ديبورتيفو  كلوب  فيها  يلتقي  �لتي 
�لقم�شان  �رت����د�ء  و����ش��ف��ا   ، ت�شيلي  جامعة  م��ع 

�جلديدة ب قلة �حرت�م من قبل �لنادي .
تلقى  �ن���ه  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لت�شيلي  و�ك���د �لحت����اد 
ر���ش��ال��ة م��ن �جل��ال��ي��ة �ل��ي��ه��ودي��ة ت��ع��رب فيها عن 

�لفل�شطيني  للفريق  تبليغه  وتطالب  ��شتيائها 
لكن �لحتاد �لت�شيلي �كد للجالية �ليهودية �نه 
�ل�شروري  من  �ل��ن��ادي  على  عقوبة  يفر�س  كي 
�ن ي��ن��دد ن���اد �خ���ر م��ن �ل�����دوري ب��ذل��ك وه���و ما 
با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق����ال   . �لن  ح��ت��ى  يح�شل  مل 
�لحتاد �لت�شيلي هيكتور �ولف ل ميكننا فر�س 
عقوبة �ل يف حال خطاأ ف��ادح، ك��اأن يكتبو� مثال 
فل�شطني حرة على �لقمي�س، ولكن �لفريق �شبق 
��شتعمال ه���ذه �خل��ري��ط��ة م���ر�ت ع���دة . من  ل��ه 
�لحتاد  رئي�س  غو�س  �بو  ماوري�شيو  قال  جهته، 
�لفل�شطيني يف ت�شيلي يف ت�شريح لوكالة فر�ن�س 
بر�س: �نها رمز لتاريخنا وثقافتنا ، م�شيفا هذه 
حول  د�ئما  ونحملها  لنا  د�ئما  كانت  �خلريطة 
و�أور�ق  �لفالفل  مثل  �إنها  قائال  و�شدد   . �لعنق 

�لعنب و�لدبكة )رق�شة فل�شطينية( .
ويعترب نادي ديبورتيفو بالي�شتينو فريقا �شغري� 
و�أحرز   1920 ع��ام  تاأ�ش�س  �لأوىل  �ل��درج��ة  يف 
و1978.   1955 ع���ام���ي  �لن  ح��ت��ى  ل��ق��ب��ني 
يف  �ملهمة  �لفل�شطينية  �جلالية  �لفريق  وميثل 
�لعامل  يف  فل�شطينية  جالية  �أه���م  وه��ي  ت�شيلي 

خارج �لدول �لعربية.
�لف   350 �ملنحدرين من فل�شطني  ويبلغ عدد 
�لت�شيليون  عليهم  وبطلق  ت�شيلي،  يف  �شخ�س 
�ل��ت��ي منحت  �ل�����ش��ف��ر  ج�����و�ز�ت  ب�شبب  �لت�����ر�ك 
خالل  �لعثمانية  �لمرب�طورية  قبل  من  �إليهم 
�ل��ع�����ش��ري��ن. ويعترب  �ل���ق���رن  ه��ج��رت��ه��م م��ط��ل��ع 
�مل�����ش��ي��ح��ي��ون �أغ��ل��ب��ي��ة �مل��ه��اج��ري��ن �ل��ذي��ن حطو� 

�لرحال يف بد�ية عام 1900.

•• العني – الفجر:

�كتفى �لعني بالتعادل �ل�شلبي �أمام �شيفه �ل�شباب �أول 
من �أم�س على ملعب طحنون بن حممد بالقطارة ، 
م��ن بطولة دوري   14 �ل���  م��ب��اري��ات �جل��ول��ة  �شمن 
�لعيناوية جملة  و�أه��در  �لقدم  �لعربي لكرة  �خلليج 
�شوطي  خ��الل  �ل�شيوف،  مرمى  �أم��ام  �لفر�س  من 
�ملبار�ة ، وبالنتيجة يرفع �لعني ر�شيده من �لنقاط 
�ل�شابع على خريطة جدول  باملركز  نقطة   22 �إىل 
�لثاين  مركزه  يف  �ل�شباب  يبقى  حني  يف  �لرتتيب، 

بر�شيد 27 نقطة.
وكاد �لعني �أن يفاجئ �ل�شيوف باأول �أهد�ف �ملبار�ة 
بعد مرور دقيقتني فقط من �شافرة �لبد�ية، وذلك 
ت�شديدة  برو�شكي  �أليك�س  �لأ���ش��رت�يل  �أر�شل  عندما 
قوية من د�خل �ملنطقة، �شيطر عليها حار�س مرمى 
مرحلتني  وعلى  ب�شعوبة  ربيع  �إ�شماعيل  �ل�شباب 
�للعب  جم��ري��ات  على  م�شيطر�ً  �لعني  وب��د�   .>3‘
منطقة  على  لف��ت��ة  ب�شورة  قب�شته  و�أح��ك��م  مت��ام��اً 
مكثفاً  �شغطاً  ليمار�س  �مل��ي��د�ن،  و�شط  يف  �مل��ن��اور�ت 
�لعمق و�لأطر�ف،  �ل�شيف من  �لفريق  على مرمى 
وكاد مد�فع �ل�شباب حممد مرزوق �أن يغالط حار�س 
جيان  �أر���ش��ل  �أن  بعد  ربيع  �إ�شماعيل  فريقه  مرمى 
لرتتطم  �مل��د�ف��ع��ني  ب��ني  ‘�شاحرة’  بينية  مت��ري��رة 
برب�عة  ربيع  يحولها  �أن  قبل  م���رزوق  بقدم  �ل��ك��رة 
�إىل ركنية ‘16<. و�عترب �لإ�شباين كيكي فلوري�س، 
�أن فريقه خ�شر نقطتني مهمتني، يف  مدرب �لعني، 
مو�جهة �ل�شباب، وذلك بعد �أن متكن من �ل�شيطرة 
على جمريات �للعب متاماً، يف �لوقت �لذي حر�س 
فيه ‘�خل�شم’ على �لرت�جع �إىل منطقته يف �مللعب، 
يتوقعها،  كان  �لتي  �مليد�نية  �لأخطاء  على  معتمد�ً 
�إىل  �لأق����رب  وك��ن��ا  �مل��رت��دة،  �لهجومية  و�مل���ح���اولت 

�لذي  بامل�شتوى  قيا�شاً  �ليوم،  مبار�ة  بنتيجة  �لفوز 
�لتنظيمي  �لأد�ء  �أن  �ع��ت��ق��ادي  ويف  �ل��ع��ني،  ق��دم��ه 
مل  و�شباكنا  م��ل��ح��وظ،  نحو  على  يتح�شن  للفريق 
�لذي  �لأم��ر  �لتو�يل،  �لثانية على  تهتز يف مبار�تنا 
بالتاأكيد  �أف�����ش��ل  �شتكون  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �أن  ي��وؤك��د 
وقال كيكي �شنطوي �شفحة �لدوري، للرتكيز على 
كاأ�س رئي�س  �لو�شل يف بطولة  �أمام  �ملقبلة  مبار�تنا 
وتركيز�ً  م�شاعفة  ج��ه��ود�ً  تتطلب  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة، 

كبري�ً، خالل فرتة وجيزة.
�ألعاب  ورد�ً على �شوؤ�ل حول �شبب �حتفاظه ي�شانع 
�لفريق عمر عبد�لرحمن على دكة �لبدلء و�لدفع 
مباريات  خا�س  ‘عمر  ق��ال:  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  يف  ب��ه 
ك��ث��رية خ���الل �مل��و���ش��م �حل�����ايل، وق���د ���ش��ع��ر ببع�س 

يكون  حتى  �إر�ح���ت���ه،  �إىل  عمدنا  ل��ذل��ك  �لإره�����اق، 
مب��ق��دوره �إك��م��ال �مل��و���ش��م، وه���و يف �أف�����ش��ل حالته، 
�لفريق  �أن  ك��م��ا  ل��ل��و���ش��ع،  مت��ام��اً  متفهم  و�ل��الع��ب 
ي�شم عدد من �لالعبني �لذين يقومون بالو�جبات 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن و�شامل  م��ث��ل حم��م��د  �مل��ي��د�ن��ي��ة لعمر 
عبد�هلل و�ل�شام�شي<. وقال كيكي �إن فارق �لنقاط 
�لع�شر مع �ملت�شدر يعترب كبري�ً، �إل �أننا �شنقاتل من 
�أجل حت�شني موقعنا على خريطة جدول �لرتتيب، 
دوري  ب��ط��ول��ة  م��ن  متبقية  م��رح��ل��ة   12 و�أم��ام��ن��ا 
�لأف�شل،  تكافئ  د�ئماً  �لقدم  وكرة  �لعربي،  �خلليج 
ول تعرتف بلغة �ل�شت�شالم ، لذلك �شنم�شي قدماً 

يف م�شو�ر �ملناف�شة حتى �لنهاية.
و�أو�شح مدرب �لعني �أن فريق �ل�شباب قام بالرتكيز 

�لذي  �لأ�شلوب  مع  �ت�شاقاً  �لدفاعية،  �لناحية  على 
�عتمده ولكننا �أهدرنا جملة من �لفر�س �لتي كانت 
�أننا  غري  �ل�شيوف،  على  جيد  ف��وز  بتحقيق  كفيلة 
باأ�شلوب  ولعبنا  و�لتوفيق،  �حل��ظ  لعامل  �فتقدنا 
ممتاز وكنا قريبني جد�ً من �لت�شجيل يف �أي حلظة، 
تاأثرنا  مل���ا  خم��ت��ل��ف��ة  ظ����روف  يف  �ل��ت��ع��ادل  ج���اء  و�إذ� 
قيا�شاً  �ل��ف��وز،  ن�شتحق  كنا  �ليوم  ولكننا  بالنتيجة، 

بالأد�ء و�أكرر �أنه مل يحالفنا �حلظ.
و�أ�شار كيكي �إىل �أنه توقع طريقة لعب �ل�شباب قبل 
�نطالقة �ملبار�ة، وذلك من و�قع حتليل �أد�ء �ملناف�س 
خالل مبارياته �ملا�شية، فهو ينتظر �أخطاء �ملناف�س، 
وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى �ل��ه��ج��م��ات �مل����رت����دة، وم���درب���ه يفكر 

بطريقة خمتلفة.

�سيناريو اللقاء واملبادرات الهجومية 
وب�����دوره ق���ال �ل��رب�زي��ل��ي م��ارك��و���س ب��اك��ي��ت��ا، مدرب 
توقعنا  كما  ج��اءت  �لعني  �أم��ام  مبار�تنا  �إن  �ل�شباب، 
بالالعبني  ومدججاً  قوياً  فريقاً  و�جهنا  �إذ  متاماً، 
�مل�شاحات،  �إغ����الق  يف  جنحنا  �أن��ن��ا  غ��ري  �مل��م��ي��زي��ن، 
و�إي���ق���اف خ��ط��ورة �أ���ش��ح��اب �لأر������س خ�����ش��و���ش��اً من 
فيه  ��شتطعنا  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لهجومية،  �لناحية 
تنظيم بع�س �ملحاولت �لهجومية على مرمى �لعني 

خالل �شوطي �ملبار�ة.
و�عترب باكيتا �أن �ل�شوط �لأول من �ملبار�ة كان �شجاًل 
ما بني فريقه و�لعني، حيث بدت �لندية حا�شرة من 
�جلانبني على �لأر�س، ويف �حل�شة �لثانية عمدنا �إىل 

�لدفاعية، حتى متكنا من  �لأخطاء  بع�س  ت�شويب 
�خلروج بنتيجة �لتعادل، و�لتي تعترب �إيجابية على 
ملعب �لقطارة، برغم �أن تطلعاتنا كانت تنح�شر يف 

�خلروج بالفوز �أو �لتعادل �أمام �لعني.
و�أكد باكيتا �لذي كان يتحدث يف �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�أد�ء فريقه  �أع��ق��ب �مل���ب���ار�ة ر���ش��اه �ل��ت��ام ع��ن  �ل���ذي 
�أن  �إىل  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  منوهاً  �ل��ي��وم،  مو�جهة  يف 
�لعودة  �أج��ل  من  للعني  جيدة  فر�شة  كانت  �مل��ب��ار�ة 
�إىل �شباق �ملناف�شة من جديد، لذلك �شعى �إىل �لفوز 
وقدم �أد�ًء قوياً، و�جليد �أننا لزلنا يف �ملركز �لثاين 
خلف �ملت�شدر. ورد�ً على �شوؤ�ل حول مدى حظوظ 
�عتقادي  ‘ يف  ق��ال:  �للقب،  �ملناف�شة على  فريقه يف 
و�مل�شتقبل  �ل��ق��دم،  ك��رة  يف  للتوقعات  جم��ال  ل  �أن���ه 
�ملتناف�شة  للفرق  �ملفاجاآت  من  �لكثري  يحمل  رمب��ا 
ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب، و�مل���وؤك���د �أن��ن��ا �أن��ه��ي��ن��ا �مل��رح��ل��ة �لأوىل 
�ملناف�شني،  �أح���د  مبو�جهة  �ل��ي��وم  �لأول  �ل���دور  م��ن 
وهما  و�ل�شارقة  �جلزيرة  �أم��ام  مبار�تني  وتنتظرنا 
حالياً،  �لثاين  �ملركز  على  لل�شباب  مناف�شني  �أي�شاً 
�ملر�حل  خالل  قوية  فرقاً  �شيو�جه  �لأهلي  وكذلك 
�لبطولت  يف  �لأندية  م�شاركات  عن  ف�شاًل  �ملقبلة، 
�لأم��ر مل يح�شم بعد، ومن  �أن  �خلارجية، ما يعني 

�ملبكر �حلديث حول �ملناف�شة على �للقب.
�ملكثف  �لهجوم  �أ�شلوب  �أن  �ل�شباب،  م��درب  و�أو���ش��ح 
مبار�ة  يف  فريقه  مرمى  على  �لعني  �عتمده  �ل��ذي 
�ليوم، �أمر طبيعي، قيا�شاً باإمكانيات �لفريق �لعالية، 
�لأ�شلوب  نف�س  لع��ت��م��دت  للعني  م��درب��اً  ك��ن��ت  ول���و 
�لذي ظهر به �أمامنا �ليوم، و�ملنطق يفر�س على كل 
مدرب �لتعامل مع �لظروف بالأ�شلحة �ملتاحة لديه 
يف جميع �خلطوط، و�ملوؤكد �أن �لعني ميتلك هجوماً 
�لتعامل بحذر يف  لذلك ينبغي على مناف�شيه  قوياً 

خط �لظهر.

ح��ق��ق��ت �أرق�����ام و�ع�����د�د �مل�����ش��ارك��ني يف م���ار�ث���ون ز�يد 
31 يناير �جلاري يف حلبة يا�س  �خلريي �لذي يقام 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  باأبوظبي 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
قفزة  �لم���ار�ت  يف  �شحية  كلى  �شعار  حت��ت  �لرئا�شة 
�جلماهريي  �لقبال  خ��الل  من  كبرية  ونقلة  نوعية 
�لكثيف من خمتلف �جلن�شيات �لعاملية منذ �لعالن 

عنه يف �لعا�شر من دي�شمرب �ملا�شي.
وجاءت هذه �مل�شاركة عرب عمليات �لت�شجيل �ملبا�شرة 
عرب �ملوقع �للكرتوين �ملخ�ش�س ومكاتب �لت�شجيل 
يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة وحلبة يا�س وو�شلت 
�آلف م�شارك وه��و ما  �شبعة  ي��ق��ارب  م��ا  �لع���د�د �ىل 
�لذي  �حل��ايل  �لتوقيت  يف  مميز�  قيا�شيا  رقما  ميثل 
ي�شبق �نطالق �حلدث �خلريي بت�شعة ع�شر يوما ومن 
�ملتبقية ل�شيما يف  �ل��ف��رت�ت  ي��زد�د خ��الل  �ن  �ملتوقع 
�ليام �لخرية مما يب�شر مب�شاركة جماهريية كبرية 
�لذين  �لعامليني  و�ملحرتفني  �لنجوم  �برز  جانب  �ىل 

�شيتو�جدون لدعم �لر�شالة �لن�شانية للمار�ثون.
وت��ت��وق��ع �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ب��رئ��ا���ش��ة �ل��ف��ري��ق �لركن 
�لثاين لرئي�س  �لنائب  �لكعبي  متقاعد حممد هالل 
�ل��وط��ن��ي��ة رئ��ي�����س جل��ن��ة �لريا�شة  �ل��ل��ج��ن��ة �لومل��ب��ي��ة 
�شباط  ون���ادي  ف��ن��دق  �د�رة  جمل�س  رئي�س  للجميع 
�لقو�ت �مل�شلحة بان ت�شهد �لفرتة �ملقبلة �قبال �كر 
وح�شور� مرتفعا جلميع �لر�غبني بامل�شاركة ل�شيما 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �حلكومية  من جانب 
�ملدنية و�شركات �لقطاع �خلا�س بعد �ن مت ت�شجيل ما 
�أغلب  و�ملنت�شبني يف  �لكو�در  �آلف من  يقارب خم�شة 
�جل��ه��ات �ل��د�ع��م��ة ل��اله��د�ف �خل��ريي��ة �ل��ت��ي ينطلق 
�لت�شجيل  عمليات  �شهدته  ما  بجانب  �مل��ار�ث��ون  منها 

خالل �لفرتة �ملا�شية.
و�أكدت �ن �ملار�ثون �شيحظى مب�شاركة قيا�شية يف �ول 
�لر�ئدة  �لن�شانية  �ملبادرة  مع  �ن�شجاما  تقام  جتربة 
نيويورك  يف  يقام  �ل��ذي  ز�ي��د  م��ار�ث��ون  حملها  �لتي 
�شنويا ملدة ع�شر �شنو�ت بر�شالته �ل�شامية �لتي عززت 
�ل��ن��ا���ش��ع��ة و�ل���ش��ه��ام��ات �خل��ريي��ة و�مل�شهد  �ل�����ش��ورة 
�حل�����ش��اري ل��دول��ة �لم����ار�ت يف �ل��ت��ج��اوب و�لتعاطي 
غري  �لنجاحات  بعد  ل�شيما  �لن�شانية  �حل��الت  مع 
ريعه  يذهب  و�ل��ذي  �مل��ار�ث��ون  حققها  �لتي  �مل�شبوقة 
وعالج  لأبحاث  �لتخ�ش�شي  �مل�شت�شفى  دعم  مل�شلحة 
من  �لكلى  ومر�شى  فاوندي�س  كيدين  هيلثي  �لكلى 

�لأطفال يف �لعامل.
وق�����ام ج��م��ي��ع �مل�����ش��رتك��ني و�مل�����ش��ج��ل��ني يف �مل����ار�ث����ون 
�ملخ�ش�شة  �ل������ش�����رت�ك  ر�����ش����وم  ب���دف���ع  �لن  ح���ت���ى 
100 دره���م ل��ك��ل و�ح���د منهم وذل���ك عن  و�ل��ب��ال��غ��ة 
�لبنكي  �حل�شاب  رق��م  على  �ملبا�شر  �لتحويل  ط��ري��ق 
513162020040 بنك �بوظبي �لتجاري حيث 
مر�شى  دع��م  ل�شالح  �لت�شجيل  ور���ش��وم  ري��ع  ي��ذه��ب 
�ملبا�شر  �لكلى يف عموم م�شت�شفيات �لدولة بالتن�شيق 
قدمت  �ل��ت��ي  �شحة  �ل�شحية  �خل���دم���ات  ���ش��رك��ة  م��ع 
�ع���د�د  ع��ن  �ح�����ش��ائ��ي��ات  مت�شمنة  تف�شلية  ت��ق��اري��ر 
�لتي  و�ملعاناة  �لدولة  م�شت�شفيات  �مل�شابني يف جميع 
�ملهمة يف �ملجتمع �لذي ي�شعى  �ل�شريحة  تو�جه هذه 
ور�شم  معاناتها  ووق��ف  جر�حها  لت�شميد  �مل��ار�ث��ون 

�لب�شمة على حمياها.

وتو��شل �للجنة �ملنظمة جهودها وم�شاعيها �حلثيثة 
�ملعنية  لالنتهاء من جميع �لرتتيبات و�لتح�شري�ت 
و�إكمال �جلو�نب �لتنظيمية من �لت�شجيل و�مل�شاركة 
وم�شار�ت عمل �للجان �لفنية و�لتحكيمية و�لفعاليات 
�لعامة  و�لعالقات  و�لد�ري��ة  و�للوج�شتية  �مل�شاحبة 
و�لع����الم و�ل��ت�����ش��وي��ق ل��ل��و���ش��ول �ىل �ق�����ش��ى مر�حل 
�لنجاح و�بر�ز مكانة �ملار�ثون و��شمه �لغايل �ملرتبط 
ل��ه باذن  �مل��غ��ف��ور  ب��امل��وؤ���ش�����س وب���اين نه�شة �لم�����ار�ت 
ورحلة  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل  �هلل 
�لعطاء�ت �لتي قدمها �حلدث طو�ل �ل�شنو�ت �لع�شر 
يف �مل��ج��ت��م��ع �لم��ري��ك��ي و�ن��ت��ق��ال ف��ك��رت��ه م��ن جديد 
للعا�شمة �بوظبي لتغطية وتلبية �حتياجات �مل�شابني 
بامر��س �لكلى ودعم دورهم يف �ملجتمع و�حياء �لمل 
بناء  يف  �لخ��ري��ن  �ملجتمع  �ب��ن��اء  للم�شاركة  ل��دي��ه��م 

وتنمية مكانة �لدولة بجميع �ملجالت.
و�أع��رب �لفريق �لركن متقاعد حممد هالل �لكعبي 
�مل�شار  وف��ق  �لتنظيمية  �جل��و�ن��ب  ل�شري  �رتياحه  عن 
�لذي مت �لتخطيط �ليه للو�شول �ىل �لهدف �ل�شامي 
�لأع���د�د من  ه��ذه  �أن  �إىل  ..م�شري�  �مل��ط��اف  نهاية  يف 
�مل�شاركني وهذ� �لإقبال �لكبري يوؤكد مكانة �ملار�ثون 
�لريا�شية و�لإن�شانية على حد �شو�ء جلميع  وقيمته 
�بناء �لمار�ت من �ملو�طنني و�ملقيمني وكل من يعي�س 
�ل��زو�ر و�ل�شياح  على هذه �لر���س �لطيبة �ىل جانب 
من خمتلف �جلن�شيات �لعاملية رجال و�شيد�ت وذلك 
نتيجة �لهدف �ل�شامي �لذي يعمل من �أجله �ملار�ثون 
حيث يخ�ش�س ريعه كامال ل�شالح دعم مر�شى �لكلى 
�لغايل يف  �ل�شم  �أنه يحمل  كما  �لدولة  مب�شت�شفيات 
وج��د�ن كل �إن�شان عا�س يف �ر�س �لم��ار�ت عرف دور 
وجهود �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان رحمه �هلل وما قدمه لالإن�شانية طو�ل حياته.
�لتي  و�مل��ت��اب��ع��ة  ب��ال��رع��اي��ة و�له��ت��م��ام  �لكعبي  و����ش��اد 
ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا م����ار�ث����ون ز�ي�����د �خل�����ريي م���ن �لفريق 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  �أول 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�شمو  برئا�شة  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  دعم  و�أي�شا 
�أمناء  �آل نهيان رئي�س جمل�س  �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
�لرئا�شة و�لتي توؤكد على �لقيمة �لكبرية للمار�ثون 
وما �شيحققه من �أهد�ف �إن�شانية ب�شكل كبري وهو ما 
يظهر من خالل هذ� �لإقبال �لكبري �لذي من �ملوؤمل 

�ن يفوق �لتوقعات خالل �لفرتة �ملقبلة.
�أحد  ز�ي��د �خل��ريي يعد  �ن م��ار�ث��ون  �لكعبي  و�و�شح 
جانب  �ىل  وعامليا  حمليا  �لريا�شية  �حل��رك��ة  ث��و�ب��ت 
�لن�������ش���اين ودع�����م ر�شالة  �ل��ع��م��ل  �ث������ر�ء  م��ك��ان��ت��ه يف 
�لعطاء �لجتماعي مببادر�ت خريية �شامية �نطالقا 
م���ن �ل��ن��ه��ج �ل��وط��ن��ي ل��ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة �ل��ت��ي توىل 
�ر�س  من  �خلريية  �لع��م��ال  لنطالق  كبرية  �همية 
من  �لريا�شة  تلعبه  وم��ا  �جمع  �لعامل  �ىل  �لم���ار�ت 
دور بارز يف ن�شر �ل�شالم و�لتقارب ودعم �لحتياجات 
�لن�شانية للمر�شى وت�شجيع �ملجتمع على روح �ملبادرة 
�لعمال  ل�شالح  �لتربع  ثقاف��ة  ودع��م  �لقيم  و�ع��الء 

�لن�شانية.

كيكي يوؤكد اأن العني كان ي�ستحق الفوز 

الزعي����م ي�ضق������ط يف ف����خ التع����دل ال�ضلب����ي م����ع اجل�����وارح يف القط������رة

اللجنة املنظمة تتوقع م�ض�ركة جم�هريية 
كبرية يف م�راثون زايد اخلريي

ميغيل اأنخيل خيمينيز يحتفل بعيد ميالده اخلم�سني باإعالنه امل�ساركة يف الدورة الـ17 لبطولة البنك التجاري قطر ما�سرتز

النجم الإ�ضب�ين يحطم رقمه القي��ضي جمددًا ك�أكرب الف�ئزين �ضنً� يف اجلولة الأوروبية

ينطلق �ليوم �شباق كورني�س �أبوظبي للقو�رب �ل�شر�عية فئة 22 قدما حتت �شعار �شكر� 
مو�شمه  بد�ية  يف  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  ينظمه  و�ل��ذي  خليفة 
�جلديد 2013-2014 مب�شاركة 350 بحار� على منت 67 قاربا �أكدت م�شاركتها حتى 

�لأم�س.
وميثل �ل�شباق �جلولة �لأوىل لهذه �لفئة من �لقو�رب �ل�شر�عية حيث تبد�أ �أعمار �مل�شاركني 
للم�شاركة  �لبحارة  و�ل�شباب من  �لن�سء  �أم��ام  �لفر�شة  لإتاحة  وذل��ك  عاما   15 �شن  من 
و��شتكمال م�شرية �لأجد�د و�لآباء مع �لريا�شات �لبحرية وهو �جلانب �لذي يحر�س عليه 

�لنادي يف خمتلف فعالياته من خالل تخ�شي�س فئات لل�شباب يف خمتلف �لبطولت.
وجاءت فكرة �إقامة �ل�شباق حتت �شعار �شكر� خليفة تفاعال مع �ملبادرة �لتي �أطلقها �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل �شاحب  و�لعرفان  �ل�شكر  لتقدمي  رعاه �هلل  دبي  �ل��وزر�ء حاكم 
�شموه  �لتي قدمها  و�مل��ب��ادر�ت  �لدولة حفظه �هلل على �جلهود  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

ولم�شتنا جميعا.
ومن �ملنتظر �أن يقوم �لنادي �ليوم بب�شط �ل�شعار �لذي ميثل فخر �لإمار�ت على �أ�شرعة 
�شاحب  يقدمه  مبا  عرفانا  �لأم���و�ج  بكا�شر  �لنادي  و�جهة  وعلى  �لكورني�س  يف  �ل��ق��و�رب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل ل�شعب �لإم��ار�ت و�ل��ذي و�شع �لدولة يف م�شاف �لدول 

�ملتقدمة عامليا.
وتبلغ جو�ئز �ل�شباق 450 �ألف درهم موزعة على �لفائزين من �ملركز �لأول وحتى �ملركز 

�لأربعني ت�شجيعا للبحارة و�مل�شاركني ورغبة يف حتفيز �أكرب عدد ممكن من �ل�شباب.
ملالكه  و�يف  �ل��ق��ارب  بينها  قدما من   22 �ل�شر�عية  ع��امل  كثرية يف  ق��و�رب  �أ�شماء  وت��ربز 

ونوخذته خلف بطي م�شبح �لغ�شي�س �ملري �لذي فاز باملركز �لأول يف �ل�شباق �لذي نظمه 
�لنادي على هام�س مهرجان �أبوظبي لالألعاب �ل�شاطئية �أو�خر �أبريل �ملا�شي �ىل جانب 
�لقارب مهاجر بقيادة �لنوخذة �أحمد بن ماجد ومالكه خلفان ماجد �أحمد خادم �ملهريي 
و�لقارب �مل�شرف ملالكه ونوخذته فا�شل خليل �ملن�شوري و �شمردل بقيادة �لنوخذة �شلطان 
�شعيد حارب �لفالحي ومالكه �شعيد حممد حارب �لفالحي و مق�ش�س بقيادة �لنوخذة 
د�ح�س  و�لقارب  �لرميثي  ر��شد  بن  حممد  ومالكه  �لرميثي  ر��شد  حممد  �أحمد  حممد 
حممد  ونوخذته  ملالكه  �شليط  و�ل��ق��ارب  �حلمادي  مرعي  �شامل  �أحمد  ومالكه  لنوخذته 
بقيادة  �أطل�س  و  �ملهريي  �أحمد  �شلطان  ونوخذته  ملالكه  �لعز  و  �ملحريبي  خلفان  �أحمد 
�لنوخذة حممد جمعة ر��شد �ل�شويدي ومالكه ر��شد جمعة ر��شد �ل�شويدي و�لقارب �لزير 

ملالكه ونوخذته حممد ر��شد بن �شاهني �ملرر.

اليوم انطالق �ضب�ق كورني�ش اأبوظبي للقوارب ال�ضراعية فئة 22 قدمً� حتت �ضع�ر �ضكرًا خليفة

ب�سبب لعبه باألوان العلم الفل�سطيني

ديب��ورتيف���و ب�لي�ضتين����و يغ�ض���ب اجل�لي����ة اليهودي������ة
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تنويه
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيد/ يو�شف بن حمد بن 
�شامل �لعز�ين و�ل�شيد / تامر عبد�ملطلب زكريا �بوطبل و�ل�شيد 
/ �شلطان حممد عبيد �نحر�ف �لكعبي قد �بدو� رغبتهم يف �لغاء 
لالعالن �ل�شابق �ل�شادر يف جريدة �لفجرة يف �لعدد رقم 10916 
 CN 1143054 بتاريخ 2013/10/8م بخ�شو�س �لرخ�شة رقم
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  و�لتعمري  �ل�شكان   / �لتجاري  بال�شم 

قبل �شدور �لرخ�شة. تقدم بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
�لرت�جع عن �عالن تعديل �ل�شم �لتجاري و�لن�شاط �لتجاري

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

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

العدد 10992 بتاريخ 2014/1/11   

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

CN 1117940:للتدريب و�ل�شت�شار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
علي حميد �شامل �ل�شاعدي من 34% �ىل %50

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شامل عبيد �شامل عبد�هلل �ملزروعي من 33% �ىل %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ماجد �حمد ح�شني بن عفيف

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

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

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�لفو�كه �مللكية للتجارة �س.ذ.م.م
R W ROYAL:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:181685       بتاريخ:2012/11/8 م
با�ش��م:�لفو�كه �مللكية للتجارة �س.ذ.م.م

وعنو�نه:�لعوير ، �س.ب:294116 ، هاتف:043200446 ، فاك�س: 043200447 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32 مياه وع�شائر .  

و�شف �لعالمة:R W ROYAL مربع رئي�شي مق�شم �ىل �ربع مربعات �ملربعات �ملربع �لول يف �لق�شم 
. ROYAL و��شفلها كلمة R W لعلى ميني خلفية بي�شاء ويوجد بد�خلة�

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  يناير 2014 العدد 10992

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�س �لبنف�شج لتجارة �لو�ين �ملنزلية و�ملنظفات ذ.م.م

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية : 

�ملودعة بالرق�م: 58843
 PERFECT FLASH B با�ش������م :بريفكت فال�س

 ، وعنو�ن����ه :�ل�شارقة ، �س.ب: 30079 �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ، ه��ات��ف:065587266 
فاك�س: 065587260

بتاريخ:2004/6/23 و�مل�شجلة حتت رقم:47333 
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف :2014/2/17 وحتى تاريخ : 2024/2/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  يناير 2014 العدد 10992

فقدان جواز �سفرت
جاني�س  �مل������دع������و/  ف�����ق�����د  
فالبيل  كونهى  ع��ب��د�ل��ن��ازر 
ه����ن����دي   - ع�������ب�������د�ل�������ن�������ازر 
رقم    �شفره  -ج��و�ز  �جلن�شية 
)7908692(    من يجده 
بتليفون رقم  �لت�شال  عليه 

   055/9090288

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل���������دع���������و/ خ����ال����د 
ع�������ب�������د�ل�������و�ح�������د ع����ث����م����ان 
م�شر   - ع������ب������د�ل������و�ح������د   
رقم    �شفره  -ج��و�ز  �جلن�شية 
من      )10086808(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 
رقم 055/7509545   

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
زك���������ري���������ا حم������م������د ب�������ش���ري 
باك�شتان �جلن�شية   - �حمد  
-ج������������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م   
)5324431(    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/7419243

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ جور� ور خان كايام 
جو�ز  �جلن�شية  ه��ن��دي  خ���اين 
�شفرة رق��م    )6446526(    
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
لأقرب مركز �شرطة بالمار�ت 
�و �لقن�شلية �لهندية  �و هاتف 

.)055/1091093(
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)# �سكرا _خليفة( على �سدور امل�ساركني 

ث�ني���ة ج����ولت اخل�ضبي���ة ال�ض���ريع����ة يف �ض���واط����ئ جمي�����را الي������وم
ابن غليطة: االأمن وال�سالمة ياأخذ االأولوية يف ال�سباقات 

يف املرحلة الـ21 بالربميرليغ

ال�ض���راع يت��وا�ض���ل ب���ني ت�ضي�ل����ضي وال�ضيت����ي واأر�ضن�����ل

االثنني  -   1    أغسطس    2011 م    -    العـدد    10248 

الفجر الريا�ضي
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�ملنطقة  وحت���دي���د�  دب���ي  يف  ج��م��ري�  ���ش��اط��ئ  ي�شهد 
�ل���و�ق���ع���ة ب���ني ف��ن��دق ب����رج �ل���ع���رب وج���زي���رة نخلة 
ج��م��ري� ب���د�ي���ة م���ن �ل�����ش��اع��ة �حل���ادي���ة ع�����ش��رة من 
�لثانية من  �ليوم �نطالق مناف�شات �جلولة  �شباح 
بطولة �لإمار�ت للقو�رب �خل�شبية �ل�شريعة و�لذي 
�شكر�_خليفة(   #( م��ب��ادرة  ب�شعار  يتزين  ���ش��وف 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  و�ل��ت��ي 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  ر��شد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بتوجيه ر�شائل �ل�شكر 
�إىل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
 #( �لو�شم  ع��رب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
���ش��ك��ر�_خ��ل��ي��ف��ة(. وي��ن��ظ��م �حل���دث �ل��ك��ب��ري و�لذي 
ي�شهد م�شاركة كبرية نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لريا�شي  �ملو�شم  �شباقات  برنامج  �شمن  �لبحرية 
تر�شم  �أن  �ملنتظر  وم��ن   2014-2013 �لبحري 

يف  تتمثل  معربة  تر�ثية  لوحة  �مل�شاركة  �ل��ق��و�رب 
�شكل ت�شميم �لقارب �لذي متتزج �شورته باحلد�ثة 
متمثلة يف وجود �ملحركات و�لتي �شريتفع هديرها 

خالل مر�حل �ل�شباق �ملختلفة.
و�أكملت �للجنة �ملنظمة بالنادي كافة �لتح�شري�ت 
و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت لن��ط��الق��ة ���ش��ب��اق �ل��ي��وم ح��ي��ث ظلت 
�جلوية  �لأر���ش��اد  تقارير  كثب  وعن  تر�شد  �للجنة 
حت�شبا  �لرياح  و�شرعات  �لبحر  بحالة  يتعلق  فيما 
�ملت�شابقني  �شالمة  �شمان  �ج��ل  وم��ن  ط���ارئ  لأي 
�خل�شبية  �ل��ق��و�رب  �شباقات  و�ن  خا�شة  �مل�شاركني 
ومنا�شبة  م��وؤ�ت��ي��ة  ظ����روف  �إيل  حت��ت��اج  �ل�����ش��ري��ع��ة 
لإق��ام��ت��ه��ا. و�ط��ل��ع��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة م���ن خالل 
�لجتماع �لتنويري �خلا�س بال�شباق ل�شرح م�شاره 
و�لذي عثد مبقر �لنادي م�شاء �أم�س �جلمعة بح�شور 
�ملنظمة و�ملت�شابقني على  �لنادي و�للجنة  م�شئويل 

خط �شري �ل�شباق كما �بدي �مل�شاركون مالحظتهم 
للجنة �ملنظمة و�لتي تاأخذ بالعتبار كل هذه �لآر�ء 
يف  �ملنظمة  �للجنة  و�عتمدت  م�شتقبال  بها  للعمل 
وقت �شابق م�شار �ل�شباق �لذي ي�شل طول م�شافته 
خا�شة  ل��ف��ات   7 ي��ت�����ش��م��ن  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   28 �إيل 
بالكور�س ي�شل طول �لو�حدة منها �إىل 3.5 ميال 
طولها  ي�شل  �لتي  �لبد�ية  لفة  �إىل  �إ�شافة  بحريا 
�إىل 3.7 ميال بحريا وقد روعي يف و�شع �مل�شار كل 
مناف�شات  تخرج  حتى  و�ل�شالمة  �لأم��ن  متطلبات 
�جلولة �لثانية يف �شورة طيبة وجميلة تعك�س قيمة 
حمطات  �أوىل  ميثل  �ل�شباق  و�ن  خا�شة  �لتناف�س 
�ل��ب��ط��ول��ة. ودع�����ا ع��ل��ي ج��م��ع��ة ب���ن غ��ل��ي��ط��ة �ملدير 
للريا�شات  �ل��دويل  دبي  لنادي  بالوكالة  �لتنفيذي 
�لبحرية كل �مل�شاركني يف �شباق �جلولة �لثانية من 
�إىل  �ل�شريعة  �خل�شبية  للقو�رب  �لإم���ار�ت  بطولة 

و�ل�شروط  و�لتعليمات  �للو�ئح  بكل  �لتام  �لل��ت��ز�م 
�خل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��ارك��ة يف �حل���دث و�ل��ت��ي وزع���ت علي 
جميع �مل�شاركني يوم �أم�س �جلمعة ومتت مناق�شتها 
خ���الل �لج��ت��م��اع �ل��ت��ن��وي��ري. وق����ال �أن ن����ادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية حري�س لإجناح �ل�شباق 
�ل�شريعة  �خل�شبية  �ل��ق��و�رب  �شباقات  و�ن  خا�شة 
فيما  �أ�شبحو�  عمالقة  منها  تخرج  مدر�شة  تعترب 
�ل�شريعة مبختلف  �ل���زو�رق  �ل��ع��امل يف  �أب��ط��ال  بعد 
باللتز�م  �مل�شاركني  م��ن  �جلميع  مطالبا  �أن��و�ع��ه��ا 
وهو  و�ل�شالمة  �لأم���ن  معايري  تطبيق  يف  خا�شة 
و�ل�شباقات  �لأح����د�ث  ك��ل  �ل��ن��ادي يف  ين�شده  ه��دف 
�لتي ينظمها ويف مقدمة �لأولويات. و�أ�شاف قائال 
�لإمار�ت  بطولة  من  �لأويل  �جلولة  ننظم  ونحن 
بتعاون  ن�شيد  �أن  لبد  �ل�شريعة  �خل�شبية  للقو�رب 
�جلهات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي تعترب 

�لقو�ت  �لفعاليات خا�شة  كل  لنا يف  �أ�شا�شيا  �شريكا 
مبختلف  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة  �مل�شلحة 
و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات  �م��ن  وجهاز  �لإد�ر�ت 
)ق��ي��ادة �ل�����ش��رب �ل���ر�ب���ع( وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لالإعالم 
مم��ث��ل��ة يف ق���ن���اة دب����ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 

خلدمات �لإ�شعاف.

م�ساركة كبرية
�للقب  م�شاركة كبرية حامل  �ليوم  �ل�شباق  وي�شهد 
بقيادة   1 دبي  د�ي��ف  �شكاي  زورق  �ملا�شي  �ملو�شم  يف 
و�لقارب  �ملهريي  �شهيل  و�حمد  حممد  �ل�شقيقني 
دملا مارين 3 بقيادة �لثنائي �ل�شقيقني خليفة وذياب 
حميد بن ذيبان و�لقارب �لكويتي رهيب 17 بقيادة 
�لثنائي عبد�للطيف �لعماين و�شعود نادر �لرجيب 
���ش��امل �لهاملي  �ل��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة   11 ودمل���ا م��اري��ن 

�لقارب  �حل��دث  يف  ي�شارك  كما  �ل�شويدي.  و�حمد 
�لدخيل  جا�شم  �لثنائي  بقيادة   7 رهيب  �لكويتي 
 45 �لإم��رب�ط��ور  و�ل��ق��ارب  �ل�شليمان  وعبد�لعزيز 
�شعيد  ح�شني  وحمد  �شويرد  ح�شن  �لثنائي  بقيادة 
�شامل و�لنوبي 21 بقيادة خليفة �لقمزي و حممد 
�حلمري و�لقارب �حلاج مارين 55 بقيادة �لثنائي 
ح�شن �ل�شام�شي وعارف عبد�هلل �جل�شمي و�لقارب 
�لكر�ج �لكويتي 99 بقيادة �لثنائي حممد �ملهريي 
وحممد حم�شن و�لقارب �شابكو 13 بقيادة �لثنائي 
علي �ل�شبوري وماجد عي�شي ودملا مارين 2 بقيادة 
و�لقارب  ط��اه��ر  وف��ه��د  �لهاملي  ج��اب��ر  علي  �ح��م��د 
�مللك 14 بقيادة �لثنائي �ل�شقيقني عامر وعبد�هلل 
�حمد �ل�شبوري و�لو�شمي 12 بقيادة ر��شد �شهيل 
�ملهريي  �شعيد  بقياد   10 وزل��زل��ة  �شعيد  و�شلطان 

وحممد �ل�شتان.

يبحث ت�شل�شي عن �شد�رة �لدوري �لنكليزي لكرة �لقدم ولو ليوم و�حد عندما يحل على 
هال �شيتي �ليوم �ل�شبت يف �فتتاح �ملرحلة �حلادية و�لع�شرين.

يبتعد رجال �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو بفارق نقطتني عن �ر�شنال �لذي 
يختتم �ملرحلة �لثنني �ملقبل على �ر�س ��شتون فيال، ونقطة عن مان�ش�شرت 

�شيتي �لذي يحل على نيوكا�شل غد� �لحد.
وبحال ح�شده نقاط �ملبار�ة على ملعب كي �شي �شتاديوم ، �شيتابع �لفريق 

�للندين �شل�شلته �جليدة، �ذ فاز ثالث مر�ت متتاية و�شبع يف �خر 9 مباريات 
وبرغم ��شتمر�ر �ل�شعف �لهجومي لت�شل�شي، �ل �ن مورينيو يعتمد ب�شكل 

�و�شكار  �لو�شط يتقدمها �لرب�زيلي  كبري على قوة �شاربة يف خط 
و�لبلجيكي �دين هاز�ر.

�مل��درب �لفذ بانه لن يعزز هجومه �ملكون من  و��شر 
فرناندو  و�ل�شباين  �يتو  �شامويل  �لكامريوين 

ب����ا يف فرتة  ت���وري�������س و�ل�������ش���ن���غ���ايل دمي�����ب 
�لنتقالت �ل�شتوية لكن يف ظل �لفرت�ت 

�شيكون  ب��ا،  فيها  ينزل  �لتي  �لقليلة 
رحيله متوقعا، فقد ظهر �خر مرة 

ربع  �شمن  �شندرلند  خ�شارة  يف 
نهائي كاأ�س ر�بطة �لندية.

وي��ع��ت��رب �مل���ه���اج���م �ل����ش���ب���اين-
�برز  كو�شتا  دييغو  �ل��رب�زي��ل��ي 
ل����ل����و�����ش����ول �ىل  �مل����ر�����ش����ح����ني 
�شتامفورد بريدج، برغم مت�شك 

يناف�س  �ل���ذي  م��دري��د،  �تلتيكو 
�لليغا،  ����ش���د�رة  ع��ل��ى  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

بالحتفاظ به.
لكن ت�شل�شي يعاين من بد�ية م�شكلة 

يف م��رك��ز ح��ر����ش��ة �مل��رم��ى، ح��ي��ث رفع 
�ل�شوت  كورتو�  تيبو  �لبلجيكي  �لبديل 
ح�شاب  على  طويل  لوقت  جلو�شه  بعد 

�ل�شا�شي �لت�شيكي برت ت�شيك.
�لزرق،  �لفريق  مع  �لثالث  مو�شمه  ويف 

ي��ق��دم �حل���ار����س �ل�����ش��اب م�����ش��ت��وي��ات مميزة 
يف  �شاب  مرمى  حار�س  �ف�شل  بانه  مدربه  وو�شفه 

�عتبار  على  مورينيو  ي�شر  �مل��ق��اب��ل  يف  لكن  �ل��ع��امل، 
ت�شيك �ف�شل حار�س يف �لعامل.

وقال كورتو�: يف ما يخ�س م�شتقبلي، ل ميكنني �لنتظار 
�ك��ر من ذل��ك. يجب �ن �تخذ ق��ر�ر� مع ت�شل�شي يف ��شرع 

وقت، يف �ذ�ر-مار�س، لكن يف �لوقت �حلايل ل �ريد �ن �حتدث 
لن هناك مباريات كثرية ويجب �ن �ركز عليها .

�ل��دوري على  يف �ملقابل، ميلك هال �شاد�س �ف�شل ر�شيد بني فرق 
�ر�شه هذ� �ملو�شم، ففاز خم�س مر�ت �حد�ها على ليفربول 3-1 �ل�شهر 

�ملا�شي.
وبرغم حتقيق مورينيو فوزه �لول بعد عودته �ىل ت�شل�شي على هال 2-�شفر 

يهابون  �لنمور ل  �ن  يرى  ديفي�س  كورتي�س  �شيتي  �ن مد�فع  �ل  لندن،  ذهابا يف 
نعلم  �ي كان على ملعبنا.  �لفوز على  و�ثقون من  �ح��د� على ملعبهم: نحن 

نحقق  كي  �شحيحة  بامور  نقوم  �ن  يجب  لكن  ق��وي،  فريق  ت�شل�شي  �ن 
�ملهمة .

بر�ني�شالف  �ل�������ش���رب���ي  م���د�ف���ع���ه  ت�����ش��ل�����ش��ي  ع����ن  وي���غ���ي���ب 

ماك�شاين  بول  �ليرلندي  �ملد�فع  هال  وعن  لمبارد،  فر�نك  �لو�شط  ولع��ب  �يفانوفيت�س 
بثالثة  تو�زنه  ��شتعاد  �ل��ذي  �ر�شنال،  �ما  كاحله  يف  ��شابة  ب�شبب  �شهر  ملدة 
�نت�شار�ت متتالية، فيحل على ��شتون فيال �حلادي ع�شر و�لذي �حلق به 
�ول خ�شارة يف �ملو�شم يف عقر د�ره �شمن �ملرحلة �لوىل )3-1(، كانت 
فاحتة خري له �ذ حقق بعدها �شل�شلة ر�ئعة بعدها جعلته يتربع على 

ر�أ�س �لرتتيب.
ل�شتة  و�ل��ك��وت  ثيو  �ل��دويل  مهاجمه  ��شابة  من  �ر�شنال  ويعاين 
�ل��ك��اأ���س �ل�شبوع  2-�شفر يف  ت��وت��ن��ه��ام  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  ����ش��ه��ر خ���الل 
�عادة  �ىل  فينغر  �ر�شني  �لفرن�شي  �لفريق  دفع مبدرب  ما  �ملا�شي، 

ح�شاباته يف فرتة �لنتقالت.
وقال فينغر: ��شابة و�لكوت عززت �لتوقعات يف �شوق �لنتقالت، لكن 
ل تن�شو� �ننا منلك �شريج غنابري، وعاد �ليك�س �وك�شاليد ت�شامربلين، 

ولدينا لعبني �خرين قادرين على �للعب مبركز �جلناح .
نقطة  �ىل  �ل��ف��ارق  يقل�س  جعله  ر�ئ��ع،  م�شو�ر  متابعة  �شيتي  مان�ش�شرت  وينوي 
ف��وزه يف مبارياته �خلم�س �لخ��رية، وثماين م��ر�ت يف �خر ت�شع  �ر�شنال، بعد  مع 

مباريات.
ويريد لعبو �ملدرب �لت�شيلي مانويل بيليغريني تكر�ر فوزهم ذهابا على نيوكا�شل 
دور  يف  بعدها  ب�شعوبة  ماغبايز  تخطو�  لكنهم  �ملا�شي،  �ب-�غ�شط�س  يف  4-�شفر 

�ل�16 من كاأ�س �لر�بطة 2-�شفر بعد متديد �لوقت.
�لر�بطة  كاأ�س  6-�شفر يف  هام  و�شت  �شحق  عندما  �ملخيفة  فورمته  �شيتيزنز  وتابع 
�ملو�شم  كامل  �قل بهدف من  �ي  �مل�شابقات،  92 هدفا يف كل  �شيتي  �لربعاء و�شجل 
�ملا�شي، لكن لعب و�شطه �ل�شباين خايف غار�شيا �عترب �ن �لتو��شع و�جب يف هذه 
�ملرحلة: �عتقد �نه ميكننا �لفوز بالقاب كثرية هذ� �ملو�شم، لكن علينا متابعة �لعمل 
كثرية  مباريات  لدينا  لن��ه  بالعمل،  ن�شتمر  �ن  �شيء  �ه��م  وت��اب��ع:   . �لطريقة  بهذه 
بعدما  �شيتي  �شو�نزي  من  �شريع  ث��اأر  عن  �للقب  حامل  يونايتد  مان�ش�شرت  ويبحث 

�ق�شاه �لخري من كاأ�س �نكلرت� �ل�شبوع �ملا�شي يف عقر د�ره.
و�شو�نزي يف  �لر�بطة  كاأ�س  و�شندرلند يف  �ل��دوري،  توتنهام يف  �م��ام  �شقوطه  وبعد 
ثالث  �ول  خ�شر  قد  يونايتد  يكون  �لر�بطة،  كا�س 
�جل��دي��دة لول مرة  �ل�شنة  ل��ه يف  م��ب��اري��ات 
لكن برغم �لهبوط   .1932 منذ عام 
�حلمر،  �ل�شياطني  ل���دى  �ل��ر�ه��ن 
لالعبي  �ل�شابقة  �لنتائج  �ن  �ل 
�ملدرب �ل�شكتلندي ديفيد مويز 
و�شعتهم يف �ملركز �ل�شابع بفارق 

11 نقطة عن �ر�شنال.
و�ق����ر �مل��ه��اج��م د�ين ول��ب��ي��ك �ن 
لنهاء  ك���ث���ري�  ����ش���ي���ع���اين  ف���رق���ه 
يوؤملني  �ل�شد�رة:  رباعي  يف  �ملو�شم 
قلق  �ت��ف��ه��م  ي��خ�����ش��ر.  ي��ون��اي��ت��د  �رى  �ن 
�ملوؤهلة  �مل��ر�ك��ز  من  مقربة  على  ل�شنا  �مل�شجعني، 
��شتعادة فورمتنا  ر�هنا. علينا  �ىل دوري �لبطال 
و�لفوز باملباريات جمدد� . ويحوم �ل�شك حول عودة 
مهاجم يونايتد �لهولندي روبن فان بري�شي �لغائب 
م��ن��ذ ���ش��ه��ر ل���ش��اب��ت��ه يف ف��خ��ذه �م���ا ل��ي��ف��رب��ول �لر�بع 
�شيتي  �شتوك  على  فيحل  �ر�شنال،  عن  نقاط  �شت  بفارق 
مع  �يفرتون  �ل�شبت  يلعب  �ملباريات،  باقي  ويف  ع�شر.  �لثاين 
نوريت�س �شيتي، وفولهام مع �شندرلند، و�شاوثهامبتون مع و�شت 

بروميت�س، وتوتنهام مع كري�شتال بال�س، وكارديف مع و�شت هام.

�لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ل��ن��ادي  �حل��دي��ث  �ل�شر�ع  فريق  ع��ادر 
و�لذي  �لوبتيمي�شت  ل�شنف  �ل���دويل  �ل�شباق  يف  م�شاركته  بعد 
��شت�شافته �لعا�شمة �لقطرية �لدوحة �لأ�شبوع �ملا�شي و�شم وفد 
لعبي نادي �حلمرية كال من عبد �هلل نوح �لرئي�شي وعبد �لعزيز 
نوح �لرئي�شي ومايد خالد حميه وز�يد خالد حميه و�شعيد علي 
�ملهريي و�لكابنت �شمري �حمد ترييكي ومثل لعبو �لنادي �لدولة 
بعد  �مل�شاركة  �لعامل  �أمام خمتلف دول  �إمكاناتهم  باإظهار  وقامو� 
15 دولة من �روبا و�شو�شر� وفلند�  �أن �شهدت �لبطولة م�شاركة 
وه��ول��ن��د� و�مل��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وج��ه��وري��ة �ل��ت�����ش��ك وت��رك��ي��ا ومن 
�فريقيا م�شر وليبيا و�جلز�ئر ومن ��شيا �لهند و�شنغافور ودولة 

�مل�شت�شيفة قطر.
وحظي فريق �ل�شر�ع �حلديث با�شتقبال حافل من خالل �ل�شيافة 
و�ل�شتقبال وناف�س �لالعبون يف �أجو�ء �لبطولت طيلة �أيام �نعقاد 
�لبطولة و�لتي ت�شمنت �شنفا و�حد� من �أ�شناف �ل�شر�ع �حلديث 
�ملهار�ت  وتطوير  �حتكاك  للفريق  �شمح  بحيث  �لوبتيمي�شا  هو 
�لالعبون  تعلم  بجانب  و�لنف�شي  و�لتكتيكي  �لفني  �جلانب  من 

��شتري�تيجية �ل تعامل مع �لرياح و�لتيار�ت و�لمو�ج.
�ل���الع���ب���ني وف�����ق �خلطة  �إط��������ار حت�����ش��ري  �مل�������ش���ارك���ة يف  وت���ع���د 
�حلمرية  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  قبل  من  �ملو�شوعة  �ل�شرت�تيجية 
�لريا�شة  �لد�عم لهذه  �ل�شام�شي و�لذي يعد  برئا�شة ثاين عبيد 

��شيا ل�شنف �لوبتيمي�شت �ملقام يف  �إىل تاأهيل �لالعبني لبطولة 
فرتة 28 مار�س وحتى 04 �بريل 2014 مب�شاركة لعبني من 
نادي �حلمرية هماعبد �هلل نوح �لرئي�شي و�حمد ثاين �ل�شام�شي 
و�لتي ي�شرف عليها جمل�س �إد�رة �إحتاد �لمار�ت لل�شر�ع �حلديث 

ويباركها ويدعمها جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي بحكومة �ل�شارقة .
وهذه �مل�شاركة تعد تاأهيال لفريق �ل�شر�ع �حلديث ورفع ��شتعد�د� 
م�شاركة �لالعب عبد �لعزيز نوح �لرئي�شي يف بطولة ��شيا ل�شنف 
�ألعاب  لألومبية  تاأهله  تا�شرية  قطع  �أج��ل  من  �لبايت   BYTE
�غ�شط�س   28 �ىل   16 بال�شني مبدينة من  تقام  و�لتي  �ل�شباب 

.2014

امل�ساركة تعد تاأهياًل لبطولتي اآ�سيا وال�سني
فريق ال�ضراع احلديث بن�دي احلمرية يعود من قطر بعد م�ض�ركته يف ال�ضب�ق الدويل لالأوبتيم�ضت

�لفوز  لتحقيق  �ل��ع��ادة  ف��وق  مر�شحا  يوفنتو�س  ي��ب��دو 
ي��ح��ل �شيفا على  ع��ن��دم��ا  �ل��ت��و�يل  ع��ل��ى  �حل����ادي ع�شر 
�لتا�شعة  �ملرحلة  يف  �لح��د  غ��د�  ع�شر  �ل��ث��اين  كالياري 
ع�����ش��رة وي��ب��ل��ي ف��ري��ق �ل�����ش��ي��دة �ل��ع��ج��وز �ل��ب��الء �حل�شن 
يف   4-2 فيورنتينا  م�شيفه  �م��ام  خ�شارته  منذ  حمليا 
�ملا�شي  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين   20 يف  �لثامنة  �ملرحلة 
وهي �لوحيدة له يف �لكالت�شو هذ� �ملو�شم حيث مل يفقد 
�ي نقطة حتى �لن ما خوله �نتز�ع �ل�شد�رة من روما 
�ه���د�ر فريق  ن��ق��اط عنه م�شتغال   8 ب��ف��ارق  و�لب��ت��ع��اد 

�لعا�شمة لنقاط عدة من 5 تعادلت وخ�شارة و�حدة.
وياأمل رجال �ملدرب �نطونيو كونتي يف مو��شلة �شل�شلة 
�ملرحلتني  يف  ناريتني  قمتني  قبل  �ملتتالية  �لنت�شار�ت 
خ��ا���ش��ة يف ظل  م��ي��الن  و�ن���رت  �م���ام لت�شيو  21 و22 
�شعيهما �ىل �لحتفاظ باللقب و�لعودة �ىل �مل�شاركة يف 
م�شابقة دوري �بطال �وروبا �لتي تبقى �لنتيجة �ملخيبة 

�لبرز يف م�شو�رهم هذ� �ملو�شم.
�حر�ز  ه��ي  �ملو�شم  ه��ذ�  فريقه  �ول��وي��ة  �ن  كونتي  و�ك��د 

�ل��ل��ق��ب ل��ل��م��رة �ل��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى �ل����ت����و�يل، وقال 
)يوروبا  �لوروب�����ي  �ل�����دوري  ن�����ش��ارك يف 

ليغ( بعد خروجنا من دور �ملجموعات 
يف دوري �بطال �وروبا ونحن ن�شعى 

طموحنا  ل��ك��ن  ل��ق��ب��ه،  لح������ر�ز 
�لدوري  لقب  نيل  ه��و  �لك���رب 
على  �لثالثة  للمرة  �ليطايل 

�لتو�يل .
وميلك يوفنتو�س �ل�شلحة 
�ل�����الزم�����ة ل��ت��ع��م��ي��ق ج����ر�ح 

ي����ذق  �ل��������ذي مل  ك�����ال�����ي�����اري 
�لثالث  م��ب��اري��ات��ه  �ل���ف���وز يف  ط��ع��م 

�ندريا  �لعابه  �شانع  مقدمتها  يف  �لخ���رية، 
بول  و�لفرن�شي  ف��ي��د�ل  �رت����ورو  و�لت�شيلي  ب��ريل��و 

بوغبا و�لرجنتيني كارلو�س تيفيز و�ل�شباين فرناندو 
لورنتي.

من جهته، ي�شعى روما �ىل ��شتعادة �لتو�زن بعد تعر�شه 
للخ�شارة �لوىل هذ� �ملو�شم وكانت مذلة �مام يوفنتو�س 
عندما  وذل����ك  �مل��ا���ش��ي��ة،  �مل��رح��ل��ة  يف  �شفر-3  ب���ال���ذ�ت 

ي�شت�شيف جنوى �لتا�شع بعد غد �ي�شا.
مبعنويات  �مل��ب��ار�ة  ت��وت��ي  فر�ن�شي�شكو  زم���الء  وي��دخ��ل 
عالية بعدما حجزو� بطاقة �لدور ربع �لنهائي مل�شابقة 
كاأ�س �يطاليا عقب �لفوز على �شمبدوريا 1-�شفر �م�س 

�لول �خلمي�س.
ومل ترحم قرعة ربع �لنهائي روما و�وقعته يف مو�جهة 
كانون   18 يف  بطاقته  �شمن  ك���ان  �ل���ذي  يوفنتو�س 

وتقام  �فيلينو  ح�شاب  على  �ملا�شي  �لول-دي�����ش��م��رب 
 21 يف  ويوفنتو�س  روم��ا  بني  �لنهائي  ربع  مبار�ة 

فر�شة  و�شتكون  �جل���اري  �لثاين-يناير  ك��ان��ون 

لرجال �ملدرب �لفرن�شي رودي غار�شيا ملحو �ثار �خل�شارة 
�ملذلة �مام �ل�شيدة �لعجوز يف �لدوري.

ويدرك روما جيد� �ن �ي تعر �مام جنوى �شيكلفه غاليا 
يحل  �ل��ذي  نابويل  ل�شالح  �لو�شافة  خ�شارة  وحتديد� 
بالنظر  �شاخنة  مبار�ة  يف  �خلام�س  فريونا  على  �شيفا 
�ل�شو�ء  دوري  ع��ل��ى  �جل���دد  �ل�����ش��ي��وف  �ن��ت��ف��ا���ش��ة  �ىل 
�ملركز  �ىل  و�رت��ق��و�  متتاليني  ف��وزي��ن  حققو�  و�ل��ذي��ن 
39 لنابويل.  41 نقطة مقابل  �خلام�س وميلك روما 
ويخو�س فيورنتينا �لر�بع �ختبار� ل يخلو من �شعوبة 
ي�شعى  فيما  �ي�شا،  �لحد  �ل�شابع  تورينو  م�شيفه  �مام 
�لدور  من  خروجه  تعوي�س  �ىل  �ل�شاد�س  ميالن  �ن��رت 
ثمن �لنهائي مل�شابقة �لكاأ�س على يد �ودينيزي �شفر-1 
كييفو  ي�شت�شيف  عندما  وذل��ك  �خلمي�س،  �لول  �م�س 

�لثنني �ملقبل يف ختام �ملرحلة.
�ما فريق ميالنو �لثاين، ميالن �لذي يعاين �لمرين 
�ىل  في�شعى  ع�شر  �حل���ادي  �مل��رك��ز  يحتل  حيث  حمليا 
�شا�شوولو  على  �شيفا  يحل  عندما  �شحوته  مو��شلة 
�ل�شبت  �ليوم  �ملرحلة  وتفتتح  ع�شر  �لثامن 
مع  وبولونيا  ب��ارم��ا،  مع  ليفورنو  بلقاءي 

لت�شيو.
ويلعب �لحد �ي�شا �تالنتا 
و�لثنني  ك��ات��ان��ي��ا،  م���ع 
مع  �����ش����م����ب����دوري����ا 

�ودينيزي.

يوفنتو�ش وجنوى يف �ضي�فة ك�لريي وروم�



الأفوك�دو يزيد ال�ضعور ب�ل�ضبع 
�لأف��وك��ادو خ��الل وجبة  �أن تناول ن�شف حبة من  در����ش��ة ج��دي��دة،  ك�شفت 
�لغد�ء ي�شاعد يف �لتقليل من كمية �لطعام �ملتناول ويزيد �ل�شعور بال�شبع.

ووجد �لباحثون يف جامعة لوما ليند� يف كاليفورنيا �أن تناول ن�شف حبة 
�أفوكادو خالل �لغد�ء ميكن �أن يزيد �ل�شعور بال�شبع ويخفف من �لرغبة يف 

تناول وجبات خفيفة بني �لوجبات �لرئي�شية.
و�شملت �لدر��شة 26 �شخ�شاً �شليماً يعانون من �لوزن �لز�ئد، وعلى مدى 5 
جل�شات ُطلب من �مل�شاركني تناول فطورهم �لطبيعي، وطلب من �لبع�س 

تناول ن�شف حبة من �لأفوكادو خالل وجبة �لغد�ء.
% بالرغبة يف  وتبنّي �أن �لذين تناولو� �لأفوكادو� �شّجلو� تر�جعاً ن�شبته 40 
% يف �لرغبة بتناول  �لأكل خالل 3 �شاعات بعد �لغد�ء، وتر�جعاً ن�شبته 28 

�لطعام خالل فرتة 5 �شاعات، مقارنة مبن مل ياأكلو� �لأفوكادو.
 % �أن �لذين �أكلو� �لأفوكادو �شعرو� بالر�شا �أكر بن�شبة 26  وظهر �أي�شاً 

بعد �لغد�ء، مقارنة مبن مل ياأكلوها.
ز�د خيارهم يف  لغد�ئهم،  �لأفوكادو  ز�دو�  �لذين  �أن  �أي�شاً  �لعلماء  ولحظ 
�ل�شكر  م�شتويات  زي��ادة يف  تبنّي عدم وجود  �أنه  �إل  �لكاربوهيدر�ت،  تناول 

بالدم مقارنة مبن مل يتناولو� �لأفوكادو.

اآلف البالغ�ت عن الف�ض�د بيوم واحد يف الهند
دلهي  �ملحلية �جلديدة يف  �لذي خ�ش�شته �حلكومة  �ل�شاخن  تلقى �خلط 
وزر�ء حكومة  وقال كبري  �لأول،  يومه  �لبالغات يف  �آلف  �لف�شاد  ملكافحة 

دلهي �آرفيند كيجرو�ل �إن ��شتجابة �لنا�س فاقت �لتوقعات.
�إىل �حلد من  يهدف  -�ل��ذي  �ل�شاخن  �أن هذ� �خلط  �إىل  و�أ�شار كيجرو�ل 
�لف�شاد يف �أو�شاط موظفي �حلكومة- تلقى ثالثة �آلف و904 مكاملات يوم 

�خلمي�س خالل �أول �شبع �شاعات من �لبدء بعملية مكافحة �لف�شاد.
�ل�شعب( -�لذي فاز يف �لنتخابات  �آدمي )عامة  �آمي  و�أ�شاف رئي�س حزب 
تلقي  يخ�شون من  �لفا�شدين  �شتجعل  �خلدمة  �أن هذه  �لأخ��رية-  �ملحلية 
دفع  على  يرغمون  �أنهم  من  د�ئما  ي�شكون  �لهنود  �أن  �إىل  ي�شار   . �لر�شى 
�لر�شى لإجناز �أي معاملة حكومية مثل �حل�شول على �شهادة زو�ج �أو رخ�شة 
قيادة �شيارة، �أو غري ذلك. ويقدم �خلط �ل�شاخن -�لذي يبد�أ بتلقي �ملكاملات 
من �ل�شاعة �لثامنة �شباحا حتى �لعا�شرة م�شاء- �لن�شيحة و�ل�شت�شارة ملا 

يجب �لقيام به �إذ� ما طلب م�شوؤول حكومي ر�شوة خالل �أد�ئه و�جبه.
وقال كيجرو�ل �إن �خلط �ل�شاخن متكن من �لتعاطي مع 824 مكاملة يوم 
�خلمي�س، م�شري� �إىل �أنه �شيتم م�شاعفة عدد �ملوظفني �إىل ثالثني �شخ�شا 
�أن  �إىل  �لنظر  �ملكاملات. ولفتت تقارير �شحفية حملية  للتعامل مع تدفق 
مبيعات �أدو�ت �ملر�قبة مثل �لكامري�ت قد �رتفع يف �أو�شاط �ملو�طنني �لذين 

ي�شعون لالإيقاع باملتورطني من �ملوظفني �لفا�شدين.
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فريند مك�ن ووكر 
يف العميل 47 

�لإخ��ت��ي��ار على جن��م م�شل�شل  وق��ع 
ه�����وم لن�����د �مل���م���ث���ل �ل���ربي���ط���اين، 
كان  دور�ً  ل��ي��وؤدي  ف��ري��ن��د،  روب����رت 
ُمنح يف �ل�شابق للمثل �لر�حل، بول 

ووكر.
وذكرت جملة فر�يتي �أن فريد 32 
�لنهائية  �ملر�حل  يف  �أ�شبح   ، عاماً 
�لبطولة  دور  لأد�ء  �لتفاو�س  من 
�ل��ذي منح يف   47 يف فيلم �لعميل 

�ل�شابق ل� ووكر.
فيلم  �إىل   47 �ل��ع��م��ي��ل  وي�����ش��ت��ن��د 
�ل��ق��ات��ل �مل��اأج��ور �ل���ذي ع��ر���س عام 

.2007
يذكر �أن �لعميل 47 هو من تاأليف 
�شكيب وودز، ومايكل فني، �للذين 
�لفيديو  لعبة  حت��وي��ل  على  عمال 
حركة،  فيلم  �إىل  �مل��اأج��ور  �ل��ق��ات��ل 
غري �أنه مل يتم �لك�شف عن حبكة 

�لفيلم بعد.
يذكر �أن ووكر تويف يف حادثة �شري 
عن عمر 40 �شنة يف نهاية ت�شرين 

�لثاين نوفمرب �ملا�شي.

يحتفظ بجثة اأمه 10 �ضنوات وميوت بجواره�
عرت �ل�شرطة �لأرجنتينية �أثناء تفتي�س �شقة يف بوين�س 
�أم��ه �لتي كانت  �أي��ر���س على رج��ل ميت ع��الوة على جثة 

حمنطة جزئياً، ح�شب ما �أفادت و�شائل �إعالم حملية.
وعرت �ل�شرطة على جثة �لرجل )58 عاماً( يف �ملطبخ، 
عند  ق��ري��ب  مقعد  ع��ل��ى  جال�شة  �أم���ه  ج��ث��ة  ك��ان��ت  بينما 
من�شدة، بح�شب ما ذكرته �ل�شرطة لوكالة �أنباء دي و�ي 
�إن . وذكرت �ل�شرطة �أن جثة �لأم كانت مغطاة بالأكيا�س 

و�لبطانيات و�أن جثتها جفت مبرور �لوقت.
ر�ئحة  ت�شربت  بعدما  �ل�شرطة  �أب��ل��غ��و�  �جل���ري�ن  وك���ان 
�أن  �إىل  �ل�شرطة  تقدير�ت  و�أ���ش��ارت  �ل�شقة.  م��ن  كريهة 
�لبن توفى منذ �شهر تقريباً، �أما �لأم فقد ماتت منذ ما 

يقرب من 10 �شنو�ت. 

يعود اإىل احلي�ة بعد انتح�ره 
�أثار �شاب، ظن �أنه �نتحر، حالة من �لذعر يف م�شت�شفى يف 

كينيا عندما ��شتفاق يف �ليوم �لتايل يف �مل�شرحة. 
و�شرح �لطبيب جوزيف مبورو، مدير م�شت�شفى نايفا�شا 

�أنه مت �إنقاذ �ملري�س قبل حتنيطه . 
وكان بول موتور�، �لبالغ من �لعمر 24 عاما، قد حاول 

�أن ينتحر �إثر �شجار عائلي، فتناول مبيد�ت للح�شر�ت. 
نقل �ل�شاب �إىل ق�شم �لطو�رئ يف �مل�شت�شفى و�أعطي دو�ء 
�لطاقم  ب��ت  يف  �ل�شبب  يكون  ق��د  �لقلب  دق��ات  لتخفيف 
�لتايل،  �ليوم  ويف  �مل�شرحة.   �إىل  ونقله  موته  يف  �لطبي 
�شمع �لعاملون يف �مل�شت�شفى �شجة �شادرة عن �جلثة �لتي 

��شتفاقت يف �مل�شرحة، فهربو� من �شدة خوفهم. 

يعلق لفتة بحثً� عن زوجة
على طريقة �لإعالن عن وظيفة �شاغرة، قام فالح �أملاين 
�شريكة  عن  بحثاً  بتعليق لفتة كبرية على جد�ر منزله 
56 عاماً على �لالفتة: مز�رع بدون  حياة. وكتب �ملز�رع 

ما�شية.. يبحث عن �مر�أة ، وترك رقم هاتفه.
وذكر �ملز�رع رونالند جايجر �أنه مل يتلق حتى �لآن مكاملة 

هاتفية من �مر�أة منا�شبة.
�أن  �أمل��ان��ي��ا  �شرقي  ف��ر�ي��ربج  ب��ل��دة  يف  �ملقيم  �مل����ز�رع  ور�أى 
ب��دون ما�شية،  �إع��الن��ه يكمن يف كلمة  عن�شر �جل��ذب يف 
حيث قال: هذ� �لأمر �شيبدد خماوف �أي �مر�أة من ق�شاء 

�ليوم باأكمله يف �حلظرية .

جراحة بركبتيه تفقده اثنني من اأ�ضن�نه
م�شت�شفى  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  �إىل  �شيني  ���ش��اب  دخ���ل 
بال�شني للخ�شوع �إىل عملية يف ركبتيه، فخرج منها من 

دون �ُشّنتيه �لأماميتني.
19 عاماً، خ�شع جلر�حة  �ل�شاب ت�شو، �لبالغ من �لعمر 
�شدمت  وق��د  جيلني،  مبقاطعة  م�شت�شفى  يف  ركبتيه  يف 
وهي  �لعمليات  غرفة  من  ممر�شة  خرجت  حني  عائلته 
فم  م��ن  �شقطا  �إن��ه��م��ا  ق��ال��ت  �أ���ش��ن��ان��ه  م��ن  �ُشّنتني  حتمل 
�ل�شاب ب�شبب �لتخدير. وتقدمت �لعائلة ب�شكوى ر�شمية 
وقال  بعد.  بتف�شري  �أن��ه��ا مل حت��ظ  غ��ري  �مل�شت�شفى  �أم���ام 
�إىل  �إىل هنا كي يخ�شع  �ل�شاب جئنا  و�ل��د  �شو جينهاي، 

جر�حة يف �لركبة.. ل عالقة لذلك بالأ�شنان.

يربي اأطف�له ال�22 على املعون�ت
باأنه ل ي�شتطيع �لعمل ب�شبب م�شاكل يف  �أم��ر�أة،  22 ول��د�ً من11  �ل�58 من �لعمر، �أجنب  زعم رجل بريطاين يف 

ظهره، ويقوم برتبية �أطفاله على �ملعونات �لتي يح�شل عليها من �حلكومة و�ملخ�ش�شة للعاطلني عن �لعمل.
وقالت �شحيفة ديلي �شتار ، �إن رميوند هال، �دعى �أن م�شاكل �لظهر �لتي يعاين منها جعلته غري قادر على �لعمل 

منذ 10 �شنو�ت، ويعتمد على �ملعونات �حلكومية لدعم عائلته �لكبرية.
بط �أخري�ً وبحوزته كمية من  و��شافت �أن رميوند �أُدين 31 مرة بارتكاب جر�ئم خمتلفة على مدى 40 عاماً، و�شُ

خمدر �حل�شي�س قيمتها 350 جنيهاً ��شرتلينياً، حني د�همت �ل�شرطة منزله يف بلدة �شربينكل مبقاطعة كمربيا.
و�أ�شارت �إىل �أن رميوند �أبلغ �ل�شرطة �أن خمدر �حل�شي�س كان ل�شتخد�ماته �ل�شخ�شية من �أجل تخفيف �آلم ظهره، 
لكن رجال �ل�شرطة عرو� على ر�شالة ن�شية يف هاتفه �ملحمول يبلغ فيها �أحد �لأ�شخا�س باأنه �شيتاأخر عن موعد 

ت�شليمه �ملخدر�ت ب�شبب ولدة �إبن جديد له.
و�تهمت �ل�شرطة �لربيطانية رميوند بالجتار باملخدر�ت و�إحالته �إىل حمكمة �لتاج مبدينة كارليل، و�لتي ق�شت 
ب�شجنه ملدة 18 �شهر�ً مع وقف �لتنفيذ ملدة عامني وحظره من �لتجول ملدة 6 �أ�شهر وتغرميه 200 جنيه ��شرتليني، 

بعد �عرت�فه بحيازة �ملخدر�ت بق�شد بيعها.
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خّط يد ل�ش يحبط �ضرقته
يده  ب�شبب خّط  كاليفورنيا،  بال�شطو على م�شرف يف  ل�ّس  ف�شل 
�ل�شيئ، حيث مل تتمكن �ملوظفة من فهم ما كتبه على �لورقة �لتي 
�أعطاها لها حني طالبها باملال. جمال غاريت 29 عاماً كان يحاول 
�ل�شطو على م�شرف يف مدينة �أنتيو�س يف كاليفورنيا. وقد �أعطى 
عجزت  �لأخ���رية  �أن  غ��ري  ورق���ة  �ل�شندوق  على   ، �ملوظفة  �لل�س 
كي  ��شتدعت مدير�ً  �ملوظفة  �أن  �ل�شرطة  و�أو�شحت  عن قر�ءتها. 
ي�شاعدها يف فهم ما ُكتب على �لورقة، فيما فّر �لل�ّس من �لباب 
يحاول  ك��ان  �ل��رج��ل  �أن  �مل�شرف  موظفو  فهم  و�أخ����ري�ً،  �خللفي. 
رجل  عن  بالغاً  �ل�شرطة  وتلقت  �ل�شرطة.  فا�شتدعو�  �شرقتهم 
�أن��ه �لرجل عينه �لذي  م�شبوه يف منطقة جم��اورة، و�أك��د �ل�شهود 

كان بامل�شرف.

اقتحم حمطة وقود و�ضرق موزة 
�أثار رجل يف ولية كونيكتيكيت �لأمريكية حرية �ل�شرطة بعد �أن 

�قتحم حمّطة وقود ومل ي�شرق �إل موزة و�حدة.
و�جهة  ب�شيارته  يقتحم  رج��اًل  �ملر�قبة  ك��ام��ري�ت  �شور  و�أظ��ه��رت 

متجر تابع ملحطة وقود فيما كان مغلقاً.
ثم  طاولة،و�أكلها  على  موجودة  كانت  م��وزة  �لرجل  تناول  وفجاأة 
�أي �شيء �آخر. وقد ت�شبب �لرجل بكثري من  �أن ياأخذ  غادر بدون 

�لأ�شر�ر باملتجر وتقوم �ل�شرطة بالبحث عنه.

يلتهم ثم�ر ال�ضب�ر ب�أ�ضواكه� 
ظهر وح�س لو�س �أجنلو�س �أمام �لكامري� وهو يلتهم ثمار �ل�شبار 
حتت  يوتيوب  موقع  على  ن�شر  فيديو  مقطع  و�أظ��ه��ر  باأ�شو�كها. 
عنو�ن وح�س لو�س �أجنلو�س يلتهم �ل�شبار ، �لرجل �أمامه نبتتان 
من �ل�شبار �ل�شائك، ليبد�أ بالتهامهما وهو يئن من �آلم �ل�شوك 
�أكل  �أثناء  يقول  �لرجل  وك��ان  وبلعومه.  وفمه  �شفتيه  �ل��ذي دخل 
. وقبل بد�ية  �إن��ه م��وؤمل ج��د�ً  �إن فمي مليء بال�شوك..  �لثمرتني 
عر�س �لفيديو ظهر على �ل�شا�شة تنبيه قال بغ�س �لنظر عن �أن 
هذ� �ل�شبار غري �شام، ل حتاولو� �لقيام بهذ� يف �ملنزل، فالعملية 
جرت حتت �إ�شر�ف �لأطباء . وذكر �لرجل �أنه �أر�د �أن يجّرب �لأمر 
تظهر  �لإنرتنت  �شبكة  على  ن�شرت  فيديو  مقاطع  م�شاهدته  بعد 

�أ�شخا�شاً يتناولون نباتات �شوكية.

كلب يده�ش امراأة
فوجئت �مر�أة يف ولية و��شنطن �لأمريكية حني �كت�شفت �أن �شائق 

�شيارة �رتطمت بها ما هو �إل كلب ت�شيو�و�.
�إ�شارة حمر�ء يف منطقة  توقفت عند  �إنها  قالت  �أورما�شيا،  تابيثا 

�شبوكاين حني �قرتبت �شيارة منها فجاأة و�رتطمت بها.
و�أ�شافت، ر�أيت كلباً �شغري�ً خلف �ملقود ينظر �إيّل ، ومل �أعرف ما 
�إذ� كنت فقدت عقلي.. �أو �أن �لكلب �ل�شغري ذهب بالفعل يف جولة 
بال�شيارة . و�ت�شح لحقاً �أن رجاًل ركن �شيارته وترك كلبه طوبي 
فيها للحظات ثّم ذهب �إىل متجر، ويبدو �أن �لكلب متّكن من رفع 

�لفر�مل ما �أدى �إىل �شري �ل�شيارة وحدها. 
ومل توؤد �حلادثة �إىل وقوع �إ�شابات.

ملكة جمال الواليات املتحدة 2011 األي�سا كامبانيال لدى ح�سورها املهرجان ال�سنوي االربعني جلوائز االختيار 
ال�سعبى يف م�سرح نوكيا بلو�ش اجنلي�ش. )يو بي اآي(

رف�ش الزواج 
منه� فقتلته

�ملرحلة  يف  م�شرية  طالبة  قتلت 
�لزو�ج  لرف�شه  زميلها  �ل��ث��ان��وي��ة 

منها رغم �إجنابها �شفاحا منه. 
�لدقهلية  �أم����ن  م��دي��ري��ة  وك���ان���ت 
�لعثور  ي��ف��ي��د  ب���الغ���ا  ت��ل��ق��ت  ق����د 
ع��ل��ى ط��ال��ب ث���ان���وي ج��ث��ة هادمة 
متفرقة  ط��ع��ن��ات  ب��ع��دة  وم�����ش��اب 
تبني  �لتحريات  وبعد  ج�شده؛  يف 
طالبة  زميلته  �جل��رمي��ة  ور�ء  �ن 
بالو�قعة  حم�����ش��ر  حت���ري���ر  ومت 
و�إح���ال���ت���ه ل��ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة لتويل 
�لريا�س  �لتحقيق ح�شب �شحيفة 

�ل�شعودية. 

وزير ي�ضفع �ضحفيً� 
ف����وج����ئ �ل�������ش���ح���ف���ي���ون ب���ال���وزي���ر 
�ل���ل���ب���ن���اين �ل�������ش���اب���ق وئ������ام وه����اب 
�لنتهاء من  ي�شفع �شحفيا عقب 
فيديو  و�أظ��ه��ر  �شحفي.   م��وؤمت��ر 
ب���ث ع��ل��ى م��وق��ع يوتيوب  ق�����ش��ري، 
�مل�شوؤول  �لفيديو،  مقاطع  لتقا�شم 
يتحدث  وه��و  �للبناين  �ل�شيا�شي 

�أمام جمع من �ل�شحفيني. 
ت�شريحه،  من  وه��اب  �نتهاء  وبعد 
�لنو�ب  رئي�س جمل�س  لقائه  عقب 
رئي�س  �شفع  �إىل  عمد  ب��ري،  نبيه 
جمل�س  يف  �لإع���الم���ي���ة  �ل����د�ئ����رة 

�لنو�ب حممد بلوط على رقبته. 
ي�شحك،  ك�����ان  وه������اب  �أن  ورغ������م 
ك���ان ممازحا،  ب��اأن��ه  ي�شي  م��ا  وه���و 
��شتغر�ب  �أث��ار  �لت�شرف  ه��ذ�  ف��اإن 
ملخالفته  ج���م���ي���ع���اً،  �حل���ا����ش���ري���ن 
�لعادية،  �لجتماعية  �ل�شلوكيات 
�شلوكيات من يعمل يف  ف�شاًل عن 

�ل�شاأن �لعام. 

تقنية حتول الر�ضوم�ت 
الورقية اإىل رقمية

لعام  �ل�شتهالكية  �لإل��ك��رتون��ي��ات  م��ع��ر���س  ح��ف��ل 
2014 بالكثري من �لبتكار�ت و�لتقنيات يف جمال 
�أب���رزه���ا ج��ه��از كو�لكوم  �لأج���ه���زة �ل��ل��وح��ي��ة، ل��ع��ل 
�للوحي �ألرت� �شاوند نوت باد ، �ملعروف با�شم �شناب 
تردد�ت  �ل��ت��ق��اط  على  ق���درة  ميلك   805 در�غ����ون 
�ملوجات فوق �ل�شوتية، وترجمتها �إىل �أو�مر رقمية 

على �لأجهزة �لذكية. 
ر�حة  م�����ش��در  ت�شكل  �أن  �لتقنية  ه���ذه  ���ش��اأن  وم���ن 
�ملهن،  بع�س  لأ���ش��ح��اب  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  و�إب�����د�ع 
ل�شيما �لر�شامني، و�ملهند�شني، و�مل�شّممني، �لذين 
ورقة  �أي  على  �لكتابة  �أو  �لر�شم  باإمكانهم  �شيكون 
�ملختلفة،  �لأل���و�ن  ��شتخد�م  عن  ف�شاًل  �شطح،  �أو 
�جلهاز،  �إىل  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�شكل  م���و�ّده���م  و���ش��ت��ت��ح��ول 

بكامل دقتها. 
و�شتعمل هذه �لتقنية على توفري �لكثري من �لوقت 
�لتقنيات  �أن  خ�شو�شاً  �مل�شتخدمني،  على  و�مل���ال 

�ملماثلة يف �ل�شوق تتطلب �أكر من جهاز.

مركز  يف  و�ل���زوج���ي  �لنف�شي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �أو����ش���ح 
يف  و�لأ���ش��ري��ة  �لنف�شية  لال�شت�شار�ت  �إر����ش���اد�ت 
�أو  �حل��زن  �أن  �لدكتور ج��رب�ن يحيى،  �ل�شعودية 
�أ�شباب  له   ، �لكتئاب  ب�  ونف�شياً  ي�شمى علمياً  ما 
مو�شوعية، كوفاة �شخ�س عزيز، �أو خ�شارة مادية 

وهذ� ي�شمى �كتئاباً مو�شوعياً . 
ن��وع��ان، ح��زن منته منقطع  �أن �حل��زن  و�أ���ش��اف 
ميكن جتاوزه، و�آخر د�ئم غري منته، و�ل�شخ�شية 
�ل�شحية غري �ملري�شة ت�شتطيع جتاوز �لأحد�ث، 
عليها  خ��وف  ل  م��رن��ة  �شحية  �شخ�شيات  وه��ي 
وقادرة على �لتكيف مع �مل�شاكل وعالجها وجتاوز 
�كتئابية  فهي  �لأخ���رى  �ل�شخ�شية  �أم��ا  �حل���زن، 
مري�شة ت�شت�شلم للحزن، حتى ي�شبح مر�شا له 

�آثار ج�شدية ونف�شية كثرية تدعو للقلق.
�أ�شباب  ل���ه  �ل��ن��ف�����ش��ي  �لك���ت���ئ���اب  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لأحو�ل  ك��ل  ويف  ونف�شية  وع�شوية  بيولوجية 
ول  معينة  ح��ال��ة  عند  �حل���زن  يتوقف  �أن  يجب 
ي�شتمر، �أما �إذ� ��شتمر �حلزن لفرتة طويلة، فهنا 

ن�شتطيع �لقول باأنه حزن مر�شي. 
وعن �لآثار �ملرتتبة على �حلزن �ملر�شي، قال �إنه 
�حلياة  يف  رغبته  ويقلل  �لفرد،  �إنتاجية  ي�شعف 
على  ق��درت��ه  بعدم  �ل�شخ�س  وي�شعر  لها،  وحبه 
�لأكل  ي�شتطيع  ول  و�لإب�����د�ع،  و�لإن���ت���اج  �لعمل 
�لنوم  ب��خ��م��ول، وي���رغ���ب يف  و�ل�������ش���رب وي�����ش��ع��ر 
ل�شاعات طويلة، في�شبح لدى �مل�شاب ما ي�شمى 

باخللل �لوظيفي.
، بح�شب  �مل���ب���ك���رة  ل���ل���وف���اة  ي������وؤدي �حل�����زن  ك��م��ا 

�ل�شحيفة.
�لد�خلي  ب��ال��ب��ن��اء  م��رت��ب��ط��ة  �ل�����ش��ع��ادة  �أن  و�أك����د 
ومقاومة  �أط��ول،  يكون  �خلاليا  وعمر  للج�شم، 
ت��ك��ون ع��ال��ي��ة، فاملعنويات  �لأم���ر�����س و�لأك�����ش��دة 
تقاوم �لأمر��س �خلطرية و�لعمليات �جلر�حية 

�لكبرية و�خلطرية.
منخف�شة  فمعنوياته  �حل��زي��ن  �ل�شخ�س  �أم���ا 
�لد�خلي، وهي مرحلة  وترتد على عمل ج�شمه 

هدم .

احلزن يقود للموت املبكر

منزل كلوي ك�رد�ضي�ن واأودوم للبيع 
كلوي  �لأمريكيني،  �لنجمني  �ل��ذي جمع  �لزوجي  �ملنزل  لبيع  �لوقت  ح��ان  �مل��وؤمل،  �لطالق  ق��ر�ر  �تخاذ  بعد 

بعد  �شكناه  �للذين  و�أودوم،  كار�شيان  منزل  �أن  �لأم��ريك��ي،  )بيبول(  موقع  و�أف��اد  �أودوم.  ولم��ار  كارد�شيان، 
هو  �لفخم  �ملنزل  هذ�  مقابل  �ملطلوب  �أن  �إىل  ولفت  للبيع.  ر�شمياً  طرح  بكاليفزورنيا،  تارز�نا  يف  زو�جهما 

5.499 ماليني دولر، مع �لعلم �نهما ��شرتياه يف �لعام 2009 ب�3.95 ماليني دولر.
ويتاألف �ملنزل من 7 غرف نوم و8 حمامات، وهو مبني يف �لعام 2003، ويطل على �لبحر وفيه حو�س 

�أن  �أ�شيع من قبل عن طرح �ملنزل للبيع، ولكن تبني  �أنه  �شباحة ر�ئع ومو�قد وغريها. ي�شار �إىل 
�أن  ويذكر  �أودوم.  �لطالق من  بطلب  كارد�شيان  تقُدم  قبل  كان  و�أن��ه  كان خطاأ خا�شة  �لأم��ر 

كارد�شيان )29 �شنة( طلبت �لطالق من �أوردوم )34 �شنة( منت�شف كانون �لأول دي�شمرب 
�ملا�شي، عازية �ل�شبب لوجود خالفات ل ميكن حلها . وجاءت �أنباء دعوى �لطالق عقب 
�أودوم مع تعاطي �ملخدر�ت  �أن �شببها م�شاكل  �أ�شهر من �خلالفات بني �لزوجني، تردد 

وخيانته لزوجته. وكانت كلوي )29 عاماً(، �لأخت �ل�شغرى يف عائلة كارد��شيان، تزوجت 
من �أودوم )34 عاماً( يف �أيلول �شبتمرب من �لعام 2009، بعد �شهر و�حد من �ملو�عدة.


