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اإرهابيو الإخوان يقتلون �شرطيًا يف القاهرة
توقعات بت�شكيل احلكومة 

امل�شرية اجلديدة غدًا
•• القاهرة-رويرتز:

اجلديدة  امل�صرية  احلكومة  ت�صكيل  ام�س  م�صوؤولني  ثالثة  توقع 
يف  الرئي�صية  املنا�صب  �صاغلو  يحتفظ  واأن  الأح���د  غ��د  ي��وم  بحلول 

احلكومة امل�صتقيلة مبنا�صبهم.
وقال وزيران طلب كل منهما األ ين�صر ا�صمه اإن من املتوقع اأن توؤدي 
الأحد.  ي��وم  ت�صكيلها  من  النتهاء  بعد  اليمني  اجل��دي��دة  احلكومة 
لها  اج��ت��م��اع  اأول  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  تعقد  اأن  اآخ���ر  ورج���ح م�صدر 

برئا�صة ال�صي�صي الثنني.
املالية هاين قدري دميان  ا�صتمرار وزير  وتتوقع امل�صادر احلكومية 
يف نفي املن�صب باحلكومة اجلديدة وكذلك وزراء التموين والإ�صكان 

وال�صناعة والدفاع والداخلية والتخطيط والتعاون الدويل.
وكان  �صباط  فرباير  يف  للحكومة  رئي�صا  عاما(   65( حملب  وع��ني 
ال�صابق  يف  �صغل  وهو مهند�س مدين  الإ�صكان.  وزي��ر  من�صب  ي�صغل 
اإح��دى كربيات  العرب  املقاولون  �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  من�صب 

�صركات املقاولت يف العامل العربي.
من جهة اخرى قالت وزارة الداخلية امل�صرية اإن �صرطيا قتل ام�س 
بر�صا�صة خالل نقل اإرهابي من جماعة الإخوان يف �صيارة ترحيالت 

بجنوب القاهرة.
واأثناء  ال�صغب  مثريى  اأح��د  �صبط  م��ن  الأمنية  الأج��ه��زة  ومتكنت 
اأحمد  �صرطة  م�صاعد  اأ�صيب  الرتحيالت  �صيارة  داخ��ل  ا�صطحابه 
�صلبي اأحمد اأبو اخلري من قوة ق�صم �صرطة الب�صاتني من اأعلى اأحد 
العقارات بطلق نارى فى ال�صدر وعلى الفور مت نقله اإىل امل�صت�صفى 
اإن �صابط �صرطة  ال�صرقية  اأمنية يف  ا�صت�صهد. وقالت م�صادر  حيث 
اأ�صيب بطلق خرطو�س خالل ف�س م�صرية لإرهابيي الإخوان يف منيا 

القمح خالل حماولته اإلقاء القب�س على متظاهر م�صلح.

ال�صرطة الع�صكرية العراقية حت�صد املتطوعني لر�صالهم اىل املو�صل لقتال الرهابيني )رويرتز(

خطة حلماية بغداد وداع�ش تنفذ اإعدامات جماعية

اأوباما: لن نر�شل قوات ولن نفعل �شيئا بالنيابة عن العراقيني

لأول مرة يف تاريخ العمليات الإرهابية يف تون�ش

القاعدة تتبنى الهجوم على منزل وزير الداخلية
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

تبنى تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�صالمي اأم�س 
اجلمعة الهجوم الإرهابي الذي ا�صتهدف منزل وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ون�����ص��ي ل��ط��ف��ي ب��ن ج���دو يف حمافظة 

الق�صرين ال�صهر املا�صي.
ون�صر عدد من املواقع اجلهادية و �صفحات حم�صوبة 
ع��ل��ى ال��ت��ي��ار ال�����ص��ل��ف��ي اجل���ه���ادي وع����دد م���ن املواقع 
الإخبارية ، بالغا من�صوبا اإىل تنظيم القاعدة يحمل 

عنوان ثاأرا حلرائر تون�س. 
الإرهابي  للهجوم  التنظيم  تبني  ال��ب��ي��ان  وت�صمن 
ال���ذي ا���ص��ت��ه��دف م��ن��زل وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة لطفي بن 
جدو والذي اأ�صفر عن مقتل اأربعة اأعوان من الأمن 

التون�صي و اإ�صابة اثنني اآخرين . 

التنظيم  فيها  يعلن  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  وتعترب 
عملية  وتنفيذ  تخطيط  يف  معلن  ب�صكل  م�صوؤوليته 

اإرهابية يف تون�س. 
الثورات  بعد  القاعدة فوجئ  تنظيم  اأن  البيان  وذكر 
الت�صييق على  بعودة  تون�س  بالتحديد يف  و  العربية 
الدعاة و اأهل اخلري و بحملة العتقالت املتتالية يف 
�صفوف تنظيم اأن�صار ال�صريعة املحظور والذي اأعلن 
تنظيم  اإىل  ولءه  عيا�س  اأب��و  زعيمه  �صابقة  م��دة  يف 

القاعدة ببالد املغرب الإ�صالمي. 
القريوان  اأ���ص��ود  م��ن  �صرية  :انطلقت  ال��ب��ي��ان  وذك���ر 
ب��ن ج��دو، يف عقر داره  امل��ج��رم، لطفي  راأ����س  لقطف 
مقتل  عن  مب�صوؤوليته  معرتفاً  الق�صرين،  مبدينة 
ع���دد م��ن ح��را���س امل���ن���زل، واإ���ص��اب��ة اآخ���ري���ن يف ذلك 

الهجوم.                    )التفا�صيل �س13(

احلكومة  فتحت  حني  يف  بغداد، 
م���راك���ز ل��ل��ت��ط��وع ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

حماية باقي مناطق العراق.
ون����ق����ل����ت وك������ال������ة ال�������ص���ح���اف���ة 
برتبة  ���ص��اب��ط  ع���ن  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
العراقية  ال�������ص���رط���ة  يف  ع��ق��ي��د 
و�صابط برتبة مقدم يف اجلي�س 

املنطقة  وجهاء  -اأح��د  اجلبوري 
اجلبور،  ع�صائر  م�صايخ  واأح����د 
�صيطروا  ال��ع�����ص��ائ��ر  ث����وار  اإن   -
ق�صاء  م��ن  مهمة  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
اأن هذه الثورة  املقدادية واأو�صح 
مل ت��اأت عبثا بل ج��اءت كرد فعل 
على ما يقوم به اجلي�س العراقي 

منذ  يحاول  اجلي�س  اإن  قولهما 
من  الأوىل  ال�������ص���ب���اح  ����ص���اع���ات 
دخول  م��ن  امل�صلحني  منع  ام�س 
الق�صاء الواقع على بعد ثالثني 
كلم من بعقوبة )65 كلم �صمال 

�صرق بغداد(.
اأب���������و عمر  ق�������ال  م������ن ج����ه����ت����ه، 

•• بغداد-وكاالت:

املتحدث  ك��ول��ف��ي��ل  روب�����رت  ق���ال 
املتحدة  الأمم  مفو�صية  ب��ا���ص��م 
املئات  اإن  ام�س  الإن�صان  حلقوق 
قتلوا ومنهم من نفذ فيه اإعدام 
اجتاح  اأن  ب��ع��د  حم��اك��م��ة  ب����دون 
مدينة  م���ت�������ص���ددون  اره���اب���ي���ون 

املو�صل هذا الأ�صبوع.
احلكومية  ال��ق��وات  اأن  واأ����ص���اف 
اأ�صخا�صا  اأوق����ف����ت  ال���ع���راق���ي���ة 
ومنعتهم  ت��ف��ت��ي�����س  ن���ق���اط  ع��ن��د 
م���ن ال���ف���رار م���ن امل��و���ص��ل التي 
�صيطر عليها مت�صددو ما يعرف 
العراق  الإ���ص��الم��ي��ة يف  ب��ال��دول��ة 
التنظيم  ب���ات  وال���ي���وم  وال�����ص��ام. 
ي�صتخدم نقاط تفتي�صه اخلا�صة 
ك��ل م��ن ه��و مرتبط  اقتنا�س  يف 

باحلكومة العراقية.
اف��ادة �صحفية  وق��ال كولفيل يف 
يف ج��ن��ي��ف ح��ج��م اخل�����ص��ائ��ر بني 
املدنيني لي�س معروفا بعد ولكن 
التقارير التي تلقتها بعثة الأمم 
امل��ت��ح��دة مل�����ص��اع��دة ال���ع���راق حتى 
قتلوا  الذين  ع��دد  اأن  تفيد  الآن 
يف الأي��ام الأخ��رية قد ي�صل اإىل 
امل�صابني  ع��دد  اأن  وي��ق��ال  امل��ئ��ات 

يقرتب من األف.

يف الثناء اأعلنت وزارة الداخلية 
ال���ع���راق���ي���ة ع����ن و���ص��ع��ه��ا خطة 
اأمنية جديدة حلماية بغداد من 
ي��اأت��ي ذلك  اأي ه��ج��وم حم��ت��م��ل، 
بعد تو�صيع امل�صلحني �صيطرتهم 
العراقية  ال���ع���ا����ص���م���ة  ����ص���م���ال 
وت���ه���دي���ده���م مب��ه��اج��م��ت��ه��ا. ويف 
املرجع  ممثل  دع��ا  مت�صل  تطور 
ال�صي�صتاين  ع���ل���ي  ال�������ص���ي���ع���ي 
عن  ال�����دف�����اع  اإىل  ال���ع���راق���ي���ني 
ملا  والت�صدي  واملقد�صات  وطنهم 

و�صفها باجلماعات الإرهابية.
الداخلية  با�صم  امل��ت��ح��دث  واأك���د 
ال���ع���راق���ي���ة ال��ع��م��ي��د ���ص��ع��د معن 
ق��د يهاجم  ال��ع��دو  ���ص��م��اه  اأن م��ا 

العا�صمة بغداد.
لأن  ال�صتعداد  يجب  اإن��ه  ق��ائ��اًل 
قد  ت��راٍخ  واأي  ا�صتثنائي  الو�صع 
للعدو مبحاولة مهاجمة  ي�صمح 
اخلطة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ب���غ���داد 
ك���ب���ريا لقوى  ان���ت�������ص���ارا  ت�����ص��م��ل 

الأمن.
منذ  العراقي  اجلي�س  ويخو�س 
�صباح ام�س اجلمعة ا�صتباكات مع 
نحو  التقدم  يحاولون  م�صلحني 
ق�صاء املقدادية يف طريقهم اإىل 
حمافظة  مركز  بعقوبة  مدينة 
�صرق  ����ص���م���ال  ال����واق����ع����ة  دي������اىل 

وا�صتخفاف  اأم��ن��ي  ت�صييق  م��ن 
لي�صت  ف������رتة  م���ن���ذ  ب���امل�������ص���اع���ر 

بق�صرية.
وب��ال��ت��زام��ن م���ع ذل���ك دع���ا عبد 
امل��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي -وه����و اأحد 
خطبة  يف  ال�صي�صتاين-  وك���الء 
اجلمعة بكربالء، العراقيني اإىل 
والثبات  والتطوع  ال�صالح  حمل 

ملواجهة الإرهابيني.
اىل ذلك اكد الرئي�س المريكي 
ب�����اراك اوب���ام���ا اجل��م��ع��ة ان���ه لن 
العراق  اىل  ب��ري��ة  ق���وات  ي��ر���ص��ل 
ال�صنة  املتطرفني  هجوم  لوقف 
خمتلفة  خ��ي��ارات  �صيبحث  لكنه 

اخرى يف اليام القادمة.
البي�س  البيت  من  اوباما  وقال 
لن نر�صل قوات امريكية مقاتلة 
اىل ال���ع���راق ل��ك��ن��ن��ي ط��ل��ب��ت من 
القومي  فريق م�صت�صاري المن 
م��ن اخليارات  اع����داد جم��م��وع��ة 
العراقية  الم�����ن  ق�����وات  ل���دع���م 
م�صددا يف الوقت نف�صه على انه 
�صيكون  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ج��ه��ود  ب����دون 
الف�صل م�صري اي عمل ع�صكري.

اأوب�����ام�����ا ت��ع��ل��ي��ق��ا على  وا�����ص����اف 
م���ن جانب  ل��ل��ت��ح��رك  احل���اج���ة 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة: ل��ن نفعل 

�صيئا بالنيابة عنهم

�صاب اوكراين يلتقط �صورة ملدرعة ا�صيبت يف ال�صتباكات مبدينة ماريوبول

�صاب فل�صطيني مقعد يواجه قنابل الغاز التي تلقيها قوات الحتالل باجتاهه

�صوريون يتفقدون موقعا دمر بق�صف لقوات النظام يف مدينة حلب   )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال��ط��ريان احل��رب��ي ال�صوري  ���ص��ّن 
غ����ارات ج��وي��ة ع��ل��ى ري���ف دم�صق 
اإىل  اأدى  مم���ا  وح��م�����س،  وح��ل��ب 
�����ص����ق����وط ق���ت���ل���ى وج�����رح�����ى من 
امل����دن����ي����ني، يف ح�����ني ق���ت���ل ع���دد 
ا�صتباكات  يف  ال��ن��ظ��ام  ج��ن��ود  م��ن 
م��ع ك��ت��ائ��ب امل��ع��ار���ص��ة يف مناطق 

متفرقة من البالد.
فقد اأ�صفرت غارة �صنتها طائرات 
اإ�صابة  ع���ن  ح��ل��ب  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام 
من  معظمهم  ب���ج���راح،  م��دن��ي��ني 

الن�صاء والأطفال.
وقالت وكالة �صهبا بر�س املعار�صة 
اإن طائرات النظام ا�صتخدمت يف 
الق�صف قنابل فراغية، مما اأ�صفر 
عن دمار كبري يف املباين واأ�صرار 
التحتية  البنى  يف  اأخ���رى  م��ادي��ة 

وال�صيارات.
بالرباميل  ال��ق�����ص��ف  وت�������ص���ّب���ب 
الأخري  الأ�صبوع  خالل  املتفجرة 
يف دمار ع�صرة م�صاجد يف مدينة 
هارون  م�صجد  بينها  م��ن  ح��ل��ب، 
داده يف حي قا�صي ع�صكر وجامع 
ال�صبحان يف حي الكال�صة وجامع 
ال���ذي يعد م��ن الآثار  ال��ف��ردو���س 

التاريخية العريقة يف حلب.

ق���ت���ل �صابط  م����ن  احل�����ر مت���ك���ن 
الت�صلل  ح��اول��وا  عنا�صر  واأرب��ع��ة 
ومدينة  �����ص����وران  م���دي���ن���ة  ب����ني 
ال�صمايل  ح���م���اة  ب���ري���ف  م�����ورك 
ال�صيارة  واح������رتاق  ق��ت��ل��ه��م  ومت 

بالكامل.
يف املقابل، قتل خم�صة من مقاتلي 
اآخرون بجروح  املعار�صة واأ�صيب 
م��ن اأه���ايل ب��ل��دة ال���ي���ادودة بريف 
درعا، اإثر ا�صتهداف قوات النظام 

�صيارة كانت تقلهم �صباح ام�س .
ال��ط��ريان احلربي  ذل��ك نفذ  اىل 
ال�����ص��وري ام�����س اجل��م��ع��ة، ثالث 
غارات على مناطق حدودية �صرق 

لبنان .
وذك�����������رت ال�����وك�����ال�����ة ال���وط���ن���ي���ة 
لالإعالم” اللبنانية الر�صمية اأن 
ال��ط��ريان احل��رب��ي ال�����ص��وري نفذ 
ثالث غارات على حميط منطقة 
اإج����ر احل����رف وحم��ي��ط منطقة 
اللبنانية  احل��دود  عند  الطفيل، 

- ال�صورية.
احل���رب���ي  ال�����ط�����ريان  اأن  ي����ذك����ر 
متكرر  نحو  على  ي�صن  ال�����ص��وري 
غ����ارات ع��ل��ى م��ن��اط��ق يف احلدود 
وادي  يف  ال�����ص��وري��ة   - ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ينت�صر  لبنان؛ حيث  �صرق  البقاع 

املعار�صون ال�صوريون امل�صلحون.

غارات �شورية على مناطق لبنانية حدودية

ع�شرات القتلى بق�شف ريف دم�شق وحلب وحم�ص

•• كييف-وكاالت:

ا������ص�����ت�����ع�����ادت ق����������وات احل����ك����وم����ة 
على  ال�������ص���ي���ط���رة  الأوك������ران������ي������ة 
من  ال�صاحلية  م��اري��وب��ول  مدينة 
لرو�صيا  امل��وؤي��دي��ن  النف�صاليني 
اجلمعة  ام�����س  �صارية  م��ع��ارك  يف 
ال�صيطرة  ا���ص��ت��ع��ادت  اإن��ه��ا  وق��ال��ت 
اأي���������ص����ا ع���ل���ى مم����ر ط����وي����ل على 

احلدود مع رو�صيا.
لقيادة  ك���ب���رية  م��ك��ا���ص��ب  وه������ذه 
ك����ي����ي����ف امل��������وؤي��������دة لأوروب����������������ا يف 
مترد  ل�صحق  الع�صكرية  العملية 
ب��داأ يف  ال��ذي  امل�صلح  النف�صاليني 
اأب��ري��ل ني�صان  اأوك��ران��ي��ا يف  ���ص��رق 
اجلمهورية  وحدة  على  واحلفاظ 
يبلغ  ال��ت��ي  ال�����ص��اب��ق��ة  ال�صوفيتية 

عدد �صكانها 45 مليون ن�صمة.
وق������ال وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة اأر����ص���ني 
موقع  ع��ل��ى  �صفحته  يف  اأف���اك���وف 
 10:34 ال�����ص��اع��ة  يف  ف��ي�����ص��ب��وك 
بتوقيت   0734( �����ص����ب����اح����اً 
الأوكراين  العلم  رف��ع  جرينت�س( 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اأ������ص�����ي�����ب اأك�����������ر م�������ن ث����الث����ني 
قوات  اإق��ت��ح��ام  خ���الل  فل�صطينيا 
للم�صجد  ال�صرائيلي  الح��ت��الل 
ع���ق���ب �صالة  امل����ب����ارك  الأق�������ص���ى 
ثمانية  اإع��ت��ق��ال  مت  فيما  اجلمعة 
�صبان مقد�صيني خالل خروجهم 
من بوابات امل�صجد املبارك بتهمة 
امل�صاركة يف املواجهات التي اندلعت 

�صد قوات الحتالل بامل�صجد.
وك��ان��ت ق��وات الح��ت��الل اقتحمت 
باب  م��ن  مباغت  ب�صكل  الق�����ص��ى 
الفور  ع���ل���ى  و����ص���رع���ت  امل����غ����ارب����ة 
ال�صامة  الغازية  القنابل  باإطالق 
امل�������ص���ي���ل���ة ل����ل����دم����وع وح����ا�����ص����رت 
امل�صلني يف امل�صلى املرواين ب�صكل 
ومواجهات  مالحقات  م��ع  م��ت��واز 
يف باحات امل�صجد املختلفة قبل اأن 

تن�صحب من امل�صجد.

القد�س  يف  ا���ص��ت��ب��اك��ات  وان��دل��ع��ت 
ام�س عندما اغارت قوات الحتالل 
امل�صجد  حميط  على  الإ�صرائيلية 

الأق�صى بعد �صالة اجلمعة.
وط��وق��ت ق��وات الإح��ت��الل حميط 
قنابل  واأطلقت  الأق�صى  امل�صجد 

ف����������وق جم�����ل�����������س ال�����ب�����ل�����دي�����ة يف 
ماريوبول.

ج����اءت ت�����ص��ري��ح��ات اأف���اك���وف بعد 
اأق���ل م��ن ���ص��ت ���ص��اع��ات م��ن بداية 
ال���ه���ج���وم يف امل���دي���ن���ة وه����ي اأك���رب 
م��ي��ن��اء اأوك�����راين م��ط��ل ع��ل��ى بحر 
األف   500 نحو  وي�صكنها  اآزوف 

ن�صمة.
وق��ال م�����ص��وؤول ب��ال��وزارة اإن قوات 

النف�صاليني  داه��م��ت  احل��ك��وم��ة 
واأمهلتهم  ح�����ص��ارت��ه��م  ان  ب��ع��د 
وقتل  لال�صت�صالم.  دق��ائ��ق  ع�صر 
ما ل يقل عن خم�صة انف�صاليني 

ف�صال عن جنديني يف املعركة.
باأهمية  م�����اري�����وب�����ول  وت���ت���م���ت���ع 
ت�صدير  ب�����ص��ب��ب  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�صلب عرب مينائها كما تقع على 
احلدود  م��ن  متتد  رئي�صية  ط��رق 

�صوت يف حني رد ع�صرات امل�صلني 
احل���ج���ارة. وزع���م امل��ت��ح��دث با�صم 
ال�صرطة الإ�صرائيلية اإن نحو 20 
احلجار  األ��ق��وا  فل�صطينيا  ملثما 
على �صباط ال�صرطة الذين كانوا 

يحر�صون اإحدى بوابات املوقع.

وت��ع��ر���ص��ت ع���دة م��ن��اط��ق يف ريف 
و�صقط  ج����وي����ة  ل�����غ�����ارات  ح���ل���ب 
اإث���ره���ا ع���دد م��ن اجلرحى،  ع��ل��ى 
وم����ن ه����ذه امل���ن���اط���ق ب��ل��دت��ا كفر 
ومدينة  ن����اه����ا  وك����ف����ر  ك����رم����ني 
ماير  بلدة  اإىل  بالإ�صافة  م���ارع، 
بالرباميل  لغارات  تعر�صت  التي 
تدمري  اإىل  واأدت  امل���ت���ف���ج���رة 

منزلني.
مدينة  النظام  قوات  ق�صفت  كما 
ري��ف حم�س بقذائف  احل��ول��ة يف 
�صاروخية، مما اأوقع �صحايا من 

املدنيني.
وقتل مدنيون واأ�صيب اآخرون يف 
�صل�صلة غارات جوية على مدينة 
ك��ف��ر زي��ت��ا يف ري���ف ح��م��اة، واأف����اد 

ب�صقوط  الإع��الم��ي  حماة  مركز 
وع������دة جرحى  ����ص���ح���اي���ا  ث�����الث 

بق�صف �صاروخي على املدينة.
مروحيات  اأن  اإىل  امل��رك��ز  واأ���ص��ار 
املتفجرة  الرباميل  األقت  النظام 

على مدينة مورك بريف حماة.
املوؤ�ص�صة  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
اجلي�س  اإن  ب��ح��م��اة  الإع���الم���ي���ة 

اوكرانيا ت�شتعيد مدينة �شاحلية من االنف�شاليني

االحتالل يقتحم االأق�شى واإ�شابة ع�شرات الفل�شطينيني 

مواقــيت ال�صالة
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رفع حظر التجول يف كل اأنحاء تايالند 
•• بانكوك-اأ ف ب:

اعلنت املجموعة الع�صكرية يف تايالند م�صاء اجلمعة رفع حظر التجول 
يف كل انحاء البالد، بعد ثالثة ا�صابيع على النقالب الذي او�صلها اىل 

احلكم.
وكان حظر التجول من منت�صف الليل وحتى ال�صاعة الرابعة �صباحا قد 

رفع بالفعل يف بع�س القاليم ويف املنتجعات ال�صياحية وجزر البالد.

اإيطاليا واإنكلرتا يف لقاء قمة الليلة

املك�شيكيون يفرت�شون اأ�شود الكامريون
هز   61 الدقيقة  بهدف يف  ف��وزا مهما  اأم�س  املك�صيكي  املنتخب  حقق 

القدم..  لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة  الكامريون يف  �صباك  لأول مرة  به 
كان فريق املك�صيك الأكر فر�صا واأ�صاع العديد من الهداف املحققة 
اداء  تراجع  من  وا�صتفاد  امللعب  يف  وانت�صارا  متا�صكا  الك��ر  كان  كما 

الكامريون يف بداية ال�صوط الثاين ليحرز هدفا من هجمة منظمة.
من جهة اخرى تتجه الأنظار ليل ال�صبت -الأحد اىل ملعب ارينا امازونيا 
اإجنلرتا يف  ايطاليا مع  تتواجه  والرطبة جدا حيث  احل��ارة  يف ماناو�س 
موقعة نارية مبكرة قد حتدد م�صريهما يف مونديال الربازيل ، خ�صو�صا 
يف ظل وج��ود الوروج���واي اإىل جانبهما يف املجموعة الوىل التي ت�صم 

لقطة من مباراة املك�صيك والكامريون )رويرتز(
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�شرطة دبي حتتفي بـ »حق الليلة« االأر�شاد اجلوية : العا�شفة املدارية نانوك �شعفت �شدتها وحتولت اإىل منخف�ص مداري عميق
عن جزيرة م�صرية حوايل 470 كم وتقدر �صرعة الرياح ال�صطحية 
حول مركزه ما بني 28-33 عقدة. وت�صري اآخر اخلرائط اجلوية 
امل�صتقبلية من بع�س النماذج العددية اإىل ا�صتمرار حترك املنخف�س 
املداري العميق من موقعه باإجتاه الغرب و �صمال غرب نحو �صواحل 
�صلطنة عمان ومتركزه بالقرب من �صواحل ال�صلطنة يوم غدا الأحد 
جنوب  حمافظات  على  ال�صدة  متفاوتة  اأمطار  �صقوط  اإحتمال  مع 
ال�صرقية والو�صطى و�صمال ال�صرقية واأجزاء من حمافظة م�صقط 
وجبال احلجر. واأو�صح املركز اأن اآخر التحديثات خلرائط الطق�س 
الإم���ارات  دول��ة  على  مبا�صر  ت��اأث��ري  وج��ود  اإىل  ت�صري  ل  امل�صتقبلية 
الثالثة  الأي���ام  خ��الل  العميق  امل���داري  باملنخف�س  املتحدة  العربية 

املقبلة . 

•• اأبوظبي-وام:

اأن خرائط الطق�س  وال��زلزل  الوطني لالأر�صاد اجلوية  املركز  اأكد 
الأر�صاد  تقارير  جانب  اإىل  ال�صطناعية  الأق��م��ار  و�صور  احلالية 
نانوك  املدارية  العا�صفة  اأن  تو�صح  املخت�صة  الإقليمية  املراكز  من 
وذكر  عميق.  م���داري  منخف�س  اإىل  وحت��ول��ت  �صدتها  �صعفت  ق��د 
اأن العا�صفة املدارية نانوك قد حتركت  املركز يف بيان له ام�س اإىل 
ال�صاعة  كيلو مرتات يف   10 ب�صرعة  املا�صية  ال�صت  ال�صاعات  خالل 
�صلطنة  �صواحل  نحو  الغربي  ال�صمال  و  الغرب  باإجتاه  موقعها  من 
عمان حيث تتمركز حاليا على خط عر�س 19.0 �صمال وخط طول 
يبعد  العميق  املداري  املنخف�س  مركز  اأن  مو�صحا   .. �صرقا   63.0

الغيثي مدير  العميد عبداهلل علي  الليلة ح�صره  الن�صف من �صعبان حق 
الإدارة ومديري الإدارات الفرعية وعدد من �صباط الإدارة و الأطفال اأبناء 
ال�صعادة للتعليم  العاملني بالإدارة والأطفال الأيتام والطلبة من مدر�صة 
مدير  مراد  حممد  الدكتور  واإحتفى  ال�صالح.  الرا�صد  ومدر�صة  الأ�صا�صي 
مركز دعم اتخاذ القرار بليلة الن�صف من �صعبان حق الليلة واأكد اأن املركز 
ي�صعى دوما اإىل م�صاركة العاملني يف جميع املنا�صبات بهدف اإحياء الرتاث 
والتقاليد الإماراتية الأ�صيلة وتعميق الرتاث يف نفو�س اجلميع متمنيا اأن 

ت�صود هذه الروح الطيبة واملودة والتوا�صل بني العاملني.
ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة العامة  ال��ع��ق��ي��د ج��م��ال اجل���الف  اإل��ت��ق��ى  م��ن ج��ان��ب��ه 
اأبناء  م��ن  ع��ددا  وال��رق��اب��ة  الإدارة  ل�����ص��وؤون  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 

املوظفات العامالت بالإدارة مبنا�صبة ليلة الن�صف من �صعبان.

•• دبي -وام: 

ومراكز  العامة  الإدارات  مبختلف  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  احتفلت 
ال�صرطة بليلة الن�صف من �صعبان.

العميد مهند�س كامل بطي  �صارك مديرها  للعمليات  العامة  الإدارة  ففي 
الليلة والتي مت خاللها توزيع الهدايا  ال�صويدي احتفالت الدارة ب حق 
عادات  م��ن  ج���زءا  تعترب  ال��ت��ي  للمنا�صبة  اإح��ي��اء  امل��وظ��ف��ني  على  اخل��ا���ص��ة 

وتقاليد جمتمع الإمارات وتعزيزا للتوا�صل الجتماعي.
بالتعاون  وال���ط���وارئ  وامل��ن�����ص��اآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ون��ظ��م��ت 
الأ�صا�صي  للتعليم  ال�صعادة  ومدر�صة  الأحمر  الهالل  هيئة  مع  والتن�صيق 
ومدر�صة الرا�صد ال�صالح اخلا�صة احتفال بهيجا يف الإدارة مبنا�صبة ليلة 

مهارات االإقناع والتاأثري.. دورة متخ�ش�شة يف �شرطة اأبوظبي 

نائب وزير االمن العام الفيتنامي ي�شيد بالتطور التقني والفني ل�شرطة اأبوظبي

الداخلية تناق�ص تطوير اأدوات االأفكار االإبداعية

االأدلة اجلنائية ب�شرطة اأبوظبي تنفذ مترين اإخالء ملبنى االإدارة

•• ابوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي تدريب  ���ص��رط��ة  امت����ت   
ترخي�س  اإدارة  من  منت�صبا    17
الآليات وال�صائقني "ق�صم  العني" 
والتاأثري مبا  الإقناع  مهارات  على 
ال�صرطي  العمل  ج���ودة  م��ن  ي��ع��زز 
املعايري  اأف�������ص���ل  وف�����ق  والأم�����ن�����ي 
املقدم  وق����ال  امل��ت��ق��دم��ة.  ال��ع��امل��ي��ة 
ع��ل��ي ���ص��امل ال���درع���ي رئ��ي�����س ق�صم 
خ�����الل احلفل  ال���ع���ني  ت��رخ��ي�����س 
الذي اقيم ام�س الأول للمتدربني 
برنامج  جوانب  على  تعرفوا  اأنهم 
تنمية  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  ال�����دورة 
معلوماتهم ومهاراتهم مبا يحقق 
وفعالية  ب��ك��ف��اءة  ال��ع��م��ل  اأه������داف 
وي�صاهم يف رفع وتطوير قدراتهم 
مب�صتواهم  ل����ل����رق����ي  ال���ع���م���ل���ي���ة 

الوظيفي.
 واأ�صاد املقدم الدرعي بدور القيادة 

•• ابوظبي-وام:

اأول دان����غ ف��ن هيو  ال��ف��ري��ق  اأ����ص���اد 
العام  الأم���ن  ل��وزي��ر  الأول  النائب 
ال�صرتاكية  فيتنام  جمهورية  يف 
ب��ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي وال��ف��ن��ي الذي 
اجلنائية  الأدل�������ة  اإدارة  ح��ق��ق��ت��ه 
به  تتمتع  وم���ا  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ص��رط��ة 
من متيز اإقليمي وعاملي .. موؤكدا 
ال�صرطي  العمل  يف  دوره���ا  اأهمية 
وتفردها مب��ا متلكه من  والأم��ن��ي 

اإمكانات علمية وعملية .
العقيد عبد  لقاء  جاء ذلك خالل 
اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ادي  ال��رح��م��ن 
العامة  ب�����الإدارة  اجلنائية  الأدل����ة 
�صرطة  يف  واملنافذ  الأم��ن  ل�صوؤون 
العامة  ال���ق���ي���ادة  مب��ق��ر  اأب���وظ���ب���ي 
امل�صوؤول  م���ع  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ص��رط��ة 

الفيتنامي والوفد املرافق له .
وق�����دم ال��ع��ق��ي��د احل����م����ادي خالل 
الإدارة  خطط  ع��ن  �صرحا  ال��ل��ق��اء 

•• ابوظبي-وام:

خالل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ن��اق�����ص��ت   
تطوير  متخ�ص�صة  ع��م��ل  ور���ص��ة 
الإبداعية يف جميع  الأفكار  اأدوات 
بح�صور  ال�����ص��رط��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
مديري اأفرع فرق العمل ومن�صقي 

املقرتحات.
نظمتها  ال���ت���ي  ال���ور����ص���ة  واف���ت���ت���ح 
لال�صرتاتيجية  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
العامة  الأمانة  يف  الأداء  وتطوير 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �صمو  ملكتب 
الرائد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
حم���م���د اإ����ص���م���اع���ي���ل ال���ه���رم���ودي 
واملقرتحات  ال�صكاوى  اإدارة  مدير 
لال�صرتاتيجية  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة 
ن���وه  وال���������ذي  الأداء  وت����ط����وي����ر 
الإبداعية  ال��ق��درات  بناء  باأهمية 
الداخليني واخلارجيني  للعاملني 

 •• ابوظبي-وام:

اجلنائية  الأدل�������ة  اإدارة  ن���ف���ذت   
ب�������الإدارة ال��ع��ام��ة ل�����ص��وؤون الأم���ن 
واملنافذ يف �صرطة اأبوظبي مترينا 
ناجحا لعملية اإخالء مبنى الإدارة 
حت����ت اإ�������ص������راف وح�������دة ال���رق���اب���ة 
"�صي  امل��واد اخلطرة  والتعامل مع 
بي ار ان" التابعة لإدارة الطوارئ 
وال�صالمة العامة يف الإدارة العامة 
للعمليات املركزية . واأو�صح العقيد 
عبدالرحمن احلمادي مدير اإدارة 
الأدلة اجلنائية اأن عملية و�صيناريو 
ال��وه��م��ي ج�����اءت �صمن  الإخ������الء 
وال�صحة  البيئة  اإدارة  نظام  اإط��ار 
املحافظة  واإج�������راءات  وال�����ص��الم��ة 
لإ�صدار  ال�����دويل  الع���ت���م���اد  ع��ل��ى 

ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ممثلة 
الدورات  عقد  يف  التدريب  ب���اإدارة 
مل�صتجدات  امل���واك���ب���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وتوفري  والأمني  ال�صرطي  العمل 
لتدريبهم  امل��وؤه��ل��ني  امل��ح��ا���ص��ري��ن 

القيادة  ا�صرتاتيجية  د  يج�س  مبا 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ص��رط��ة ال��ت��ي ت�����ص��ب يف 
م�صلحة املجتمع من خالل تقدمي 
وتوفري اأف�صل اخلدمات للجمهور 
ب��ك��ف��اءة عالية ويف  امل��راج��ع��ني  م��ن 

ك���ل امل����واق����ع.  وح����ث رئ��ي�����س ق�صم 
على  اخل��ري��ج��ني  ال��ع��ني  ترخي�س 
واحلر�س  وج��د  ت��ف��ان  بكل  العمل 
اأثناء  تعلموه  م��ا  ك��ل  تطبيق  على 

تاأدية واجبهم اليومي .

وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة  واأه���داف���ه���ا  
حتقيق  يف  ودوره�������ا  واإجن����ازات����ه����ا 
العدالة اجلنائية ف�صال عن تاأثري 
ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي ي��ت��واف��ر لها 
لتطوير  ال�����ص��رط��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  م���ن 

مما  والب�صرية  الفنية  اإمكاناتها 
العديد  على  احل�صول  من  مكنها 
من العرتافات والعتماد الدولية 
وا�صتحواذها العديد من موا�صفات 
اجل����ودة . ك��م��ا ق���ام ال��ن��ائ��ب الأول 

لوزير الأمن العام بفيتنام بجولة 
يف بع�س املختربات اجلنائية اطلع 
الفني  العمل  اآل��ي��ات  على  خاللها 
وغريها  الفحو�س  اإج���راء  وط��رق 

من الإجراءات والآليات املتبعة.

التفكري  ع����ل����ى  وم�������ص���اع���دت���ه���م 
اإب��داع��ي��ة واإي���ج���اد احللول  ب��ط��رق 
ا�صتخدام  خ��الل  م��ن  للم�صكالت 
املطورة  الإب����داع����ي����ة  الأ����ص���ال���ي���ب 
ت���وف���ري بيئة  �����ص����رورة  ..م�����وؤك�����دا 

داعمة وم�صجعة لالإبداع.
الور�صة  اأع���م���ال  ب����داأت  ذل���ك  ب��ع��د 

منهجية  ع����ن  ت��ق��دمي��ي��ة  ب���ن���ب���ذة 
وع���م���ل���ي���ات الإب�����������داع والب����ت����ك����ار 
امل��ط��ورة وامل���دخ���الت ال��ت��ي يعتمد 
التطوير  ل�صمان  الإب����داع  عليها 
مب�صتوى  امل�����ص��ت��م��ر  وال��ت��ح�����ص��ني 
العمل  واأنظمة  املقدمة  اخلدمات 
الفكرة  الإداري من خالل تقدمي 

التطبيق  وب��ع��د  ق��ب��ل  الإب���داع���ي���ة 
وا�صتخدام اأدوات اإبداعية لتطوير 

الأفكار.
اإج�������راء  مت  ال����ور�����ص����ة  خ����ت����ام  ويف 
تطبيقات عملية لكيفية ا�صتخدام 
اأفكار  ت��ول��ي��د  يف  الإب�������داع  اأدوات 

جديدة.

و�صهادة   14001 الأي���زو  �صهادة 
الأو�صا�س 18001 لإدارة ال�صحة 
اأن  ..مو�صحا   املهنية  وال�صالمة 
اأبوظبي  ���ص��رط��ة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإر�صاء ال�صالمة العامة  تهدف اإىل 
يف جميع املرافق وفق �صيناريوهات 

اأعلى  ل��ت��ط��ب��ي��ق  اأم���ن���ي���ة  وخ���ط���ط 
وفقا  ال�صرطي  العمل  م�صتويات 

لأف�صل املعايري العاملية.
 وركزت عملية الإخالء على اختبار 
لالإخالء  الأمنية  اخلطط  ك��ف��اءة 
ال�صتجابة  زم���ن  ع��ل��ى  وال���وق���وف 

احل���ق���ي���ق���ي ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ه����ذه 
ال��ن��وع��ي��ات م��ن احل�����وادث وكيفية 
الكيميائية  امل������واد  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وج��اه��زي��ة ن��ظ��ام الإط��ف��اء وتعامل 
م��ع مثل  وال�صالمة  الأم���ن  ف��ري��ق 

هذه الأحداث.

موؤ�ش�شات ثقافية واإعالمية اإماراتية ت�شارك يف املنامة بحفل تكرمي بحريني فائز مب�شابقة �شاعر املليون
•• املنامة-وام:

و�صل اإىل املنامة م�صاء اأم�س الول ممثلون عن موؤ�ص�صات ثقافية و�صعرية 
التي  ال�صعرية  الأم�صية  حل�صور  وعربية  وخليجية  اماراتية  واإعالمية 
تقام يف وقت لحق من م�صاء ام�س يف جامعة البحرين ال�صخري حتت 
املجل�س  لرئي�س  الول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ  رعاية 

الأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�س الإحتاد البحريني لألعاب القوى.
وتهدف الأم�صية التي ي�صارك فيها بع�س ال�صعراء والفنانني من مملكة 
العرجاين  جخري  بن  حممد  البحريني  ال�صاعر  تكرمي  اإىل  البحرين 
دورتها  املليون يف  �صاعر  الرابع يف م�صابقة  املركز  اإىل  مبنا�صبة و�صوله 

الأخرية.
ويعترب ال�صاعر العرجاين اأول بحريني يح�صل على واحدة من اجلوائز 
اآلف  يتابعها  التي  النبطي  ال�صعر  حول  املليون  �صاعر  مل�صابقة  اخلم�س 

امل�صاهدين حول العامل من خالل تلفزيون اأبوظبي.
الذي  امل�صابقة  يف  التحكيم  جلنة  ع�صو  احل�صن  غ�صان  الدكتور  وق��ال 
يح�صر الأم�صية اإن حفل التكرمي من املاآثر املعتادة التي تتم يف مثل هذه 
اأن الأم�صية ذات م�صتوى رفيع وتدل على  الأي��ام من ال�صنة م�صريا اىل 
اإهتمام بحريني ر�صمي و�صعبي بال�صعر النبطي والآداب ب�صكل عام. واأكد 
اململكة ملثل هذه الأم�صية دليل على �صدق  امل�صئولني يف  اأن رعاية كبار 
اإهتمامهم بالثقافة العامة الوطنية اأول والقومية ثانيا مبا ينعك�س على 

ال�صاحة الثقافية باخلري والزدهار.
واأ�صاف اأنه كان ل�صعراء البحرين ح�صور بارز يف م�صابقة �صاعر املليون 
منذ بداية الربنامج قبل �صتة موا�صم .. م�صريا اإىل اأن جلنة التجكيم 
قابلت منذ جولتها الأوىل يف البحرين الكثري من ال�صعراء وال�صاعرات 

الذين كان لهم ن�صيب بارز يف املوا�صم املختلفة للم�صابقة.

الناجحة  املحطات  من  كانت  اململكة  يف  الخ��رية  اجلولة  اأن  اإىل  ولفت 
ال�صعري  امل�صتوى  ال�صعراء ذوي  املقابالت عدد كبري من  حيث تقدم يف 
اجليد وتكللت الت�صفيات بح�صول ال�صاعر العرجاين على اإحدى جوائز 

امل�صابقة اخلم�س. 
الدكتور  اأ���ص��ار  والتكرمي  امل�صابقة  ب��ني  العالقة  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وردا 
نف�صه من حيث حتفيز  امل�صابقة  �صياق  تقع يف  الأم�صية  اأن  اإىل  احل�صن 
والإرتقاء  ال�صعري  الن��ت��اج  يف  والإ���ص��ت��م��رار  ال��ق��ول  جيد  على  ال�صعراء 
بالذائقة ال�صعرية والثقافة ال�صعرية ب�صكل عام. و اأكد اأن م�صابقة �صاعر 
املليون تهدف اإىل اإحياء الثقافة ال�صعرية العربية ب�صكل عام وبث الروح 
يف الوعاء الفكري احلامل لهذه الثقافة اأي ال�صعر العربي ب�صقية �صعر 

الف�صحى و�صعر العامية.
من جهته قال �صلطان العميمي ع�صو جلنة حتكيم م�صابقة �صاعر املليون 
اإهتمام القيادة يف مملكة البحرين  ال�صعرية يعك�س  اإن تنظيم الأم�صية 
والثقافة ودعمها لالبداع مبختلف �صوره والإحتفاء  بال�صعر  ال�صقيقة 
�صاعر  م�صابقات  �صاركوا يف  الذين  البحرين  و�صعراء  بال�صاعر اجلخري 
املليون يف دوراتها ال�صابقة وكذلك جلنة التحكيم التي متت ا�صت�صافتها 

حل�صور احلفل.
امل�صابقة يف  ب���دور  البحرينية  ال��ق��ي��ادة  اإه��ت��م��ام  ي��وؤك��د  ذل��ك  اأن  واأ���ص��اف 
الرتقاء بامل�صتوى ال�صعري النبطي يف منطقة اخلليج وتقديرها لدور 

امل�صابقة يف ابراز ال�صعراء على امل�صتويات كافة.
يكون  اأن  يف  ي��اأم��ل  ال���ذي  ال��ت��ك��رمي  حفل  بح�صور  �صعادته  ع��ن  واأع����رب 
�صاعر  مل�صابقة  القادمة  املوا�صم  يف  للم�صاركة  البحرين  ل�صعراء  حافزا 
املليون ب�صورة توؤكد الفورة ال�صعرية التي حتدث يف البحرين والتي نتج 
جخري  بن  حممد  وه��و  بحريني  �صاعر  اأول  و�صول  الأوىل  للمرة  عنها 

العرجاين اإىل املرحلة النهائية مل�صابقة �صاعر املليون. 

مدر�شة احلمرية الثانوية تكرم معلميها وفريق البيارق الع�شكرية واجلهات امل�شاركة تقديرًا جلهودهم يف نهاية العام الدرا�شي
•• ال�صارقة –الفجر:

احلمرية  م��در���ص��ة  اإدارة  ك���رم���ت 
ال����ث����ان����وي����ة مب���ن���ط���ق���ة ال�������ص���ارق���ة 
اأقامته  اح���ت���ف���ال  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الدرا�صي  ال��ع��ام  ان��ت��ه��اء  مبنا�صبة 
املعلمني  2013-2014م 
تقديرا  ب���امل���در����ص���ة  وال���ع���ام���ل���ني 
وت���ف���ان���ي���ه���م يف رف���ع  جل����ه����وده����م 
معدلت التح�صيل العلمي للطلبة 
الرتبوية  ب��الأن�����ص��ط��ة  والرت����ق����اء 
امل��ق��دم��ة . و���ص��م��ل ال��ت��ك��رمي فريق 
البيارق للرتبية الع�صكرية وعمال 
املدر�صية  وال�������ص���ح���ة  اخل����دم����ات 
باحلمرية  الجتماعية  واخلدمات 
على جهودهم املبذولة مع املدر�صة 
ومتكينهم  املدر�صة  طلبة  خلدمة 

ت���وف���ي���ق كافة  ال���ن���ج���اح ع����رب  م����ن 
املتطلبات املختلفة .

وقام خالد احلمادي مدير املدر�صة 
م�صيدا  اجلهود  تلك  كافة  بتكرمي 
مبا قدموه من دور رائد مع طلبة 
املدر�صة �صواء يف امل�صاركات املختلفة 
اأو الفعاليات التي مت تنفيذها بعد 

اأن بلغت خم�س و�صبعون.
واأ����ص���اد احل��م��ادي ب��ج��ه��ود اجلميع 
وال����ذي م��ك��ن امل��در���ص��ة م��ن القيام 
يف  وال��رتب��وي��ة  العلمية  مب��ه��ام��ه��ا 
الوطن  اأب��ن��اء  م��ن  كوكبة  تخريج 
ال��ع��ط��اء وم�صلحني  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
اأنف�صهم  خلدمة  وامل��ع��ارف  بالعلم 
كافة  ع���ل���ى  واأث�����ن�����ى   . ووط����ن����ه����م 
اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة وال��ع��ام��ل��ة يف 
لإمارة  التابعة  احلمرية  منطقة 

جهودها  ت�صافر  ظ��ل  يف  ال�صارقة 
للتعاون  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ك���وادره���ا  ع��رب 
مع املدر�صة وخدمة الطالب ومن 

الدرا�صي  ال���ع���ام  ط����وال  م��ل��م��و���ص��ة 
و�صاهمت يف هذا النجاح معربا عن 
للرتبية  ال��ب��ي��ارق  لفريق  ت��ق��دي��ره 

بينهم دائرة اخلدمات الجتماعية 
وغريها  امل���در����ص���ة  ال��ط��ب  واإدارة 
لها جهود  كانت  التي  من اجلهات 

مع  ع��ط��ائ��ه  ع��ل��ى  ع��ل��ى  الع�صكرية 
املدر�صة وجهده يف هذا املجال وما 
ع�صكرية  قيم  من  للطالب  اأك�صبه 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

  املودعة حتت رقم:  210310   بتاريخ: 2014/04/22م 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�ص��م:  بريدج�صتون كوربوري�صن 
  وعنوانه: 1-1، كيوبا�صي 3-�صومي، �صيو-كو، طوكيو 104-8340، اليابان 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
لإعادة  تلبي�س  مطاط  عجالت؛  داخلية؛  اإط���ارات  تلبي�صها؛  معاد  اإط���ارات  الإط���ارات؛  ولوازمها؛  غيارها  وقطع  ال�صيارات 
اإطارات  اإط��ارات واأغطية لعجالت املركبات؛ مدا�س  تلبي�س الإط��ارات؛ رقع مطاطية ل�صقة لإ�صالح الإط��ارات الداخلية؛ 
م�صبق الت�صكيل؛ مركبات مبحرك ذات دولبني وقطع غيارها ولوازمها؛ دراجات هوائية وقطع غيارها ولوازمها؛ دراجات 
الربية(؛  )للمركبات  ال�صدمات  خممدات  ولوازمها؛  غيارها  وقطع  الطائرات  ولوزمها؛  غيارها  وقطع  كهربائية  هوائية 
نواب�س هوائية للمركبات الربية؛ قارنات لأعمدة الإدارة اأو مو�صالت )للمركبات الربية(؛ م�صدات لل�صفن )واقيات جوانب 
�صدمات  خممدات  املركبات؛  م�صدات  احلديدية؛  ال�صكك  لعربات  هوائية  نواب�س  للمركبات؛  املقاعد  و�صائد  ال��ق��وارب(؛ 
لتوقف املركبات؛ نواب�س تعليق للمركبات؛ �صمامات الإطارات؛ خراطيم هيدروليك غري معدنية لال�صتخدام يف املركبات؛ 

مطاط عزل الهتزازات )للمركبات الربية(.
12 الواق�عة بالفئة:  

كلمة  م��ن  تتكون  املجموعة  م��ن  الوىل  العالمة  حيث   ، عالمتني  م��ن  جمموعة  م��ن  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
"Bridgestone" مكتوبة باأحرف لتينية بطريقة مميزة مع احلرف الالتيني "B" الذي دمج فيه ر�صم ملثلث اأحمر 
لتينية  باأحرف  "Bridgestone" مكتوبة  كلمة  من  تتكون  املجموعة  من  الثانية  العالمة  العليا.  الزاوية  يف  اللون 

بطريقة مميزة مع احلرف الالتيني "B" الذي دمج فيه ر�صم ملثلث اأ�صود اللون يف الزاوية العليا كما هو مو�صح بال�صكل.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
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هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم اليوم التوعوي اخلا�ص ب�شحة و�شالمة املقاولني واال�شت�شاريني 2014
•• دبي-الفجر:

روؤيتها كموؤ�ص�صة م�صتدامة على م�صتوى عاملي، و�صمن  من  انطالقاً 
كافة  يف  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  معايري  اأعلى  بتطبيق  التزامها 
التوعوي  اليوم  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت  الت�صغيلية،  عملياتها 
اخل��ا���س ب�صحة و���ص��الم��ة امل��ق��اول��ني والإ���ص��ت�����ص��اري��ني وذل���ك يف مبنى 
الهيئة امل�صتدام يف منطقة القوز، بح�صور عدد من م�صوؤويل وموظفي 

الهيئة وعدد كبري من ال�صركاء واملوردين والإ�صت�صاريني واملقاولني.
املنتدب  الع�صو  ال��ط��اي��ر،  حممد  �صعيد  �صعادة  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
اليوم  ه��ذا  تنظيم  على  الهيئة  حتر�س  للهيئة:  التنفيذي  والرئي�س 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صيدي  لتوجيهات  تنفيذاً 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة، ونتطلع من خالل تنظيم هذا اللقاء اإىل 
�صركاء  جميع  لدى  والبيئة  وال�صالمة  املهنية  ال�صحة  ثقافة  تر�صيخ 

ومتعاملي وموظفي الهيئة .
التنفيذي  النائب  الأك��رف،  ابراهيم  يو�صف  الدكتور  قال  جهته  ومن 
نقوم  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف  الب�صرية  وامل�����وارد  الأع���م���ال  دع���م  ل��ق��ط��اع  للرئي�س 
املتعلقة  ك��اف��ة اجل��وان��ب  دوم���اً مبتابعة  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  يف هيئة 
اأعلى  نتبنى  كما  الهيئة،  من�صاآت  كافة  يف  املهنية  وال�صالمة  بال�صحة 
وهو  وال�صالمة  ال�صحة  جمال  يف  العاملية  املمار�صات  واأف�صل  املعايري 
ما من �صاأنه تعزيز الكفاءة الإنتاجية والت�صغيلية من خالل بيئة عمل 
اآمنة و�صحية. ويف هذا ال�صياق، نحر�س على و�صع وحتديث القواعد 
والتعليمات الفنية وتنظيم برامج التدريب والتثقيف والتوعية ب�صكل 

مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اإىل  الإم���ارة  لتحويل  دب��ي  حكومة  تبذلها  التي  اجلهود  مع  ومتا�صياً 
البيئية.  وال�صتدامة  وال�صالمة  ال�صحة  به يف جمال  منوذج يحتذى 
حيث نحر�س على تطبيق اأف�صل الأنظمة الإدارية املتكاملة يف جمال 
على  ت�صتمل  اإ�صرتاتيجية  �صمن  والبيئة،  وال�صالمة  املهنية  ال�صحة 
�صعينا  �صمن  وذل��ك  املجال  ه��ذا  العاملية يف  املمار�صات  واأف�صل  اأح��دث 

الدوؤوب لتوفري اأجواء �صحية وبيئة عمل �صليمة للجميع .
واأ�صاف �صعادته: ياأتي تنظيم اليوم التوعوي اخلا�س ب�صحة و�صالمة 
توفري  على  املتوا�صل  حر�صنا  من  انطالقاً  والإ�صت�صاريني  املقاولني 
وال�صركاء. وقد  واملوظفني  املتعاملني  لكافة  اآمنة و�صحية  بيئة عمل 
ُتوجت جهودنا يف هذا الإطار بتحقيق العديد من الإجنازات يف جمال 

واملمتلكات  وامل��وردي��ن  وال�صركاء  العاملني  �صالمة  ل�صمان  م�صتمر 
والبيئة .

من  العديد  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  حققت  قد  اأن��ه  بالذكر  وجدير 
الإجنازات الهامة يف م�صريتها املتوا�صلة نحو التميز فقد حازت الهيئة 
على جائزة ال�صرف يف جمال البيئة من جمل�س ال�صالمة الربيطاين 
لعام 2013، بالإ�صافة اإىل ح�صولها على جائزة �صيف ال�صرف للمرة 
جمال  يف  ال��ع��امل  ح��ول  املتميزة  للموؤ�ص�صات  مُت��ن��ح  وال��ت��ي  ال�صاد�صة، 
والأنظمة  ال�صيا�صات  اأح��دث  واعتماد  البيئية  املعايري  اأعلى  تطبيق 
اخلدماتية  املوؤ�ص�صة  الهيئة  ت��ك��ون  الإجن����از  وب��ه��ذا  البيئة.  حلماية 
الدولة  داخل  املرموقة  العاملية  اجلائزة  هذه  على  احلا�صلة  الوحيدة 

ويف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا .

املزينة يتفقد مركز �شرطة املرقبات 
•• دبي-وام:

خمي�س  خبري  ال��ل��واء  �صعادة  وج��ه 
العام ل�صرطة  القائد  املزينة  مطر 
امل�����ص��وؤول��ني يف م��رك��ز �صرطة  دب���ي 
امل��رق��ب��ات ب��و���ص��ع ب��رن��ام��ج مروري 
ل��ت��ق��ل��ي��ل احل���������وادث امل�����روري�����ة يف 
وتنظيم  الخ���ت�������ص���ا����س  م��ن��ط��ق��ة 
حمالت مرورية توعوية بالتعاون 
مع الدارة العامة للمرور وتفعيل 
الذين  الأ�صخا�س  �صبط  حمالت 
املخ�ص�س  املكان  يعربون من غري 
ل��ل��م�����ص��اة ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م����ن ح�����وادث 
ال���ده�������س. واإط���ل���ع امل��زي��ن��ة خالل 
املرقبات  ���ص��رط��ة  م���رك���ز  ت��ف��ق��ده 
ال�صنوي لالدارات  التفتي�س  �صمن 
ال���ع���ام���ة وم����راك����ز ال�����ص��رط��ة على 
اإح�صائيات ق�صم الت�صجيل املروري 
العام  م����ن  الأول  ال���ث���ل���ث  خ�����الل 
الأول من  بالثلث  اجل��اري مقارنة 

الثلث  يف  �صجلت  بينما  والب�صيطة 
الأول من العام املا�صي 24 حادثا 
م�����روري�����ا وب���ل���غ ع�����دد ال����ص���اب���ات 
ما بني  ت��راوح��ت  ا�صابة   36 فيها 
والب�صيطة  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال��ب��ل��ي��غ��ة 
درا�صة  ب����اإج����راء  ���ص��ع��ادت��ه  ووج�����ه 
لو�صع  املرورية  للحوادث  حتليلية 

احللول املنا�صبة لها.
املزينة كذلك  اللواء  �صعادة  واإطلع 
الت�صجيل  ق�صم  اح�����ص��ائ��ي��ات  ع��ل��ى 
اجل����ن����ائ����ي وال������ربام������ج الأم���ن���ي���ة 
الخت�صا�س  منطقة  يف  املطبقة 
ن�صبة  رف�����ع  اإ����ص���ت���ط���اع���ت  وال����ت����ي 
اىل  املا�صي  العام  ب��الأم��ن  ال�صعور 
 88.60 93.10 يف املائة مقابل 
حيث   2012 ال���ع���ام  يف  امل���ائ���ة  يف 
ت�صمل منطقة الخت�صا�س مناطق 
امل��م��زر ال��وح��ي��دة اأب��وه��ي��ل الرباحة 
اخلبي�صي  امل��ط��ي��ن��ة  ال��ع��ن��ز  ه����ور 
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املركز  �صجل  ح��ي��ث  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
الثلث  يف  م���روري���ا  ح��ادث��ا   130
الأول من العام اجل��اري نتج عنها 
خم�س وفيات واإ�صابة بليغة واحدة 
و46  م��ت��و���ص��ط��ة  ا����ص���اب���ات  و10 
املركز  �صجل  بينما  ب�صيطة  اإ�صابة 
املا�صي  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الثلث  يف 
 6 عنها  نتج  مروريا  حادثا   167
 12 واح��دة  بليغة  واإ�صابة  وفيات 
اإ�صابة  و88  م��ت��و���ص��ط��ة  اإ����ص���اب���ة 
اللواء  �صعادة  اإط��ل��ع  كما  ب�صيطة. 
�صوارع  خم�صة  اأخطر  على  املزينة 
حيث  من  الخت�صا�س  منطقة  يف 
�صوارع  وه����ي  امل����روري����ة  احل������وادث 
وبني  والقاهرة  والوحيدة  الحتاد 
تلك  �صجلت  حيث  والر�صيد  يا�س 
العام  الأول من  الثلث  ال�صوارع يف 
اجل���اري 12 ح��ادث��ا م��روري��ا وبلغ 
ا�صابة   13 فيها  الإ���ص��اب��ات  ع��دد 
تراوحت مابني البليغة واملتو�صطة 

و بور�صعيد 2.
اح�����ص��ائ��ي��ات ق�صم  وت���ع���رف ع��ل��ى 
املركز  العمالء حيث �صجل  خدمة 
اجلاري  العام  من  الأول  الربع  يف 
األفا و 732 �صهادة فقدان و 631 
���ص��ه��ادة مل���ن ي��ه��م��ه الأم�����ر و401 
 160 و  ليلي  ع��م��ل  اإذن  ت�صريح 
وال�صلوك  ال�����ص��ري  ح�����ص��ن  ���ص��ه��ادة 
للمواطنني و 3213 �صهادة ح�صن 

ال�صري وال�صلوك للوافدين.
وت��وا���ص��ل امل��رك��ز م��ع ث��الث��ة اآلف 
اجلنائي  ب�صقيها  �صحية   460 و 
و  اآلف  ���ص��ت��ة  واأج������رى  وامل�������روري 
758 مكاملة مع ال�صحية .. بينما 
من  الأول  ال��رب��ع  يف  امل��رك��ز  �صجل 
�صهادة   367 و  األفا  املا�صي  العام 
مل��ن يهمه  ���ص��ه��ادة   458 ف��ق��دان و 
و  ل��ي��ل��ي  ع��م��ل  اإذن  و354  الأم�����ر 
و�صلوك  �صري  ح�صن  �صهادة   168
للمواطنني واألفني و 691 �صهادة 

 .. للوافدين  و�صلوك  �صري  ح�صن 
و  اآلف  اأرب��ع��ة  مع  املركز  وتوا�صل 
اجلنائي  ب�صقيها  �صحية   393
و  اآلف  ثمانية  واأج���رى  وامل���روري 

ال�صحية. مع  هاتفية  مكاملة   20
اللواء  ال��ت��ف��ق��دي��ة  ح�����ص��ر اجل��ول��ة 
املن�صوري  اإب��راه��ي��م  خليل  خ��ب��ري 

ل�صوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����ص��اع��د 
الدكتور  والعميد  البحث اجلنائي 
حم��م��د ن��ا���ص��ر ع��ب��د ال�����رزاق نائب 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
املراكز  ل�صوؤون  اجلنائية  واملباحث 
عبدالرحمن  وال��ع��ق��ي��د  وامل��خ��اف��ر 
�صعيد عبيداهلل مدير املركز ونائبه 

ال�صويدي  حم��م��د  ن��ا���ص��ر  العقيد 
مدير  �صليمان  ب��ن  خ��ال��د  وامل��ق��دم 
اإدارة الرقابة والتفتي�س يف الإدارة 
العامة حلقوق الإن�صان واملقدم علي 
�صبت مدير اإدارة ال�صيانة بالإدارة 
والتجهيزات  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة 

وعدد من ال�صباط.

جمموعة من اأبناء املوظفني وطلبة املدار�ش يطوفون بالزي الرتاثي املحلي بني اأق�شام املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم تعزز قيم املوروث املحلي بذكرى حق الليلة
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة  م���وؤ����ص�������ص���ة  اح���ت���ف���ل���ت 
لالإعالم اأم�س بذكرى حق الليلة 
اأحد اأ�صهر املنا�صبات التي يحييها 
ليلة  الإماراتي مبنا�صبة  املجتمع 
���ص��ع��ب��ان، وحر�صت  ال��ن�����ص��ف م��ن 

ال�صعور  الآب��اء والأج��داد لتعميق 
بالنتماء والولء الوطني.

وت�صمنت الفعالية قيام جمموعة 
موؤ�ص�صة  م���وظ���ف���ي  اأب�����ن�����اء  م����ن 
ال�صارقة لالإعالم وطلبة املدار�س 
بالتجول بني الدارات و الأق�صام 
املحلي  الرتاثي  بالزي  باملوؤ�ص�صة 

الفعالية على تعزيز قيم املوروث 
بني  املتجدد  الإم���ارات���ي  ال�صعبي 
اأهمية  وب���ي���ان  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأق�����ص��ام 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ي���ه، اإ����ص���اف���ة اإىل 
دع���م ال��ع��الق��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة بني 
امل��وظ��ف��ني، ول��ف��ت ان��ظ��ار اجليل 
اجلديد باأهمية التوا�صل مع قيم 

الأهزوجة  ي��رددون  وهم  ال�صعبي 
املعروفة:

مكة  بيت  يعطيكم،  اهلل  عطونا   
من  اأج���������واء  و�����ص����ط  يوديكم"، 
ال��ت��ف��اع��ل وامل������رح ب���ني الأط���ف���ال 
توزيع  وت��خ��ل��ل��ه��ا  وامل����وظ����ف����ني، 
املوؤ�ص�صة  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى  ال��ه��داي��ا 
بالتعاون  الأط�����ف�����ال  ق���ب���ل  م����ن 
للتمكني  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  م��ع 

الجتماعي يف ال�صارقة.
فاطمة  قالت  املنا�صبة   ه��ذه  ويف 
بن �صندل  مديرة اإدارة الت�صويق 
موؤ�ص�صة  يف  املوؤ�ص�صي  والت�����ص��ال 
الحتفال  اإن  لالإعالم:  ال�صارقة 
له  املباركة   املنا�صبات  هذه  مبثل 
اه���ت���م���ام م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري عند 
مل��ا يت�صمنه  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة 
التالحم  ع���ل���ى  ال����ت����اأك����ي����د  م�����ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي، واإع������ادة ر���ص��م �صورة 
ب��دي��ع��ة ل��ل��ت��ذك��ري ب��ح��ي��اة الآب�����اء 
موؤ�ص�صة  يف  وي�صعدنا  والأج����داد، 
م�صاركة  ل�����الإع�����الم  ال�������ص���ارق���ة 
هذه  مثل  يف  الإم��ارات��ي��ة  العائلة 
ربط  ت��ع��زز  ال��ت��ي  املهمة  املنا�صبة 
ال�صعبي  امل��وروث  بقيمة  الإن�صان 
يف  وامل�صاهمة  اليه،  ينتمي  ال��ذي 

غر�صه بنفو�س اجليل اجلديد".
جدير بالذكر اأنه يطلق على هذا 
الليلة  ح��ق  ت�صمية  حملياً  ال��ي��وم 
طقو�س  وم���ن   ، اهلل  ح���ق  م���ن  اأو 
الأطفال  يجوب  اأن  به  الحتفال 
اأو  ج��م��اع��ي  ب�صكل  ال��ب��ي��وت  ع��ل��ى 
املالب�س  ي����رت����دون  وه����م  ف�����ردي 
امل���ح���ل���ي���ة ال����زاه����ي����ة اجل�����دي�����دة، 

واملعارف.
�صعبان  �صهر  منت�صف  ويعد  ه��ذا 
امل���ت���وارث���ة التي  امل��ن��ا���ص��ب��ات  م���ن 
على  الإم��ارات��ي��ة  العائلة  حتر�س 
بالكثري  اأ�����ص����وة  ب���ه���ا  الح���ت���ف���اء 
العربي  ال��ع��امل��ني  ال���ب���الد يف  م���ن 

بها  يجمعون  اأك��ي��ا���ص��اً  ويحملون 
العائالت  من  والدراهم  احللوى 
ب�صراء  ل��ه  م�صبقاً   ت�صتعد  ال��ت��ي 
من احللويات ال�صعبية واملك�صرات 
التي يفرقونها على الأطفال لدى 
مرورهم ببيوت الأهل واجلريان 

املنا�صبة  الإ���ص��الم��ي، وت���دل ه��ذه 
الت�صامن  ق������وة  ع���ل���ى  ����ص���ن���وي���اً 
الروابط  وم��ت��ان��ة  الج��ت��م��اع��ي، 
الأ�صرية التي جتمع بني العائالت 
الإم��ارات��ي��ة وحت���اط ب��اأج��واء من 

الفرح والبهجة املنتظرة �صنوياً.

فقدان �صهادة ا�صهمت
خ��ل��ف��ان عبداهلل  ال�����ص��ي��د/  ف��ق��د 
ا�صهم   �صهادة  الظاهري  �صلطان 
NMDC4793(بعدد  رقم)
)3199( �صهم �صادرة من �صركة 
الوطنية.  ال��ب��ح��ري��ة  اجل���راف���ات  
الرجاء ممن يعر عليها ت�صليمها 
الت�صال  او  امل���ذك���ورة  ل��ل�����ص��رك��ة 

برقم  0509995533

فقدان �صهادة ا�صهمت
خ��ل��ف��ان عبداهلل  ال�����ص��ي��د/  ف��ق��د 
امل�صاهم      رق��م  ال��ظ��اه��ري  �صلطان 
 )6819( بعدد   )  2414360(
����ص���ه���م ������ص�����ادرة م����ن م����ن راأ�������س 
الرجاء ممن  العقارية    اخليمة 
لل�صركة  ت�صليمها  عليها  ي��ع��ر 
برقم   الت���������ص����ال  او  امل������ذك������ورة 

0509995533

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ �����ص����وزان 
عرب - امريكا  اجلن�صية- 
ج������������واز ��������ص�������ف�������ره   رق�����م 
      )4 8 8 5 1 8 4 9 1 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

   056/9777237

فقدان جواز �صفرت
كارلي�س  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ريت�صارد �صمارت   - اجلن�صية 
�صفره  ج�������واز   - ام���ري���ك���ا 
 )450736211( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

   056/2163830

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ حممد  احمد 
ال�صودان   ع����م����ر    ه���ا����ص���م 
�صفره  ج�����واز  اجل��ن�����ص��ي��ة- 
      )0081635( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

   050/7801090

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ اجماد حممد 
ع��ب��دامل��ع��ط��ى ال��ك��ي��الين   - 
جواز  اجل��ن�����ص��ي��ة-  الردن  
�صفره   رقم )310531(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ص���ال 

   050/3188807

فقدان جواز �صفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
ع���������������ب���������������داهلل رح��������م��������ن 
عبدالرحمن    -بنغالدي�س 
اجلن�صية    جواز �صفره   رقم 
يجده  )449630(من 
بتليفون  الت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8103033    

ي�صر جمل�س الإدارة دعوة ال�صادة/ امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية يف 

متام ال�صاعة العا�صرة �صباحا يوم اخلمي�س املوافق 2014/06/26 يف مقر اجلمعية بعجمان 

اأغلبية الأع�صاء �صيتم تاأجيل الجتماع اىل  ، ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين وهو 

اجتماع اخر يعقد بعد �صاعة  بعد اكتمال الن�صاب وهو ع�صر الأع�صاء اأو خم�صة ع�صر ع�صو 

على الأقل وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل :- 

1- الت�صديق على حم�صر اجلل�صة ال�صابقة للجمعية العمومية للعام 2012

2- الت�صديق على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 . 

3- الت�صديق على تقرير مدقق احل�صابات للعام املنتهي يف 2013/12/31 م .

توزيع  ن�صب  وعلى  عليها  والت�صديق  اخلتامية  واحل�صابات  العمومية  امليزانية  مناق�صة   -4

الرباح املقرتحة من جمل�س الدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 و�صوف تبقى 

احل�صابات معرو�صة يف مقر اجلمعية الرئي�صي ملدة ا�صبوعني قبل موعد الجتماع ملن يرغب 

يف الطالع عليها من الع�صاء .

5- اإبراء ذمة اع�صاء جمل�س الإدارة عن اعمالهم خالل ال�صنة املنتهية يف 2013/12/31

6- اإبراء ذمة ال�صادة مدققي احل�صابات عن اعمالهم خالل ال�صنة املنتهية يف 2013/12/31

7- تعيني مراقب احل�صابات وحتديد مكافاته لعام 2014.

8- الطالع على قرار تعيني جمل�س الدارة اجلديد .

يجوز لكل م�صاهم اأن يوكل عنه غريه من امل�صاهمني حل�صور الجتماع بتوكيل ر�صمي م�صدق 

من كاتب العدل او ا�صطحاب بطاقة ع�صوية املنوب عنه لثبات النابة - على انه ليجوز اأن 

ينوب م�صاهم عن اأكر من �صخ�س . لال�صتف�صار هاتف :) 067444844 (

املدير املايل والداري 
خالد حممد ح�شن 

جمعية عجمان التعاونية لل�شيادين
دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية



تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني
الرئي�ش التنفيذي

بنك برودا - فروع الإارات العربية املتحدة

بيان ا ملركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2013

اي�شاحات )ت�شكل جزءًا من البيانات املالية(

بيان الأباح اأو اخل�شارة 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

بيان الدخل ال�شامل 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

بيان التغريات يف حقوق امللكية 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

بيان التدفقات النقدية 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

البيانات املالية

 كما يف 31 دي�شمرب 2013



نادي ال�شارقة لل�شحافة يحتفي بانطالق مناف�شات بطولة كاأ�ص العامل 2014
•• ال�صارقة- وام:

اأكد ال�صيخ �صلطان بن اأحمد رئي�س مركز ال�صارقة الإعالمي اأهمية نادي 
الإعالمي  القطاع  يف  للعاملني  ومن�صة  ملتقى  لكونه  لل�صحافة  ال�صارقة 
اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م الأن�صطة  والت�������ص���ال احل��ك��وم��ي يف 

والفعاليات التي ت�صاهم يف حتقيق اأهداف النادي.
بني  التوا�صل  تعزيز  على  يعمل  لل�صحافة  ال�صارقة  ن��ادي  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  و 
حمليا  احلكومي  الت�صال  قطاع  يف  والعاملني  والعالميني  ال�صحفيني 
وعربيا ودوليا وذلك مبنحهم فر�صة اللتقاء لتبادل الأفكار والآراء حول 
بيئة لاللتقاء  اأن خلق  اإىل  .. منوها  الإم��ارة  والفعاليات يف  الق�صايا  اأه��م 

نادي  تاأ�صي�س  م��ن  ال��ع��ام��ة  ال��ف��ك��رة  اإن  القا�صمي خ��الل احل��ف��ل  اأح��م��د  ب��ن 
احلكيمة  الإم���ارة  قيادة  لتوجهات  حي  كتطبيق  تاأتي  لل�صحافة  ال�صارقة 
والتي تتمثل بالتوجيهات ال�صامية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة نحو تعزيز مكانة 
اإمارة ال�صارقة على خارطة الإعالم العربي والدويل وبناء �صبكة عالقات 
الإعالم  و�صائل  م��ع  الإم���ارة  يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  ب��ني  متينة 
ال�صحفيني  جلميع  الع�صوية  لل�صحافة  ال�صارقة  ن��ادي  ويوفر  املختلفة. 
العاملني يف قطاع الإعالم املرئي و امل�صموع و املكتوب و الإلكرتوين داخل 
دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها اإ�صافة اإىل امل�صورين ال�صحفيني 

وطلبة كليات ومعاهد الإعالم.

التميز  وت�صجيع  البناء  التوا�صل  عملية  يف  اأ�صا�صيا  عامال  يعد  واحل���وار 
اأقامه  ال��ذي  الع�صاء  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال�صحايف.  العمل  يف  والتفوق 
بالتزامن  الإعالمي  ال�صارقة  مركز  يف  مبقره  املا�صية  قبل  الليلة  النادي 
�صامل  ال�صيخ  بح�صور   2014 العامل  كاأ�س  بطولة  فعاليات  انطالق  مع 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  مكتب  رئي�س  القا�صمي  عبدالرحمن  ب��ن 
جمل�س  عام  اأمني  الفردان  نا�صر  واأحمد  القا�صمي  الرحمن  عبد  وال�صيخ 
ال�صارقة الريا�صي و اأ�صامة �صمرة مدير مركز ال�صارقة الإعالمي و حممد 
خلف مدير اإذاعة وتلفزيون ال�صارقة و الفنان البحريني خالد ال�صيخ اىل 
الإعالميني  من  وح�صد  بالدولة  الريا�صيني  امل�صوؤولني  من  ع��دد  جانب 
وال�صحفيني وموظفي الت�صال احلكومي يف اإمارة ال�صارقة. وقال �صلطان 

الإعالم  موؤ�ص�صات  الإعالمي حامليها من  ال�صارقة  ومتنح ع�صوية مركز 
املعلومات  م�����ص��ادر  م��ن  لال�صتفادة  الفر�صة  وال��ع��امل��ي  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي 
الدعم  اأ�صكال  كافة  من  ال�صتفادة  اإىل  بالإ�صافة  يوفرها  التي  املختلفة 
املهني املتخ�ص�س والدعم املعلوماتي الذي يقدمه النادي على مدار العام.

ويتيح نادي ال�صارقة لل�صحافة فر�صة ال�صتمتاع مبتابعة فعاليات بطولة 
يوليو   13 حتى  وت�صتمر  الربازيل  يف  حاليا  املقامة   2014 العامل  كاأ�س 
ال��ق��ادم وذل���ك م��ن م��ق��ره يف م��رك��ز ال�صارقة الإع��الم��ي ال���ذي مت جتهيزه 
على  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  مناف�صات  لعر�س  التقنيات  ب��اأح��دث  خ�صي�صا 
الهواء مبا�صرة كما ينظم النادي خالل فرتة بطولة كاأ�س العامل العديد 

من امل�صابقات والربامج الرتفيهية. 

حملة الوقاية من االإنهاك احلراري 2014 تنطلق االأحد يف ال�شارقة
•• ال�صارقة -وام :

ال�صارقة  يف  غ����د  ي������وم  ت��ن��ط��ل��ق   
ح���م���ل���ة ال����وق����اي����ة م�����ن الإن�����ه�����اك 
�صالمتهم  ���ص��ع��ار  حت���ت  احل������راري 
بهدف  اي������ام   5 ت�����ص��ت��م��ر  غ���اي���ت���ن���ا 
كافة  ل��دى  ال�صحي  ال��وع��ي  تعزيز 
احلرارة  مبخاطر  املجتمع  اأف����راد 
الأ�صابة  واح����ت����م����الت  امل���رت���ف���ع���ة 
الفئة  بالإنهاك احلراري وت�صجيع 
التعر�س  اأع��م��ال��ه��م  تتطلب  ال��ت��ي 
الإج���راءات  اتخاذ  ال�صم�س  لأ�صعة 
�صحية  ممار�صات  واتباع  الوقائية 
الإ�صابة.  مرحلة  لتجنب  �صليمة 
و����ص���م���ن م������ب������ادرات امل�������ص���وؤول���ي���ة 
ال�صارقة  منطقة  عقدت  املجتمعية 
اجتماعا  مب��ق��ره��ا  ام�����س  ال��ط��ب��ي��ة 
لالإعالن  امل�����ص��ارك��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
الوقاية  حملة  انطالق  موعد  عن 
احل����راري مب�صاركة  الإن���ه���اك  م��ن 
ووزارة  اخل��ريي��ة  ال�صارقة  جمعية 
ال�����ص��ارق��ة وبلدية  ال��ع��م��ل و���ص��رط��ة 
ال�����ص��ارق��ة وال���دف���اع امل����دين وجلنة 

وت��وع��ي��ت��ه��م مب���خ���اط���ر الإ����ص���اب���ة 
الوقاية  احلراري وطرق  بالإنهاك 
ال�صراكة  اأهمية  اىل  واأ���ص��ار  منها. 
املجتمعية بهذه املبادرة الرامية اىل 
واملمار�صات  ال�صالمة  ثقافة  ن�صر 
ال�صحية ال�صليمة يف اأماكن العمل 
..م�صريا  ال�صيف  ف�صل  يف  خا�صة 
اىل حر�س منطقة ال�صارقة الطبية 
امل�صاركة  اجل��ه��ات  ع��دد  زي���ادة  على 
فى احلملة �صنويا وتنوع اخلدمات 
املقدمة طوال فرتة احلملة لزيادة 
..مثمنا  امل�صتهدفة  الفئة  ا�صتفادة 
حملة  يف  امل�����ص��ارك��ة  اجل���ه���ات  دور 
ال���وق���اي���ة م���ن الن���ه���اك احل�����راري 
وم����رح����ب����ا ب����اجل����ه����ات اجل�����دي�����دة 
من  ال��ع��ام.  ه��ذا  للحملة  املن�صمة 
ال���دك���ت���ورة امينة  ا����ص���ارت  ج��ان��ب��ه��ا 
والتعزيز  التثقيف  م��دي��رة  ها�صم 
ال�صارقة الطبية  ال�صحي مبنطقة 
ال�صحية  التوعية  دور  اهمية  اىل 
بالنهاك  ال�صابة  من  الوقاية  يف 
احل�������راري ..م�������ص���رية اىل ان����ه مت 
الرتكيز هذا العام على زيادة عدد 

اجلهات امل�صاركة والفئة امل�صتهدفة 
ل��و���ص��ول ال��ت��وع��ي��ة ال�����ص��ح��ي��ة اىل 
املجتمع  ف����ئ����ات  م�����ن  ع������دد  اك������رب 
اعمالهم  ت��ط��ل��ب  ال���ذي���ن  خ��ا���ص��ة 
ال�����ص��م�����س واإىل  ال��ت��ع��ر���س ل���ص��ع��ة 
الوقائية  الج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ 
�صليمة  �صحية  مم��ار���ص��ات  وات��ب��اع 
مرحلة  اىل  ال����و�����ص����ول  ل��ت��ج��ن��ب 
ال���ص��اب��ة. واأك����دت ���ص��رورة توعية 
الو�صائل  بكافة  امل�صتهدفة  الفئة 

الطبي  ال��ف��ري��ق  اخ��ت��ي��ار  ح��ي��ث مت 
باللغات  ملما  للحملة  امل�����ص��اح��ب 
الأردو  ولغة  والإجنليزية  العربية 
ل�صهولة و�صول املعلومات ال�صحية 
ويت�صمن  اجل���ن�������ص���ي���ات.  مل��خ��ت��ل��ف 
ب��رن��ام��ج احل��م��ل��ة ه���ذا ال���ع���ام عدة 
املواقع  يف  العمال  للمواقع  زي��ارات 
لعمال  العمل  وم��واق��ع  الن�صائية 
�صكنية  م���ن���ازل  وزي�������ارة  ال��ب��ل��دي��ة 
حما�صرات  تنظيم  اىل  بالإ�صافة 

ت����وع����وي����ة ب����ع����دة ل����غ����ات لإي�������ص���ال 
ملختلف  ال�������ص���ح���ي���ة  امل����ع����ل����وم����ات 
اجل��ن�����ص��ي��ات وت���ق���دمي الإر�����ص����ادات 
الإجهاد  لتجنب  الالزمة  ال�صحية 
احلراري وكيفية اإ�صعاف امل�صاب يف 
توزيع  اىل  بالإ�صافة  العمل  مكان 
لغات  ب��ع��دة  التثقيفية  ال��ن�����ص��رات 
املجانية  الفحو�صات  واإجراء  اأي�صا 
ل��ل��ف��ئ��ة امل�����ص��ت��ه��دف��ة ط������وال فرتة 

احلملة.

ان�صم  ..ك���م���ا  امل���ر����ص���ى  اأ����ص���دق���اء 
جامعة  من  كل  للحملة  العام  ه��ذا 
ال�صارقة  جامعة  ج��وال��ة  ال�صارقة 
والهالل الحمر وجمعية ال�صارقة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة. وق���ال حم��م��د عبداهلل 
ال�صارقة  منطقة  مدير  الزرعوين 

الطبية بالنابة خالل الجتماع اإن 
الإنهاك  الوقاية من  تنظيم حملة 
احل�������راري ل��ل�����ص��ن��ة ال�����ص��اب��ع��ة على 
التوايل ياأتي مب�صاركة عدة جهات 
التي  املجتمعية  امل���ب���ادرات  ���ص��م��ن 
حتر�س با�صتمرار منطقة ال�صارقة 

الطبية على اإطالقها �صنويا �صمن 
ا�صرتاجتية وزارة ال�صحة ب�صرورة 
ون�صر  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل���دم���ات  دع����م 
فئات  ك��اف��ة  ل���دى  ال�صحي  ال��وع��ي 
املجتمع خا�صة الفئة التي تتطلب 
ال�صم�س  لأ�صعة  التعر�س  اأعمالها 

البيانات املالية
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العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيج كرين انرتنا�صيونال 

للنقليات العامة رخ�صة رقم:CN 1214010 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�صم جتاري:من/بيج كرين انرتنا�صيونال للنقليات العامة
BIG CRANE INTERNATIONAL GEN TRANSPORT

اىل/بيج كرين انرتنا�صيونال للمقاولت والنقليات العامة
BIG CRANE INTERNATIONAL CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت حفر البار للمياه )4220401(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
لل�صيانة  الزنطاحي  احمد  ال�ص�����ادة/ع�صام  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1020537 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مفتاح خمي�س خلفان عبداهلل بن دليمك النعيمي )%51(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف ب�صري خلف العربي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.50*0.20
تعديل ا�صم جتاري:من/ع�صام احمد الزنطاحي لل�صيانة العامة ذ.م.م

ESSAM AHMED ELZENTAHY GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/�صبارك فالكون لل�صيانة العامة ذ.م.م 
SPARK FALCON GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صاله الوىل 

 CN 1160761:للنقل واملقاولت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حيدر احمد مبارك احمد �صقران احلارثي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 حذف زايد احمد مبارك احمد �صقران احلارثي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون بيوتي 

 CN 1188601:اون كول لل�صيدات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مها عبداهلل مبارك القحطاين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 حذف فاطمة حممد عمر الربيكي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/افاق اخلليج للموارد 

CN 1033127:الهند�صية ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
ال�صيخ/�صعود بن عبدالعزيز املعال من 51% اىل %52

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 ا�صافة �صبيب رفاين كاليفا لبيل كونهيبو %20

تعديل ن�صب ال�صركاء
كالي فالبيل كونهيبو رفاعني من 49% اىل %28

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اعالن قبل �شدور الرتخي�ش
بهذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية - قطاع ال�صوؤون التجارية 
بان الرخ�صة التجارية رقم CN 1245825  بال�صم التجاري 
عبداهلل  بن  خلفان  بن  عادل  ال�صيد/  وميلكها   1 �صاورما   :
اجلابري اجلن�صية عمان. حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف 
اجراء التعديالت التالية: تنازل املذكور اعاله لل�صيد/�صهيل 

حممود حممد الن�صاري امارات اجلن�صية
وذلك قبل �صدور الرتخي�س

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم CN 1549067 بال�صم التجاري: كافترييا رحاب 
ال�صام بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما 

كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
والرخام  احلجر  لرتكيب  ال�ص�����ادة/الذوق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1137218 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صالح خلفان حممد خريده املن�صوري من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صالح خلفان حممد خريده املن�صوري من 0% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ع�صام فا�صل غثوان من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ع�صام فا�صل غثوان من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.60*0.30
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري:من/الذوق لرتكيب احلجر والرخام
اىل/الذوق لرتكيب احلجر والرخام ذ.م.م 

AL THOUQ STONE & MARBLE FIXING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صتار بالون

 رخ�صة رقم:CN 1492880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/را�صد احمد علي النجار من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ را�صد احمد علي النجار من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اجني عالء الدين ابراهيم حممد حماد %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 3*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/�صتار بالون

STAR BALLOON
اىل/�صتار بالون ذ.م.م 

STAR BALLOON LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيت املندي واملظبي ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1053614 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد عمر عبداهلل عمر بلبحيث من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد عمر عبداهلل عمر بلبحيث من 50% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فهد حممد عمر عبداهلل عمر بلبحيث

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 50000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 6*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ا�صم جتاري:من/بيت املندي واملظبي ذ.م.م

AL MANDI & AL MADHBI HOUSE LLC
اىل/بيت املندي واملظبي 

AL MANDI & AL MADHBI HOUSE
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كورال واي للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1177545 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صالح اخلباب مر�صد مكتوم املن�صوري من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صالح اخلباب مر�صد مكتوم املن�صوري من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صان حممد دام�س ال�صباعي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 40*60
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري:من/كورال واي للمقاولت العامة ذ.م.م
CORAL WAY GEN. CONTRACTING LLC

اىل/كورال واي للمقاولت العامة 
CORAL WAY GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيد حبيب للخياطة وجتارة القم�صة

رخ�صة رقم:CN 1186527 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عادل ناجي عبداهلل عطيه امل�صعبي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عادل ناجي عبداهلل عطيه امل�صعبي من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيد حبيب ب�صري خان

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 4.70*0.67
تعديل ا�صم جتاري:من/�صيد حبيب للخياطة وجتارة القم�صة

SAID HABIB TAILORING & TEXTILE TRADING

اىل/�صن �صبوت للخياطة والقم�صة 
SUN SPOT TAILORING ^ TEXTILES

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صعلة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العني لت�صليح الثالجات واملكيفات
 رخ�صة رقم:CN 1125291 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ج�صر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المل للمقاولت الكهربائية وال�صيانة العامة
 رخ�صة رقم:CN 1428663 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة 
  CN 1238427-1:برايت اند وايت - فرع 1 رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كورني�س املعادي 

 CN 1152879:للمقاولت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل حممد عبيد املويجعي ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 حذف ح�صن حامد ح�صن احلامد

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املبدعون للنجارة 

 CN 1786697:واحلدادة امل�صلحة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عمار �صالح عبداهلل بن دروي�س ال�صحي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 حذف يافور �صعيد عبدالرحمن رم�صان الهاملي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حم�صن 

ر�صا لرتكيب الملنيوم والزجاج
 رخ�صة رقم:CN 1011149 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

 اإعـــالن �صطب قيد
ايه  �صي  واي  يف  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
�صيجيور داد ا�س ال )اجلن�صية: ا�صبانيا( قد تقدمت بطلب 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب 
رقم )4360( يف �صجل ال�صركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�صاأن  يف  1984م  ل�صنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
ال�صركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ 
الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�صياحة والثقافة بان ال�صادة/ مطعم 
 TL09464 صجاع - يخت ويحملون رخ�صة �صياحية رقم�
قد تقدموا لدينا بطلب تغيري ال�صم التجاري اىل مطعم 

رويال يخت
الجراء  هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�صبوع ميالدي من تاريخ 
اي  عن  م�صوؤولة  غري  الهيئة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر 
�صت�صتكمل  حيث  املده  هذه  انق�صاء  بعد  دعاوي  او  حقوق 

الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�صياحية
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»مرتو دبي« ُيوقع عقدًا مع »نداء« ل�شيانة �شبكة االت�شاالت الال�شلكية للخطني االأحمر واالأخ�شر
•• دبي-الفجر:

امل�صغلة  ����ص���ريك���و  ����ص���رك���ة  وق���ع���ت 
الت�صالت  دبي مع موؤ�ص�صة  ملرتو 
املتخ�ص�صة )نداء(، عقداً ملدة �صنة 
ق��اب��ل ل��ل��ت��ج��دي��د، ي��ت��م م��ن خالله 
اخلدمات  بتقدمي  املوؤ�ص�صة  ق��ي��ام 
املعنية  ال���ف���ن���ي���ة  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
الت�صالت  �صبكة  �صيانة  ب��اأم��ور 
دبي  مب���رتو  اخل��ا���ص��ة  الال�صلكية 

بخطيه الأحمر والأخ�صر. 
وّق���ع ال��ع��ق��د ال���ذي اأق��ي��م يف املبنى 
الرئي�س لهيئة الطرق واملوا�صالت 
العام  امل��دي��ر  رينري  كري�س  ال�صيد 
من�صور  وال�صيد  �صريكو،  ل�صركة 
التنفيذي  املدير  نائب  ع�صيبة  بو 
ال�صيد  ب��ح�����ص��ور  ن�����داء،  مل��وؤ���ص�����ص��ة 

املدير  ع��ل��ي  اآل  ي��و���ص��ف  ع���ب���داهلل 
القطارات  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأحمد  وال�صيد  الهيئة،  يف  بالإنابة 
�صيانة  اإدارة  مدير  �صريف  حممد 
ال���ق���ط���ارات، وم���ن م��وؤ���ص�����ص��ة نداء، 
ال�����ص��ي��د ع��ب��داهلل ال��ف��ال���ص��ي مدير 
اإدارة ال�صوؤون التجارية، وعدد من 

امل�صوؤولني من الأطراف املعنية. 
اآل  يو�صف  ع��ب��داهلل  ال�صيد  ورح��ب 
واملوا�صالت  الطرق  هيئة  اأن  علي 
املوؤ�ص�صات  مع  والتن�صيق  بالتعاون 
اأن  ول�صيما  املجتمع،  يف  ال��رائ��دة 
م��وؤ���ص�����ص��ة ن�����داء ت��ع��د واح������دة من 
جمال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  اجل����ه����ات 
خدمات الت�صال الال�صلكي الأمر 
�صبكة  ارت���ق���اء  ���ص��ي�����ص��ه��م يف  ال����ذي 
مبا  اأف�صل  ب�صكل  امل��رتو  ات�صالت 

لفتاَ   ، املعايري  اأرق��ى  مع  يتما�صى 
يعك�س  التعاون  اأن هذا  اإىل  كذلك 
ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود وت��ب��ادل اخلربات 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال����ت����ج����ارب ال�����رائ�����دة، 

ب��و���ص��ع��ه��م��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف 
موؤ�ص�صة  �صتقوم  حيث   ، املو�صوعة 
ال�صيانة  اأع����م����ال  ب���ت���اأم���ني  ن�����داء 
اخل����ا�����ص����ة ب�������ص���ب���ك���ة الت���������ص����الت 

وتوفري اأف�صل اخلدمات يف جمال 
الأمن وال�صالمة. 

وي��ن�����س ال��ع��ق��د املُ�����ربم ع��ل��ى �صعي 
ال���ط���رف���ني ن��ح��و ب����ذل اأق�������ص���ى ما 

املرتو  الال�صلكية جلميع حمطات 
ل���ل���خ���ط���ني الأح�����م�����ر والأخ���������ص����ر 
حمطة   50 ع�����دده�����ا  وال�����ب�����ال�����غ 
ال�صيانة  عملية  لت�صمل  ار����ص���ال 

ومتابعة  والت�صحيحية،  ال��دوري��ة 
ال�صاعة  م��دار  على  املحطات  تلك 
للتعامل مع اأي خلل اأو عطل طارئ 
ا���ص��ت��م��راري��ة عملها  ي�����ص��م��ن  مب���ا 
اإىل  اإ�صافة  عالية،  وج��ودة  بكفاءة 
الت�صالت  �صبكة  حتديث  عملية 

يف حمطات املرتو. 
اأك����د ال�����ص��ي��د من�صور  وم���ن ج��ه��ت��ه 
التنفيذي  املدير  نائب  ع�صيبة  بو 
املتخ�ص�صة  الت�����ص��الت  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
نداء، اأن توقيع ياأتي يف اإطار حر�س 
موؤ�ص�صة نداء على تقدمي خدمات 
حيث  ال��ك��رام،  ملتعامليها  متنوعة 
املوؤ�ص�صة يف تقدمي خرباتها  تعمل 
وت���وظ���ي���ف ط���اق���ات م��وظ��ف��ي��ه��ا يف 
الال�صلكية  الت���������ص����الت  جم�����ال 
مل��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة من 

متنوعة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  خ����الل 
الت�صال  جم���ال  يف  ومتخ�ص�صة 

الال�صلكي. 
م���ن ج��ه��ت��ه، ث��ّم��ن ال�����ص��ي��د كري�س 
ري��ن��ري م��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة �صريكو 
ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د م��ع م��وؤ���ص�����ص��ة نداء 
ال��رائ��دة يف جم��ال توفري خدمات 
�صيكون  مما   ، الال�صلكي  الت�صال 
ل���ه الأث�����ر ال��ك��ب��ري والي���ج���اب���ي يف 
حتقيق اأهم النتائج واأبرز اخلدمات 
زيادة  وامل�صاهمة يف  املجال  ه��ذا  يف 
كفاءة ال�صبكة الال�صلكية ملرتو دبي 
بخطيه الأحمر والأخ�صر، ف�صاًل 
عن كون العقد مبثابة خطوة نحو 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  تو�صيع  ط��ري��ق 
الأخ��رى يف  ال�صركة واجلهات  بني 

�صبيل تقدمي الأف�صل.

الهيدان يح�شر حفل 
ال�شفارة الفلبينية

•• اأبوظبي -وام: 
ل�صوؤون  اخلارجية  وزي��ر  م�صاعد  الهيدان  اأحمد  ط��ارق  الدكتور  �صعادة  ح�صر 
املنظمات الدولية م�صاء اأم�س الول حفل ال�صتقبال الذي اأقامته �صعادة جري�س 
الوطني  اليوم  مبنا�صبة  الدولة  لدي  الفلبني  جمهورية  �صفرية  زبرن�صي�صا  اآر 
لبالدها. كما ح�صر احلفل - الذي اأقيم بفندق دو�صت تاين يف اأبوظبي - �صعادة 
�صهاب الفهيم مدير ادارة املرا�صم بوزارة اخلارجية وعدد من امل�صوؤولني وروؤ�صاء 

البعثات الدبلوما�صية العربية والأجنبية املعتمدين لدى الدولة. 

حاكم عجمان وويل عهده يح�شران ماأدبة غداء اأقامها مواطن مبنطقة م�شفوت
•• عجمان -وام:

ح�صر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س 
بن  حمد  املواطن  اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  عجمان  حاكم  الأعلى 
�صمو  الغداء  ماأدبة  كما ح�صر  �صحي مبنزله يف منطقة م�صفوت. 
كبار  النعيمي ويل عهد عجمان وجمع من  بن حميد  ال�صيخ عمار 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  واإلتقى  املنطقة.  واأبناء  والأع��ي��ان  امل�صوؤولني 
والأعيان  امل�صوؤولني  وكبار  واأه��ايل منطقة م�صفوت  باأبناء  عجمان 
�صري  على  واطلع  اأحوالهم  على  كثب  عن  �صموه  اإطماأن  حيث  فيها 

العمل يف خمتلف القطاعات اخلدمية واحليوية باملنطقة.

وا�صتمع �صموه اإىل اآرائهم ووجهات نظرهم يف خمتلف الأمور املتعلقة 
باخلدمات التي تقدم لهم لتطوير منطقة م�صفوت والو�صول بها 
ما  مع  يتالءم  مبا  وذل��ك  واخلدمية  املعي�صية  امل�صتويات  اأرق��ى  اإىل 

ت�صهده الإمارة من تطور واإزدهار يف كافة املجالت.
واأعرب اأهايل منطقة م�صفوت عن �صعادتهم وترحيبهم البالغ بلقاء 
اإهتمام  �صاكرين  عهده  ويل  و�صمو  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
الدائمة  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ورع��اي��ة 
�صموه على  وح��ر���س  لهم  الكرمية  واحل��ي��اة  الأم���ان  �صبل  توفري  يف 
التوا�صل الدائم مع اأبناء املنطقة متمنني ل�صموه التوفيق يف خدمة 

الوطن الغايل وتعزيز م�صرية العطاء واخلري لدولة الإمارات.

يف تقرير لهيئة املعرفة يطالب بتو�شيح جوانب ال�شعف

تراجع اأداء مدار�ص خا�شة خالل العامني املا�شيني حققت 20 % من موؤ�شرات اجلودة
•• دبي - الفجر

ك�صف تقرير ر�صمي حديث، اأعدته 
هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية يف 
خا�صة  م���دار����س   8 اأن  ع��ن  دب����ي، 
العام مب�صتوى  اأدائها  كانت جودة 
العامني  جودة �صعيف على مدى 
املا�صيني، فيما ظلت 50 مدر�صة 
عام  اأداء  ب����ج����ودة  ت��ع��ل��ي��م  ت���ق���دم 
اأع��وام، وميثل  مقبول منذ ثالثة 
هذا العدد اأكر من ثلث املدار�س 
دب��ي، ومل حتقق هذه  اخلا�صة يف 
امل���دار����س ���ص��وى ت��ق��دم��اً حم����دوداً 
ج����داً، مم��ا ي��ع��ن��ي اأن��ه��ا ل متتلك 
التح�صني،  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
ذلك  يف  الرئي�صي  ال�صبب  وي��ع��ود 
املدار�س على  ق��درة هذه  اإىل عدم 
و�صامل  دقيق  ذات��ي  تقييم  اإج���راء 

لأدائها.
% من   40 اأن  التقرير  واأظ��ه��ر 
عمليات التدري�س جاءت مب�صتوى 
اإج��م��اًل يف  اأق���ل  اأو  ج���ودة مقبول 
ومعظمها  اخل���ا����ص���ة،  امل�����دار������س 
الأداء  ذات  اخل��ا���ص��ة  امل���دار����س  يف 

من جوانب عملها الرئي�صية، ومل 
% تقريباً   20 حتقق حت�صناً يف  
املعتمدة  اجل�����ودة  م���وؤ����ص���رات  م���ن 
يف اإط���ار ال��رق��اب��ة امل��در���ص��ي��ة، على 
العام  الأداء  ج��ودة  اأن  من  الرغم 
اأن  اإل  ت��ت��غ��ري،  امل���دار����س مل  ل��ه��ذه 
العديد منها قد �صجلت تراجعاً يف 
عملها  جوانب  من  ع��دد  يف  الأداء 
هذه  م���ن  و30%  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة،  
تعليمياً  منهاجاً  تطبق  امل��دار���س 
تطبق  منها   % و18  اأم��ري��ك��ي��اً، 
و8  ب��ري��ط��ان��ي��اً،  تعليمياً  منهاجاً 
الرتبية  وزارة  منهاج  تطبق   %

والتعليم.
من  ع��دد  �صهدت  للتقرير  ووف��ق��اً 
العامني  خ�����الل  امل�����دار������س  ه�����ذه 
امل��ا���ص��ي��ني ت���راج���ع���اً م�����ص��ت��م��راً يف 
عملها،   م����ن  رئ��ي�����ص��ي��ة  ج����وان����ب 
بع�صها يف فئة املدار�س ذات الأداء 
امل��ق��ب��ول، وع����دد م��ن��ه��ا م��وج��ود يف 
اجليد،  الأداء  ذات  امل���دار����س  ف��ئ��ة 
املدار�س  هذه  قيادات  حتتاج  فيما 
وجمال�س الأمناء فيها اإىل تنفيذ 
اإج���������راءات ع��اج��ل��ة لإي����ق����اف هذا 

ت����وج����د �����ص����م����ات م�������ص���رتك���ة بني 
امل������دار�������س ال����ت����ي حت���ق���ق ت����ط����وراً 
قيادات  ت��ت�����ص��م  ح��ي��ث  م�����ص��ت��م��راً، 
متزايدة  ب���ق���درات  امل���دار����س  ه���ذه 
ال��ت��ط��وي��ر، وبو�صع  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
توقعات عالية من جميع الطلبة، 
وتركيز وا�صح على رفع م�صتويات 
التح�صيل والتقدم الدرا�صي لدى 
ج��م��ي��ع ال���ط���ل���ب���ة. ول���ق���د جنحت 
اأداء  ال��ق��ي��ادات امل��در���ص��ي��ة الأع��ل��ى 
تعلم حيوية حتفز  بيئة  اإيجاد  يف 
ع��ل��ى الب������داع والب���ت���ك���ار ومتكن 

اجلميع من التميز والنجاح.
واأكد التقرير اأن القيادات املدر�صية 
املدار�س بتوظيف  جنحت يف هذه 
وعلى  عالية  موؤهالت  لديه  ك��ادر 
م�صتوى عال من اللتزام، ووزعت 

عليهم الأدوار بفعالية.
املهني  ال��ت��ط��وي��ر  ت���وف���ري  وك�����ان   
عن�صراً  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  امل�������ص���ت���م���ر 
اإدارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  يف  رئ��ي�����ص��ي��اً 
املدار�س،  هذه  يف  الب�صرية  امل��وارد 
وثيق  ارت��ب��اط  وج���ود  اإىل  م�صرياً 
املدر�صية  ال����ق����ي����ادة  ج������ودة  ب����ني 

ول��ذل��ك يجب على هذه  امل��ق��ب��ول، 
التدري�س  ج�����ودة  رف����ع  امل����دار�����س 
يتمكن  حتى  اجليد  امل�صتوى  اإىل 
خمرجاتهم  حت�صني  م��ن  الطلبة 
من   %  40 ون�����ص��ب��ة  التعليمية، 
جم���ال�������س الأم�����ن�����اء ل ت�������ص���ع يف 
اأول��وي��ات��ه��ا م�����ص��اءل��ة امل��در���ص��ة عن 
الطلبة  خم��رج��ات  ج��ودة  حت�صني 
املجال�س  هذه  ومعظم  التعليمية، 
املدار�س اخلا�صة ذات  موجودة يف 

الأداء املقبول.
وق��ال: مل تتجاوز عمليات التعلم 
اأك�����ر من  امل�����ص��ت��وى امل���ق���ب���ول يف 
الرقابة  ت��ق��ي��ي��م��ات  م���ن   50%
التعلم  ت��ق��ي��ي��م  وي��ع��د  امل��در���ص��ي��ة، 
ج���ودة  حت�����ص��ني  يف  رئ��ي�����ص��ي��ة  اأداة 
التعليم والتعلم، كما يعد م�صدراً 
الذاتي  التقييم  ملعلومات  رئي�صياً 
امل��در���ص��ة، وت��رتك��ز معظم هذه  يف 
اخلا�صة  امل���دار����س  يف  التقييمات 

ذات الأداء املقبول.
املدر�صية  الرقابة  نتائج  واأظهرت 
اأن جمموعة من املدار�س اخلا�صة، 
اأكر  اأو  اأداوؤه�����ا يف واح���د  ت��راج��ع 

عدد  زي��ادة  عن  املدر�صية  الرقابة 
يف  جنحت  التي  اخلا�صة  املدار�س 
التي  التح�صينات  ع��ل��ى  الرت���ك���از 
حتقيق  يف  ل��ال���ص��ت��م��رار  حققتها 
مزيد من التطوير، وذلك يف اإطار 
الرقابة  دليل  لتطور  ا�صتجابتها 
املدر�صية، ورفعه التدريجي ل�صقف 
املدار�س،  م��ن  املنتظرة  التوقعات 
اخلا�صة  املدار�س  ن�صف  نحو  كما 
عدد  اإج��م��اًل حت�صينات يف  حققت 
من موؤ�صرات اجلودة خالل العام 
اأظهرت  ال��درا���ص��ي احل����ايل، وق���د 
يف  اإيجابياً  حت�صناً  امل��دار���س  ه��ذه 

جوانب خمتلفة من عملها.
من  اأك������ر  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  اأو�����ص����ح 
التي  امل����دار�����س اخل���ا����ص���ة  ن�����ص��ف 
بريطانياً  تعليمياً  منهاجاً  تطبق 
الدولية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  م��ن��ه��اج  اأو 
حت��ق��ق ت��ط��وراً م�����ص��ت��م��راً، يف حني 
اأقل  اإىل  الن�صبة  ه��ذه  انخف�صت 
من الربع يف املدار�س التي تطبق 
منهاجاً تعليمياً اأمريكياً والتي مل 
م�صتوى  رف���ع  يف  منها  اأي  ينجح 

جودة اأدائها العام.

لإي��ق��اف ال��رتاج��ع ب��ه��ا، وحت�صني 
الذاتي  ال��ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  ج����ودة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر يف هذه  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
امل��دار���س، ج��اء ذل��ك خ��الل تقرير 
املدر�صية  الرقابة  لنتائج  حتليلي 

للعام اجلاري.

�شقف التوقعات
نتائج  ك�صفت  اأخ���ر،  ج��ان��ب  وع��ل��ى 

الرتاجع.
جهاز  اأ���ص��در  مت�صل،  ���ص��ي��اق  ويف 
هيئة  يف  امل����در�����ص����ي����ة  ال�����رق�����اب�����ة 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ص��ري��ة يف 
املدر�صية،  للقيادات  تو�صيات  دبي 
وجم���ال�������س الأم����ن����اء يف امل���دار����س 
اأدائها،  يف  ت��راج��ع��اً  �صجلت  ال��ت��ي 
طالبها بتحديد وتو�صيح جوانب 
تطوير  اإىل  حتتاج  التي  ال�صعف، 

الأداء  ج��ودة  وحت�صن  والتدري�س 
التدري�س  وحقق  للمدر�صة،  العام 
يف  متميز  اأو  جيد  ج��ودة  م�صتوى 
امل��دار���س تقريباً، ومت  ه��ذه  جميع 
املدار�س  يف  تدري�س  اأف�صل  ر�صد 
منهاج  ت���ط���ب���ق  ال����ت����ي  اخل����ا�����ص����ة 
املنهاج  اأو  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ك��ال��وري��ا 

التعليمي الربيطاين.
واأ�صاف اأن يف هذه املدار�س، زادت 
املتميز  اأو  اجليد  التدري�س  ن�صبة 
واملرحلة  ال���رو����ص���ة  م���رح���ل���ة  يف 

البتدائية. 
بتطوير  ف��ي��ه��ا  امل��ع��ل��م��ون  وجن����ح 
بني  الوثيق  لالرتباط  جيد  فهم 
ال�صفوية  اللغوية  امل��ه��ارات  تطور 
وت���ط���ور امل����ه����ارات الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة، وب����ني تطور 
ال�صوتية وتطور مهارات  املهارات 
ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة ل���دى خمتلف 
وكان  للطلبة.  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
التعليم والتعلم يف هاتني  غالبية 
اأن�صطة  خالل  من  يتم  املرحلتني 
الأن�صطة  من  اآخ��ر  ونطاق  اللعب 

املالئمة واملنظمة.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:العتماد لزيوت الت�صحيم ذ.م.م
FORCE:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:210436       بتاريخ:2014/4/23 م
با�ص��م:العتماد لزيوت الت�صحيم ذ.م.م

ال�صماط  عبدالغفور  حممد  ملك  م�صورة  ار���س  الم���ارات  �صارع  خلف  ال�صارقة   15 رق��م  وعنوانه:�صناعية 
�س.ب: 61453 ال�صارقة المارات العربية املتحدة. 

امت�صا�س  مركبات  مزلقات  �صناعية  و�صحوم  زي��وت  بالفئة:4  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( مواد ا�صاءة �صموع وفتائل لال�صاءة . 

باللون  باللون ال�صفر والحمر وبه ر�صمة ح�صان  FORCE بالحرف الالتينية  و�صف العالمة:كلمة 
ال�صفر والحمر وجميعهم يف اطار ا�صود بي�صاوي وخمطط باللون ال�صفر . 

ال�ص��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:العتماد لزيوت الت�صحيم ذ.م.م
RELIANCE LUBRICANTS طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:العتماد لزيوت الت�صحيم

املودعة بالرقم:180218       بتاريخ:2012/10/4 م
با�ص��م:العتماد لزيوت الت�صحيم ذ.م.م

وعنوانه:�صناعية رقم 15 ال�صارقة خلف �صارع المارات ار�س م�صورة ملك 
حممد عبدالغفور ال�صماط �س.ب: 61453 ال�صارقة المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة 
�صحوم  زيوت  املنتجات:  وب�صكل خا�س  النقل(  ذلك على خدمة  ينطوي  و�صرائها عند احلاجة )ول  الزبائن من معاينتها 
ا�صافات  ا�صاءة  وم��واد  املحركات(  وق��ود  ذلك  يف  )مبا  وق��ود  الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�صا�س  مركبات  مزلقات  �صناعية 
غري كيميائية لوقود املحركات زي��ت دي��زل زي��ت وق��ود وق��ود و زي��ت للمحركات ب��رتول خ��ام او مكرر وميكن ان يوفر مثل 
هذه اخلدمات من خالل حمالت جتزئة ومنافذ البيع باجلملة الدعاية والعالن حتليل ا�صعار التكلفة تدقيق احل�صابات 
الدارة التجارية لرتخي�س �صلع وخدمات الغري معلومات جتارية ون�صائح للم�صتهلكني )حمل ن�صح امل�صتهلك( عر�س ال�صلع 
تنظيم املعار�س لغايات جتارية او دعائية وكالت ال�صترياد والت�صدير ابحاث الت�صويق درا�صات الت�صويق توظيف الفراد 

ا�صتطالعات الراأي املعاجلة الدارية لطلبات ال�صراء ترويج املبيعات لالآخرين . 
و�صف العالمة:ر�صم لدائرة بي�صاوية عامودية كتب بداخلها الكلمة العربية العتماد بخط مميز ب�صكل ن�صف دائري �صفلي 
وا�صفلها الكلمات العربية لزيوت الت�صحيم بخط مميز وبينهما ر�صم لن�صف دائرة وبداخلها ر�صم لقطرة زيت ويف ال�صفل ذات 

الر�صوم ولكن الكلمات RELIANCE LUBRICANTS باللغة الالتينية والكل باللونني البي�س والرمادي . 
ال�ص��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:مطعم برياين بوت
BIRYANIPOT:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:203330       بتاريخ:2013/12/25 م
با�ص��م:مطعم برياين بوت

وعنوانه:ابوظبي �س.ب: 4157 هاتف: 026431333 فاك�س: 026431666 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مطعم  . 

و�صف العالمة:العالمة عبارة عن �صكل قدر طعام كبري باللون الحمر الغامق ويف�صله من العلى وال�صفل 
خطني العلى م�صتقيم وال�صفل مائل اىل ا�صفل وداخل ال�صكل BIRYANIPOT باللون البني الفاحت 

وال�صكل على خلفية باللون البني الفاحت . 
ال�ص��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

اعالن تغيري ا�صم
�صفر  ج��واز  اأحمل   )Ravi Kumar Subbura( �صوبوراج  كومار  رايف  ان��ا، 
ان تغري  اود   26/10/2010 بتاريخ  ال�صادر من دبي   )J4178379( الهندي
 )Kritthik Ravi Kumar( ا�صم ابنى القا�صر ما�صرت كريتتيك رايف كومار
يحمل جواز �صفر رقم الهندي )H 4334658( ال�صادر من مادوراي بتاريخ 
 )Kritthik Ravi Kumar 30/4/2009 من ال�صم : كريتتيك رافى كومار

اىل ال�صم :كريتيك رافى كومار )Krithik Ravi Kumar( وذلك باأثر 
فوري.

اعالن تغيري ا�صم
انا ال�صيد/حممد عرفات والد ال�صيد/ حممد عرفات بن حممد ا�صاز يحمل 
جواز �صفر رقم )H13575173( �صادر من مومباي يف 4/11/2008 ويقيم 
يف ال�صقة 502 وين �صارع بريي باندرا )W( مومباي 050-400 ويعمل حاليا 
لدى احلا�صر املهريي للمقاولت العامة�صندوق بريد 112335 وقد مت تغيري 
 )H7894688( ا�صم طفلي ا�صاز حممد عرفات يحمل جواز �صفر  هندي رقم
ا�صاز  ا�صاز حممد عرفات اىل  من حممد   21/8/2009 �صادر من مومباي  

حممد عرفات للتطبيق فوراً.
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العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1160   

 املنذر/  �صيف احمد �صالح حممد احمد ال�صحي، اماراتي اجلن�صية
العنوان: دبي- برج خليفة- برج ميرتوبولي�س- مكتب رقم 910، ت:  0558797997- 6550504-
050 - املنذراليه: اردلن قباد خو�صنو  ايران اجلن�صية. وعنوانها : دبي - ديرة- الرا�س- بالقرب 
اتباع  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  م.  يخطر  ع  اإ   ، ذ.م.م  �س  للحقائب  كاريان  ال�صمك-  دوار  من 
ومراجعة  الخ��الء  وم��دة  اليجارية  القيمة  بزيادة  اخطاره  يف  والر�صمية  القانونية  الطريقة 
للزيادة اليجارية ومدة  املحددة  القيمة  العقاري بخ�صو�س  التنظيم  الق�صائية- هيئة  اللجنة 
الخالء ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�س والعطل وال�صرر عند اي 
تاأخري، وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى 
الق�صائية وا�صت�صدار امر الداء مع حتميل املنذر اليه بكافةر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب 

املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

  اعالن بالن�صر
   رقم 2014/1033   

 املنذرة/  �صركة عبداهلل را�صد قريبان للتجارة العامة- ذ.م.م- عنوانها : دبي اخلبي�صي- بناية 
را�صد املاجد- ت:  0505278220

وينوب عنها بالتوقيع/ وليد ر�صاد �صعيد ال�صعدي مبوجب وكاله م�صدقه ا�صول.
 املنذر اليه: اوم بركا�س ارورا-هندي اجلن�صية - 
عنوانه:م�صجون حاليا لدى �صجن العوير بدبي.

دره��م وذلك  ( ثمانية ع�صرالف ومائتان  وق��دره) 18.200  ب��اأداء مبلغ  اليه  املنذر/املنذر  تخطر 
اآ�صفة اىل  خالل مدة اق�صاها ثالثة ايام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار وال �صت�صطر املنذرة 
اتخاذ كافة الجراءات  القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعاوي الق�صائية وا�صت�صدار 
ر�صوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  وال�صرر  للعطل  اجلابر  بالتعوي�س  واملطالبة  الداء  ام��ر 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

  اعالن بالن�صر
   رقم 2014/1032   

 املنذر/  �صركة عبداهلل را�صد قريبان للتجارة العامة- ذ.م.م-
 املنذر اليه: حممد عزيز الدين حممد عليم الدين- هندي اجلن�صية

ب��اأداء مبلغ وق��دره) 75.216 ( خم�صة و�صبعون الف ومائتان  اليه  تخطر املنذر/املنذر 
و�صتةع�صر  درهم باقي قيمة ال�صيكات وذلك خالل مدة اق�صاها ثالثة ايام من تاريخ 
ا�صتالمه  هذا النذار، وال �صت�صطر  املنذرة اآ�صفة اىل اتخاذ كافة الجراءات  القانونية 
للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعاوي الق�صائية وا�صت�صدار امر الداء واملطالبة 
وم�صاريف  ر�صوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  وال�صرر  للعطل  اجلابر  بالتعوي�س 

التقا�صي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1156   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرتنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: فالورز باي كونتيمبو �س ذ.م.م   )ح�صب العقد(
  فالورز باي كونتيمبو �س ذ.م.م     )ح�صب الرخ�صة(  

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة اليجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  بال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1157   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرتنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�صد  - املنذر اليها: �صلطان ال�صام�صي لالن�صاءات  )ح�صب العقد(

�صلطان ال�صام�صي لالن�صاءات)ح�صب الرخ�صة(  
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة اليجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  بال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1155   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �صركة انرتنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: �صفقت علي لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة  )ح�صب العقد(
�صفقت علي لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )ح�صب الرخ�صة(  

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة اليجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�صرر  بال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

العنوان:  �ش.ذ.م.م(   ( الغذائية  املواد  لتجارة  املدينة  حلم  ال�صركة:   ا�صم 
ال��ق��ان��وين: ذات  ب��و هليبة - ع��ود م��ي��ث��اء   ال�صكل  مكتب رق��م 603 ملك ع��ب��داهلل علي 
 79706 التجاري:  بال�صجل  القيد  رقم    579509 الرخ�صة:  رقم  حم��دودة.  م�صوؤولية 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2014/5/20 وعلى  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2014/5/20 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يو ا�ش اف ايه ايه اف 
ها�شم القيواين و�شركاه للتدقيق  العنوان: مكتب 2108 ملك فينريا ياميوزرايدفا- 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2686887 فاك�س   04-2686887 هاتف  خليفة  برج 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
للتدقيق   و�شركاه  القيواين  ها�شم  اف  ايه  ايه  اف  ا�ش  يو  امل�صفي/  ا���ص��م 
 04-2686887 هاتف  خليفة  ب��رج  ياميوزرايدفا-  فينريا  ملك   2108 مكتب  العنوان: 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2686887 فاك�س 
لتجارة  املدينة  حلم  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  الغذائية)�ش.ذ.م.م(  املــواد 
  2014/5/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2014/5/20
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/234   جتاري جزئي                       
اىل املدعى عليه/ 1 - عمر حيات حكيم زا كل  جمهول  حمل القامة 
ابراهيم      حممد  �صفيع  وميثله:  دين  لل  ح�صني  /�صابر  املدعي  ان  مبا 
بالزام املدعي عليه مببلغ  اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  قد 
وق���دره ) 22231 دره���م ( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري وال��ف��ائ��دة 9% م��ن وقت 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  املطالبة وحتى 
ch2.D.19 لذا فانت مكلف  بالقاعة  ال�صاعة 8:30 �س   2014/6/18
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/39   مدين كلي                          

اىل اخل�صم املدخل  / 1 - فينود كومار خوب�صند اودهراين ب�صخ�صه وب�صفته  �صريك 
ادوهراين  ك��وم��ار  فينود  ني�صا   -2 ذ.م.م(  ري�����ص��ور���س)  هيومن  ت��ايف  �صركة  يف  وم��دي��ر 
جمهويل  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عبداهلل علي ر�صا مردود وميثله: امل 
ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�صكتي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم   ) دره��م   250000 ( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها 
ch2.D.18 لذا  ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة  جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/7/3 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1749   عمايل جزئي                            
اىل املدعى عليه / 1 - فالفار�س خلدمات التموين- �س ذ.م.م  جمهول   
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد �صليمان �صري حممد قد اقام عليك 
 16212( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
. رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  ع��ودة مببلغ )2000دره����م(  وت��ذك��رة  دره��م( 
ال�����ص��ك��وى)2014/172288(.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم اخلمي�س املوافق 
2014/6/26 ال�صاعة 8:30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/2064   عمايل جزئي                            
�������س.ذ.م.م    جمهول    ال��ع��ام��ة  ب��وم��اب للتجارة  امل��دع��ى عليه / 1 -  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /انا ماري ديليون �صانتو�س قد اقام عليك 
 14190( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
دره��م( وتذكرة ع��ودة مببلغ )1500 دره��م ( والر�صوم وامل�صاريف . رقم 
ال�����ص��ك��وى)2014/173339(.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم اخلمي�س املوافق 
2014/6/26 ال�صاعة 8:30 �س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�صم الق�صايا العمالية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1793   عمايل جزئي                            
اىل املدعى عليه / 1 - جنم ال��دائ��رة للخدمات الفنية �����س.ذ.م.م      جمهول   
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد ديدر عامل جعفر احمد    قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة بحقوق عمالية مقدارها )16106( درهم 
وتذكرة عودة بقيمة)1000 درهم( يف ال�صكوى رقم )2014/172951( والر�صوم 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/26 ال�صاعة 8:30 
�س مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/768   جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه    / 1 - حممد جمعة ح�صن بوكتارة   جمهول   حمل القامة 
مبا ان املدعي /بنك الحتاد الوطني وميثله:عبدالقادر ح�صني بخيت حديجان    
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم   ) دره��م   412814  (
تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
2014/7/7 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/8 تنفيذ جتاري
جمهول   ذ.م.م   للمقاولت  العاملية  ب�صت  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
والزجاج  الملنيوم  ملقاولت  فيينا  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  حمل 
وميثله:عماد جمعة ح�صني علي اهلي     قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )437188( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/703  ا�صتئناف  عمايل      
�س.ذ.م.م      املعدنية  ال�صغال  ل�صناعة  1-مو�صاكو   / �صده  امل�صتاأنف  اىل   
جمهول حمل القامة  مبا ان امل�صتاأنف /ميلتون دي كروز كينيث    قد 
كلي  عمايل   2014/116 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف 
 2014/6/29 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت   2014/4/6 بتاريخ 
يقت�صي  وع��ل��ي��ه   ch2.D.18 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �صباحا   10.00 ال�����ص��اع��ة 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم  ح�صوركم 

غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/1533  جتاري كلي                              
اىل املحكوم عليه/1 -امنه علي احلمادي زوجة يو�صف عبداهلل احلمادي جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/3/24 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك ابوظبي الوطني حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها  بان 
و�صبعمائة  واربعونالف  اثنان  )مئتان  درهم   242.726.89 وقدره  مبلغ  للمدعى  توؤدي 
�صتة  وع�صرون درهما وت�صعة وثمانون فل�صا( والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الواقع يف 2013/6/5 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات. .حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��الن �صدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    

    اعالن مدعى عليه بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2014/233 جتاري جزئي  

اىل املدعى عليها:  موؤ�ص�صة �صم�س املدينة ملقاولت البناء ل�صاحبها/ عائ�صة 
خالد  حيث ان املدعي: �صركة اخلليج لالمناء والتعمري اقام  عليك لدى 
هذه املحكمة الدعوىاملذكورة اعاله، باحالة الدعوى للخربة احل�صابية    . 
يف  الوىل(  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  وعليه 
متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من يوم 2014/6/30 ميالدي وذلك لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او 
عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى 

يف غيابك.حرر يف 2014/6/1
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
    اعالن مدعى عليهما بورود التقرير بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2013/1927 جتاري جزئي  
للنقليات2-  الفرقان   ( با�صم  �صابقا  الندى-  قطر  موؤ�ص�صة   -1 عليهما:   املدعى  اىل 
عبدالقيوم اله ركها. حيث ان املدعية: �صركة هيكل ونوين للمقاولت ذ.م.م   اقامت  
عليكما لدى هذه املحكمة الدعوىاملذكورة اعاله، تطالبكما فيها مببلغ وقدره)70.000 
درهم( �صبعون الف درهم والفائدة القانونية9% بال�صافة الر�صوم وامل�صاريف  واتعاب 
هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  وعليه   اخلبري  تقرير  بورود  علما  نحيطكم  املحاماة.  
يوم  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  املحكمة)الدائرة 
2014/6/16 ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفك  حال 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/6/3
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/456   جتاري كلي                             
اىل املدعى عليه1- املال لو�صاطة التاأمني �س ذ.م.م  جمهول   حمل القامة مبا ان املدعي /البنك 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�صويدي   �صلطان  حممدعي�صى  وميثله:  املتحد  العربي 
وقدره  مببلغ  املتنازع  للبنك  ي�صددا  بان  وبالت�صامن  بالتكافل  �صدهما  املتنازع  بالزام  املطالبة 
اتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  والت�صامن  بالتكافل  ذمتهاوالزهما  يف  املرت�صد   ) )338.443دره���م 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. �صم ملف المر 
على عري�صة )طلب حجز حتفظي رقم 2013/438 ال�صادر بتاريخ 2013/12/22 احلكم بتثبيت 
يوم   جل�صة  لها  وح��ددت  بالكفالة.    املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التحفظي  احلجز  و�صحة 
اخلمي�س املوافق 2014/7/3 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة ايام على القل. .  
 ق�صم  الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/459   جتاري كلي 

اىل املدعى عليه1- علي �صيف باور�صي خلدمات التموين باملواد الغذائية جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع وميثله: حممد عي�صى �صلطان 
ال�صويدي    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالتكافل 
والفائدة  987.068.99دره������م(   ( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ى  للنك  ي�صددوا  ب��ان  والت�صامن 
وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
ومقابل اتعاب املحااة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل .     وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س 
املوافق 2014/7/3 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل. .  
 ق�صم  الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/209   جتاري كلي                             

عبدالرحمن  اهلل  ام��ر   -2 ذ.م.م  �س  الط���ارات  لتجارة  ال�صحراء  قافلة  عليهم/1-  املدعى  اىل 
فا�صلى- ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية قافلة ال�صحراء لتجارة الطارات ) �س ذ.م.م(3- علي 
ر�صا كرامى ر�صائي ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية قافلة ال�صحراء لتجارة الطارات )�س.ذ.م.م(    
جمهويل   حمل القامة مبا ان املدعي /بنك ملي اي��ران وميثله: �صبحي ح�صني احمد     قد 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى علهيم بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2343423.83(
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .      وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س 
او من  باحل�صور  فانت مكلف  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة   2014/7/3 املوافق 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري. .  
 ق�صم  الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     

  اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1626  جتاري كلي                

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���ص��ي��د ع��ل��ي ���ص��ي��د حم��م��د حم��م��د ب��اق��ر �صيد 
باركليز  امل��دع��ي / بنك  ان  ا�صماعيل   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وميثله: حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  نعلنكم بان املحكمة قررت 
اعاله.  املذكورة  الدعوى  يف   2014/6/5 بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�صيد اخل��ب��ري  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/7/3 ال�صاعة 9.30 �صباحا 

بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

                         يف الطعن   2014/149 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

علي  حممد  وميثله:  التميمي  حممد  احمد  يعقوب  احمد  ال��ط��اع��ن/ 
كابيتال  الترينيتيف   -1/ �صدهما  املطعون  باعالن  امل��رزوق��ي    �صلمان 
جمهويل  ذ.م.م   التجاري  اخلليج  �صركة   -2 ات�س  بي  ام  جي  اينفي�صت 
اعاله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  القامة.  حمل 
ويتوجب عليكم احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة 

الطعن املقدمة �صدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
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املفتي اجلديد، مع  انتخاب  لبنان، عنوانها  انطلقت يف  اأزم��ة جديدة 
املوايل  خليفة  ه�صام  ال�صيخ  الإ�صالمية  ل��الأوق��اف  العام  املدير  دع��وة 
للمفتي حممد ر�صيد قباين، جمل�س النتخاب الإ�صالمي اإىل انتخاب 
ذكرت  ح�صبما  املقبل،  )اآب(  اأغ�صط�س   31 يف  للبنان  اجلديد  املفتي 
الأعلى،  الإ���ص��الم��ي  ال�صرعي  املجل�س  طالب  بينما  ع��ك��اظ.  �صحيفة 
ملجل�س  رئي�صاً  ب�صفته  �صالم  مت��ام  احلكومة  رئي�س  لقباين،  امل��ن��اوئ 
�صرعة ممكنة لنتخاب  باأق�صى  املجل�س  بدعوة  الإ�صالمي،  النتخاب 
مفتي جديد، ووفقاً لالأ�صول القانونية. من جهته، راأى مفتي جبل 
مفتي،  ان��ت��خ��اب  اإىل  ال��دع��وة  اأن  اجل����وزو،  على  حممد  ال�صيخ  لبنان 
اإىل  الإ���ص��ارة  م��ع  ق��ب��اين،  املفتي  اأعلنه  ال��ذي  النظام  اإىل  بناء  ج��اءت 
عند  التوقف  اأن  يجب  ل  وبالتايل  �صبتمرب،  يف  هي  وليته  نهاية  اأن 
اأي خالف من  لأن  النهاية،  اقرتبت من  الولية  اأن  التفا�صيل طاملا 
�صاأنه اأن ينعك�س �صلباً على الطائفة ال�صنية يف لبنان واأ�صاف اجلوزو 
علينا التكاتف جميعاً يف هذه املرحلة لنتخاب مفتي لبنان اجلديد، 
اأن ال�صجال  والنطالق مبرحلة جديدة فيها اخلري للجميع . يذكر 
بني املفتي قباين، واملجل�س ال�صرعي املناوئ له، بلغ ذروته يف اليومني 
الأ�صبق  احلكومة  ورئي�س  امل�صتقبل،  تيار  قباين  اتهام  مع  الأخريين، 
فوؤاد ال�صنيورة، بتعطيل انتخابات املجل�س ال�صرعي منذ عام 2009. 

ات��ه��ام��ات بتقدمي الدعم  ام�����س اجل��م��ع��ة،  ال��رتك��ي��ة،  نفت احل��ك��وم��ة 
لتنظيم ال��دول��ة الإ���ص��الم��ي��ة يف ال��ع��راق وال�����ص��ام وق���ال ن��ائ��ب رئي�س 
ب��الده مل  اإن  موؤمتر �صحفي،  اأري��ن��ك، يف  بولنت  الرتكية  احلكومة 

تقدم باأي حال م�صاعدة لداع�س.
تاأتي هذه الت�صريحات، رداً على انتقادات خلرباء قالوا اإن احلكومة 
ال��رتك��ي��ة، �صمحت ل��ق��وات داع�����س ب��ال��دخ��ول واخل���روج ع��رب احلدود 

الرتكية للدول املجاورة.
وقالت و�صائل اإعالم اإن اخلارجية الرتكية ن�صحت رعاياها مبغادرة 
احتالل  بعد  البالد،  يف  امل�صتقر  غري  الأمني  للو�صع  نظراً  العراق، 

قوات داع�س ملدن عراقية مهمة.
كان مقاتلو داع�س اختطفوا 31 قائد �صاحنة تركي اجلن�صية داخل 
املو�صل،  يف  الرتكية  القن�صلية  مقر  اقتحموا  كما  املو�صل،  مدينة 

واحتجزوا 49 �صخ�صاً بينهم القن�صل ور�صيعة عمرها 8 اأ�صهر.

الكاردينال  الفاتيكان  يف  ال�صرقية  الكنائ�س  جممع  رئي�س  اع���رب 
الدولة  مقاتلي  ت��ق��دم  ح��ي��ال  العميق  قلقه  ع��ن  ���ص��ان��دري  ل��ي��ون��اردو 
ال�صالمية يف العراق وال�صام )داع�س( يف العراق، موؤكدا فتح من�صاآت 
الكني�صة جلميع الالجئني يف الداخل. وعرب الكاردينال الرجنتيني 
اي�صا يف بيان عن دعم البابا فرن�صي�س لل�صعب العراقي، م�صريا اىل 
وقوفه اىل جانب بطريرك الكلدان الكاثوليك لوي�س �صاكو وا�صقفي 
املو�صل لل�صريان الكاثوليك وللكلدان الكاثوليك. وعلى اثر �صيطرة 
الدولة ال�صالمية يف العراق وال�صام على هذه املدينة الكبرية، اكد 
الكاردينال �صاندري ان هذين ال�صقفني يف هذه ال�صاعات الع�صيبة 
ا�صطروا  ال��ذي��ن  وامل�صلمني،  امل�صيحيني  النا�س،  جانب  اىل  يقفان 
عن  واع���رب   . ب��اأرواح��ه��م  للنجاة  املدينة  وم��ن  منازلهم  م��ن  للفرار 
والطفال  والن�صاء  الرجال  من  اللف  ملئات  املتكرر  للنزوح  ال�صف 
ال��وع��د بال�صتقرار واحل��ي��اة ف��ج��اأة على ار�س  ان��دث��ار  ي��رون  ال��ذي��ن 
ا�صقف املو�صل  تاأكيد من  الكاردينال �صاندري على  ابراهيم وح�صل 
للكلدان املون�صنيور اميل �صمعون نونا باأن الكنائ�س واملدار�س واملن�صاآت 
بني  التعاون  روح  اط��ار  يف  لالجئني  مفتوحة  الخ��رى  الكاثوليكية 
املوؤمنني من خمتلف الديان . وحذر ال�صاقفة املحليون من ان افراغ 
الذين  امل�صيحيني  من  كبري  ع��دد  فيها  يقيم  التي  املو�صل  منطقة 
الوجود  م��ن  امل�صيحية،  ب��داي��ات  اىل  فيها  وج��وده��م  يرقى  م��ا  غالبا 
امل�صيحي. ويجري نزوحهم يف ظروف ماأ�صاوية، فيما تواجه �صوريا 

حربا ويغ�س لبنان والردن بالالجئني ال�صوريني.

عوا�صم

بريوت

الفاتيكان

اأنقرة

وا�شنطن تتهم اخلرطوم بالهجوم على مدنيني
•• االأمم املتحدة-رويرتز:

موؤخرا  ال�صودانية  قوات احلكومة  �صنتها  املتحدة هجمات  الوليات  اأدان��ت 
تعمدت  انها  قائلة  كردفان  وجنوب  الزرق  النيل  وليتي  يف  مدنيني  على 
ا�صتهداف مدار�س وم�صت�صفيات وجاء بيان ال�صفرية المريكية لدى المم 
 45 ايام قليلة من ر�صالة بعث بها ائتالف من  املتحدة �صامانتا باور بعد 
ايل  ال�صودان  يف  ال�صالم  جهود  تدعم  او  ان�صانية  م�صاعدات  تقدم  منظمة 
جمل�س المن الدويل والحتاد الفريقي واجلامعة العربية تطالب بنهاية 

للهجمات على املدنيني.
ال��ع��ب��ارات املمكنة الهجمات  ب��اأ���ص��د  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب���اور ت��دي��ن  وق��ال��ت 
يف  املدنيني  �صد  ال�صريع  للتدخل  وقواتها  ال�صودانية  احلكومة  بوا�صطة 

جنوب كردفان والنيل الزرق. 
الهجمات  يف  زي��ادة  فقط  حت��دث  مل  )ني�صان(  ابريل  منذ  قائلة  وا�صافت 
اي�صا  كثفت  ال�صودانية  احلكومة  ان  بل  املدنيني  ال�صكان  وق�صف  الربية 
حملتها اجلوية با�صقاط مئات الرباميل املتفجرة وغريها من القنابل على 
�صودانية م�صتهدفة عن عمد م�صت�صفيات ومدار�س ومل يرد  بلدات وقرى 
ال�صفري ال�صوداين لدى المم املتحدة دفع اهلل علي عثمان على الفور على 

طلب للتعقيب.
وقال مكتب المم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الن�صانية ان القتال بني اجلي�س 
يف  ال�صمال  لتحريرال�صودان-قطاع  ال�صعبية  احلركة  ومتمردي  ال�صوداين 
جنوب كردفان والنيل الزرق ت�صاعدت يف ابريل ني�صان ومايو ايار 2014 
ال�صيف احلا�صم لنهاء متردات  الع�صكرية  مع موا�صلة احلكومة حملتها 
م�صلحة وقالت باور ان العنف املتزايد �صرد اأو اأحلق ا�صرارا �صديدة بحوايل 
يف  تعمل  الن�صانية  للمعونات  جماعات  ان  وا�صافت  �صخ�س.  مليون   1.2
ال�صودان اإتهمت قوات التدخل ال�صريع بنهب وتدمري امدادات الغذاء واملياه 

يف مناطق ا�صتعاد املتمردون ال�صيطرة عليها.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

ال�صيا�صّية  الأح����������زاب  ���ل���ت  ت���و����صّ
جل�صة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ة  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
اجلمعة  اأم�������س  ال���وط���ن���ي  احل������وار 
اخليارات  يف  للح�صم  �����ص��ة  امل��خ�����صّ
املطروحة لتنظيم النتخابات، اإىل 
توافق يتمّثل يف ت�صبيق النتخابات 
مقرتح  الرئا�صّية،  على  الت�صريعّية 
حظي ب�تاأييد 12 �صوتا، مقابل 6 
الرئا�صّية  ت�صبيق  كانت مع  اأ�صوات 
على الت�صريعّية. وقد اأعادت جل�صة 
احل�����وار ال���وط���ن���ي، ا���ص��ت��ب��ع��اد خيار 
الرئا�صّية  النتخابات  بني  التزامن 
اأغلب  ب��ع��د م��واف��ق��ة  وال��ت�����ص��ري��ع��ّي��ة 
امل�صاركة.   ال�����ص��ي��ا���ص��ّي��ة  الأح��������زاب 
التي  اجلل�صة  خ���الل  الت��ف��اق  ومت 
اأم����ني ع���ام احت����اد ال�صغل  ت��راأ���ّص��ه��ا 
اآلية  اعتماد  على  العبا�صي  ح�صني 
للح�صم  الثلثني  باأغلبية  الت�صويت 
الت�صريعّية  النتخابات  ت�صبيق  بني 
خيار  ا���ص��ت��ب��ع��اد  ب��ع��د  رئ���ا����ص���ّي���ة  اأو 

وحت��دي��د م��وع��ده��ا يف اق���رب وقت.  
واأ�صاف جمعة اأن حكومته مهمتها 
خالل  البالد  قيادة  هي  واأولويتها 
انتخابات  اإىل  النتقالية  امل��رح��ل��ة 
اإىل  م�����ص��ريا   ،2014 ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
ان������ه مت�����ت اإ�����ص����اع����ة ال���ك���ث���ري من 
كان من  اإذ  امل�صالة  الوقت يف ح�صم 
منذ  موعدها  ي��ح��دد  اأن  امل��ف��رو���س 
���ص��ه��ري��ن، ح�����ص��ب ت���ع���ب���ريه.  واأك����د 
اجلميع  يتحمل  اأن  ����ص���رورة  ع��ل��ى 
البالد  م�صلحة  ويقّدر  م�صوؤوليته 
وي���ت���ح���ل���ى ب���احل���ك���م���ة ل��ل��ح�����ص��م يف 
اجلميع  لن  الن��ت��خ��اب��ات  م�����ص��ال��ة 
ملتزم بخارطة الطريق وبالد�صتور 
ون��ب��ه رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة م��ن اأن كل 
تاأخري يف حتديد تاريخ النتخابات 
احلكومة  على  ال�صغط  �صي�صاعف 
على  وال��ت��اأث��ري  الن��ت��خ��اب��ات  وهيئة 
م���ه���ام���ه���م���ا، وف�����ق ت���ع���ب���ريه ووع����د 
املناخات  ك��ل  �صتوفر  حكومته  ب���اأن 
�صفافة  انتخابات  لإج���راء  املالئمة 

ونزيهة قبل موفى 2014. 

جهته  م����ن  امل����ح����دد،  م���وع���ده���ا  يف 
�صر�صار  �صفيق  الهيئة  رئي�س  دع��ا 
الوطني  احل��������وار  يف  امل�������ص���ارك���ني 
حتمل  اإىل  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي  وامل��ج��ل�����س 
ال�صكل  يف  احل�صم  يف  م�صوؤولياتهم 

الإجرائي لالنتخابات وموعدها. 
احلكومة  رئي�س  وّج���ه  جهته،  م��ن 
من  اإىل  ر����ص���ال���ة  ج���م���ع���ة،  م���ه���دي 
احلوار  داخل  ب�’احلكماء’  و�صفهم 
التاأ�صي�صي  وامل���ج���ل�������س  ال���وط���ن���ي 
للت�صريع يف ح�صم م�صالة النتخابات 

املمكن توا�صل الو�صع كما هو عليه 
ال�صفحة  يف  ورد  م��ا  وف���ق   ، ال��ي��وم 
ال��ر���ص��م��ي��ة لحت���اد ال�����ص��غ��ل. وطلب 
ال��ع��ب��ا���ص��ي م����ن مم��ث��ل��ي الأح�������زاب 
حجم  يف  يكونوا  واأن  اأمورهم  حزم 
التي  العامة  وامل�صلحة  امل�صوؤولية 
تتطلب اإجناز النتخابات واإجناحها 
امل�صتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت 
خالل  اأم�س  نبهت  قد  لالنتخابات 
الق��رتاب من  موؤمتر �صحفي من 
مرحلة قد تعيق اإجراء النتخابات 

الت�صويت  عملية  ويف  ال���ت���زام���ن.  
لفائدة  اأح��زاب   10 �صوّتت  الأوىل 
لفائدة  و7  الت�صريعّية  النتخابات 
ن�صاب  يحّقق  ل  ما  وهو  الرئا�صّية 
اأغلبية الثلثني ب�صبب تغّيب حزبني 
التوّجه  ي�صود  اأن  قبل  اجلل�صة  عن 
العام للت�صويت لفائدة الف�صل مع 

ت�صبيق النتخابات الت�صريعّية. 
وهناك ت�صريبات من داخل احلوار 
ب��ان رئي�س حركة  اأف���ادت  ال��وط��ن��ي، 
نداء تون�س الباجي قايد ال�صب�صي، 

الرئا�صية  عرّب عن مت�صكه بتنظيم 
اأول اأو العودة اإىل خيار التزامن. 

بكلمة  انطلقت  قد  اجلل�صة  وكانت 
الأم���������ني ال�����ع�����ام ل�����الحت�����اد ال���ع���ام 
العبا�صي،  ح�صني  لل�صغل  التون�صي 
التون�صي بداأ  ال�صعب  اأن  اأك��د  ال��ذي 
���ص��دره ي�صيق م��ن ع��دم احل�صم يف 

امل�صار النتخابي.
ودع����ا الأح�������زاب اإىل ح�����ص��م الأم����ر 
اأنكم  ال�����ص��ع��ب  و حت�����ص��ي�����س  ال���ي���وم، 
غري  ومن  التوافق  على  حري�صون 

رامي احلمدهلل : اأفتقر اإىل اأي �شلطة على غزة

حتذير فل�شطيني من ت�شرر عالقات اأ�شرتاليا بالعرب 

ل اإىل توافق يف جل�شة احلوار الوطني  التو�شّ

الت�شريعّية �شت�شبق الرئا�شّية يف انتخابات تون�ص!
حظي املقرتح بـتاأييد 12 �شوتًا مقابل 6 اأ�شوات كانت مع ت�شبيق الرئا�شّية على الت�شريعّية

قطر تتعهد بـ 20 مليون دوالر للحكومة الفل�شطينية 

 300 نحو  جانب  اإىل  ال�صرقية 
األف فل�صطيني.

م��������ن ج������ه������ة خ�������������رى، اع��������رتف 
التوافق  ح��ك��وم��ة  وزراء  رئ��ي�����س 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة اجل����دي����دة رام����ي 
احل��م��د اهلل ب��اأن��ه م��ا ي���زال يفتقر 
غزة،  ق��ط��اع  ع��ل��ى  �صلطة  اأي  اإىل 
على  ����ص���يء  اأي  ي��ت��غ��ري  مل  واأن������ه 

الأر�س.
واأع��رب احلمد اهلل يف مقابلة مع 
�صحيفة نيويورك تاميز عن عدم 
ر�صاه اإزاء حكومته اجلديدة التي 
مت اختيارها من خالل املفاو�صات 
بني منظمة التحرير الفل�صطينية 

وحما�س.
اأع�صاء  اخ��ت��ي��ار  ل��وك��ان  واأ����ص���اف 
احل��ك��وم��ة ت���رك ل���ه، ل��ك��ان اختار 
ع��دداً قلياًل من ال���وزراء . وحول 
���ص��وؤال ع��ن م��وع��د ق��ي��ام��ه بزيارة 
حلظًة  اهلل  احل��م��د  �صمت  ل��غ��زة، 
طويلة ثم قال: مل نحدد موعداً 

للزيارة .
األف   40 روات�����ب  ق�����ص��ي��ة  وح����ول 
حما�س  ح����ك����وم����ة  يف  م�����وظ�����ف 
اإن  اهلل  احل���م���د  ق����ال  ال�����ص��اب��ق��ة، 
تدفع  ل��ن  الفل�صطينية  ال�صلطة 
غزة،  املوظفني يف  ه���وؤلء  روات���ب 
ت�صتطع احل�صول  لأن��ه مل  ن��ظ��راً 
اأو  على تعهدات موؤكدة من قطر 

اأي دولة اأخرى لدفع الرواتب.
وكانت احلكومة اجلديدة متكنت 

•• كانبريا-رام اهلل-وكاالت: 

ح����ذر ال�����ص��ف��ري ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف 
ك����ان����ب����ريا ام���������س ب��������اأن ع���الق���ات 
اأ���ص��رتال��ي��ا ال��ت��ج��اري��ة م��ع ال���دول 
العربية قد تت�صرر جراء قرارها 
القد�س  و�����ص����ف  ع�����ن  ال���ت���خ���ل���ي 

ال�صرقية باملحتلة..
 وق����ال ال�صفري عزت عبد الهادي 
ال�ص������تفزازي  ال��ق��������رار  ه���ذا  اإن 
وغ�����ري امل���ف���ي���د ق����د ت���رتت���ب عنه 
ع����واق����ب ب���ال���غ���ة ع���ل���ى امل����ب����ادلت 
والدول  اأ�صرتاليا  بني  التجارية 
�ص����يء  ك������ل  اإن  وتاب����ع  العربية 
احل���ك���وم���ة  رد  ع����ل����ى  ي����ت����وق���������ف 
احتجاجات  ع��ل��ى  الأ����ص���رتال���ي���ة 

العامل العربي.
التجارية  امل��ب��ادلت  حجم  ويبلغ 
الأو�صط  وال�����ص��رق  اأ�صرتاليا  ب��ني 
وت�صدر  ال����������دولرات.  م���ل���ي���ارات 
واللحوم.  احل����ب����وب  اأ����ص���رتال���ي���ا 
�صوقني  والأردن  ق��ط��ر  وت��ع��ت��رب 

مهمتني للخراف الأ�صرتالية.
وق��������ال ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال���������وزراء 
خالل  ت���را����س  وارن  الأ�����ص����رتايل 
م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف: ن��ري��د احلفاظ 
البلدان(  هذه  )مع  التجارة  على 
و�صنقوم بكل ما هو �صروري من 

اأجل ذلك .
اأجنبية  ق��ن�����ص��ل��ي��ة   18 وق���دم���ت 
بينها قن�صليات اندوني�صيا وم�صر 

احتجاجاً  اخلمي�س  وال�����ص��ع��ودي��ة 
اخلارجية  وزارة  ل����دى  ر���ص��م��ي��اً 
الأ�صرتالية ومن املقرر اأن يلتقي 
املقبل  الأ�صبوع  الهادي  عزت عبد 
الأ�صرتالية  اخل���ارج���ي���ة  وزي������رة 

جويل بي�صوب.
الأ�صرتالية  احل��ك��وم��ة  وات��خ��ذت 
بالتخلي  ق���راراً  املا�صي  الأ���ص��ب��وع 
ال�صرقية  ال���ق���د����س  و����ص���ف  ع����ن 
باملحتلة ، يف خطوة اأثارت غ�صب 

الفل�صطينيني.
ال����وزراء ت��وين ابوت  وق��ال رئي�س 
اإنها  احل��ق��ي��ق��ة  ال����ق����رار:  م�����ربرا 
املقابل،  ويف  عليها  متنازع  اأر����س 
الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  اأثنى 
القرار  ع��ل��ى  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
باملثري  و�صفه  ال���ذي  الأ���ص��رتايل 

لالهتمام و ال�صجاع .
واحتلت اإ�صرائيل ال�صطر ال�صرقي 
العربية  الغالبية  ذو  القد�س  من 
 1967 )ح�����زي�����ران(  ي���ون���ي���و  يف 

و�صمته.
وت����ع����ت����رب ا������ص�����رائ�����ي�����ل ال���ق���د����س 
عا�صمتها املوحدة والأبدية ، لكن 
تعرتف  مل  ال���دول���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة 
املحتل من  ال�صرقي  الق�صم  ب�صم 
امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ص��ة، وال�����ذي يريد 
عا�صمة  اإع��الن��ه  الفل�صطينيون 

لدولتهم املن�صودة.
ويقيم نحو 200 األف ا�صرائيلي 
القد�س  يف  ا�صتيطانية  اأح��ي��اء  يف 

الأمن،  بق�صايا  يتعلق  فيما  اأن���ه 
���ص��الح اجلناح  ن����زع  ذل����ك  مب���ا يف 
واملجموعات  حلما�س  الع�صكري 
الأخ��رى �صوف ت�صند للجنة عليا 

مل ي�صكلها عبا�س بعد.
ال����ت����واف����ق  ح����ك����وم����ة  اأن  ي�����ذك�����ر 
التفاق  مت  ال��ت��ي  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
وحما�س  فتح  حركتي  بني  عليها 
اأدت يف الثاين من ال�صهر اجلاري 
الرئي�س  اأم���ام  القانونية  اليمني 

عبا�س وت�صم 17 وزيراً

برواتب  تتعلق  اأزم����ة  جت��ن��ب  م��ن 
ال�صابقة  موظفي حكومة حما�س 

يف غزة ال�صهر املا�صي.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ع��رب رف����ح، قال 
مع  امل���ف���او����ص���ات  اإن  اهلل  احل���م���د 
تبداأ  املعرب مل  م�صر لإع��ادة فتح 
اأم��ل��ه يف فتحه،  ب��ع��د م��ع��رب��اً ع��ن 

ولكنه قال: الأمر لي�س باأيدينا .
واأ�صار احلمد اهلل اإىل اأن احلكومة 
اأم�س  اأول  خما�صية  جلنة  �صكلت 
الق�صايا  م��ع  للتعامل  ال��ث��الث��اء 

والقانونية  وامل���ال���ي���ة  الإداري���������ة 
اللجان  اإحدى هذه  واأن  والدمج، 
مهمتها اإلغاء مر�صوم كان الرئي�س 
الفل�صطيني حممود عبا�س وقعه 
منذ �صنوات، يعفي �صكان غزة من 
الأخرى  وامل��دف��وع��ات  ال�����ص��رائ��ب 
�صيطرتها  ب�����ص��ط��ت  ح��م��ا���س  لأن 

على القطاع يف عام 2007.
غزة  �صكان  نطالب  �صوف  وق���ال: 
اأنه  غ��ري  الكهرباء  ف��وات��ري  بدفع 
قال: لن نفعل ذلك غداً . واأ�صاف 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

اكد املتحدث با�صم احلكومة الفل�صطينية ايهاب ب�صي�صو ام�س اأن رئي�س 
ال��وزراء القطري عبد اهلل بن نا�صر تعهد لرئي�س ال��وزراء الفل�صطيني 
رامي احلمد اهلل باأن حتول قطر مبلغ 20 مليون دولر ملدة ثالثة اأ�صهر 
للم�صاهمة يف حل اأزمة رواتب موظفي غزة وقال ب�صي�صو يف بيان ت�صلمت 
وكالة فران�س بر�س ن�صخة منه ان احلمد اهلل تلقى ات�صال هاتفيا من 
رئي�س احلكومة القطرية ابلغه فيه انه �صيتم حتويل مبلغ 20 مليون 
دولر ملدة ثالثة ا�صهر من اجل دفع روات��ب موظفي قطاع غزة الذين 
ت�صكيل  اإىل  �صي�صار  وا�صاف    .2007 يف  النق�صام  بعد  توظيفهم  مت 
توظيفهم  مت  الذين  غ��زة  قطاع  موظفي  روات��ب  لدفع  خا�س  �صندوق 

بعد 2007، لدفع رواتبهم ك�صلف بالتزامن مع عمل اللجنة القانونية 
الإدارية التي �صكلتها احلكومة يف اإطار معاجلة الق�صايا املدنية وامل�صاكل 
اأ�صا�س  على  �صتعمل  اللجنة  اأن  واك��د  النق�صام  ع��ن  الناجمة  الإداري����ة 
حتقيق العدالة والإن�صاف دون متييز بني املوظفني، والتاأكيد على مبداأ 
ال�صراكة لأبناء ال�صعب الفل�صطيني يف املوؤ�ص�صات احلكومية على اأ�صا�س 
الوظيفي  الت�صخم  يعالج  ومب��ا  املتاحة  الإمكانيات  وم��راع��اة  الكفاءة 
الربعاء  الفل�صطينية  النقد  �صلطة  اعلنت   . احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف 
تدريجيا  غ��زة  العاملة يف قطاع  امل�صارف  كافة  العمل يف  ع��ودة  بيان  يف 
احتجاجات وقعت من  بعد  تابعون حلما�س  امن  اغلقها عنا�صر  بعدما 
قبل موظفي حكومة حما�س ال�صابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة 

التوافق الفل�صطينية اأ�صوة مبوظفي ال�صلطة الفل�صطينية .

اخريا ح�صم احلوار الوطني م�صاألة ال�صبقية بني 
الت�صريعية والرئا�صة

الرباعي يك�صب رهان احل�صم

احل�صم يف ال�صبقية يف انتظار حتديد املوعد

�صفيق �صر�صار يرفع الورقة احلمراء

لبنان ي�شلم الإيطاليا معاونًا لربل�شكوين 
•• بريوت-رويرتز:

�صلم لبنان لل�صلطات الإيطالية ام�س �صيا�صياً ورجل اأعمال 
اليطايل  ال��وزراء  لرئي�س  زمن طويل  منذ  املوؤيدين  من 
الأ�صبق �صيلفيو برلو�صكوين وفر مار�صيللو ديلوتري )72 
عاماً( اإىل بريوت يف اأبريل )ني�صان( املا�صي قبيل التو�صل 
امل��اف��ي��ا يف جزيرة  ���ص��ب��ك��ات  ت��ورط��ه يف م��ع��ام��الت م��ع  اإىل 
�صقلية. وقالت �صلطات مطار فيومت�صينو بروما اإن طائرة 
ب��امل��ط��ار ورافقه  ام�����س اجل��م��ع��ة  دي��ل��وت��ري هبطت ���ص��ب��اح 
م�صوؤولون من ال�صرطة اجلنائية الدولية )انرتبول( قبل 
اإيطالية  حمكمة  وحكمت  الإيطالية.  لل�صرطة  ت�صليمه 

�صنوات  �صبع  بال�صجن  �صقلية  م��ن  وه���و  دي��ل��وت��ري  ع��ل��ى 
لتورطه بالعمل و�صيطاً مع كبار رجال الأعمال يف ميالنو 
مبا يف ذلك �صركات لربلو�صكوين حل�صاب املافيا بني عامي 
العمر  البالغ من  برلو�صكوين،  لكن    . و1992   1974
مرات  اأرب��ع  الإيطالية  احلكومة  تراأ�س  وال��ذي  عاماً   77
وطرد من ع�صوية جمل�س ال�صيوخ ويق�صي حاليا عقوبة 
التهرب  بتهمة  اإدان��ت��ه  عقب  ع��ام  مل��دة  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
ديلوتري  حماكمة  يف  املتهمني  �صمن  لي�س  ال�صريبي، 
ال�صداقة  وت��رب��ط   ..1997 ع���ام  يف  اأ����ص���اًل  ب����داأت  ال��ت��ي 
يف  اجلامعية  درا�صتهما  منذ  وديلوتري  برلو�صكوين  بني 

ميالنو يف مطلع �صتينات القرن املا�صي.
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العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2013/1023  ا�صتئناف جتاري
اىل امل�صتاأنف �صدهما/1- �صامي ماليا ب�صفته املدير املايل ل�صركة �صيتي لين انرتنا�صيونال 
�س ذ.م.م 2- �صركة �صيتي لين انرتنا�صيونال ذ .م.م وفروعها وميثلها م�صعل علي حممد 
حممد  ه�صام   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  لل�صركة    مديرا  ب�صفته  البلوي 
علي القرق ب�صفته �صريك ب�صركة�صيتي لين انرتنا�صيونال �س ذ.م.  وميثله: بدر حممد 
�صيتي  ب�صركة  �صريك  ب�صفته  القرق  علي  حممد  ه�صام   امل�صتاأنف/  ان  مبا  ال��ق��رق   علي 
لين انرتنا�صيونال �س ذ .م  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة 
قدا�صدرت حكمها التمهيدي باحالة ال�صتئناف املذكور اىلاخلربة . وحددت لها املحكمة 

  ch1A.4 جل�صة يوم الحد املوافق 2014/9/8 ال�صاعة 10.00 �صباحا يف القاعة
  ق�صم الق�صايا التجارية                   

حماكم دبي

    حمكمة ال�صتئناف

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/679   عقاري كلي                              
القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م    لال�صتثمار  فورت�صن  -جمموعة  عليه/1  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/4/21 يف الدعوى املذكورة 
بني  امل��ربم��ة  وال�����ص��راء  البيع  اتفاقية  بف�صخ  مهاجرين  �صني  �صهاب  ل�صالح/  اع���اله 
مبلغ  للمدعى  ترد  با  علهيا  املدعى  وال��زام   2007/8/28 بتاريخ  عليها  املدعى   املدعى 
وثمانون  وثالثة  دره��م  وثالثةع�صر  الفا  وت�صعون  و�صتة  �صتمائة   696013.83دره����م 
فل�س- وفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ  2013/7/2 حتى متام ال�صداد والزمت املدعى 
عليها  امل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   .حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2014/244   عمايل كلي                              

نعلنكم  القامة  ذ.م.م  جمهول حمل  للمقاولت�س  عليه/1 -موبي�صريف  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2014/6/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�صالح/ �صامح �صعد عطا اهلل ميخائيل بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 
)438538.47 درهم ( وبالفائدة القانونية �صنويا من تاريخ قيد الدعوى يف 2014/3/23 
وحتى ال�صداد التام عدا التعوي�س عن الف�صل التع�صفي واعفت املدعى من ن�صيبه فيها 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.   .حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
مذكرة   اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/68  ا�صتئناف  مدين      
 اىل اخل�صم املدخل / 1-ي�صري عبداحلميد عبدالعزيز الب�صري   جمهول 
وميثله:  م  ب  م  ���س  ان�صوران�س  /اك�صا  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة   حم��ل 
ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  قد  امل��ال   �صريف عبداهلل  حبيب حممد 
لها  وح��ددت   2014/1/27 بتاريخ  كلي  م��دين   2013/560 رق��م  بالدعوى 
جل�صه يوم الحد املوافق 2014/6/29 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/676 تنفيذ جتاري
اقبال  كا�صف   -2 ذ.م.م  للتجارة  اجل��وال  �صركة  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
ب�صخ�صة وب�صفته مدير ال�صركة  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �صركة كواليتي ل�صناعة اخلر�صانة �س ذ.م.م وميثله: عبداهلل 
حممد توفيق املدين   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )360454( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/852 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صدهم/1- اك�صيل للزجاج والملنيوم 2- اك�صيل ل�صناعة الزجاج �س ذ.م.م 3- 
رهول دوربي جريي�س �صاندرا دوبي/ ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مالك موؤ�ص�صة اك�صيل 
للزجاج والملنيوم  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ال�صناع امل�صمونون 
قد  البحر     حممد  ح�صن  حممد  يو�صف  وميثله:  حم���دودة(  م�صئولية  ذات  )�صركة 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم 
التحفظي  املحكمة  وثبيت احلجز  او خزينة  التنفيذ  )907360.25( درهم اىل طالب 
رقم 382 ل�صنة 2012 جتاري.وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/286   جتاري جزئي                             
اىل املدعى عليه: ا�صتوديو برودجي  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /

�صركة القد�س العربية �س ذ.م.م فرع دبي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ  وقدره )11250 درهم ( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام.  .   وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س املوافق 2014/6/19 ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم  الق�صايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/423   عمايل كلي                               
اىل املدعى عليه: مورية لتجارة القم�صة �س ذ.م.م    جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد عبداهلل ابو زيد وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي   
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  )110.186دره����م( 
من تاريخ املطالبة وحتىال�صدادالتام.رقم ال�صكوى )2014/172727(. وحددت 
بالقاعة  ���س   9.30 ال�����ص��اع��ة   2014/6/19 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي���وم   جل�صة  ل��ه��ا 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل.  
 ق�صم  الق�صايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/179   جتاري جزئي                                 
املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  بركة  جمهول  حمل  �صمري  �صادي  عليه:  املدعى  اىل 
املا�صي  ن�صر  الفرد  مديرها/  وميثلها  ذ.م.م  �س  التجاري  للتطوير  /جمعة 
وميثله: نبيه احمد بدر    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املادية  لال�صرار  جابر  كتعوي�س  )20100دره�����م(   وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
اعتبارا  والفائدةالتاخريية  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  واملعنوية 
من تا ريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س 
املوافق 2014/6/19 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
 ق�صم  الق�صايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/215   عقاري كلي                               
اىل املدعى عليهما: 1- جمموعة ال�صكوك لال�صتثمار �س ذ.م.م 2- تيكوم لال�صتثمارات 
العلى  م��راد  املدعي /�صبيحة عبداهلل  ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م ( جمهويل  حمل   (
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اق��ام عليك  امل��دين  قد  وميثله: عبداهلل حممد توفيق 
بالزام املدعى عليهما بالت�صامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
القانونية %9  )139.750 درهم( والزام بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الحد  ي��وم   لها جل�صة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  ال��واق��ع 2007/7/12 وحتى  الدفع  من 
املوافق 2014/6/22 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل.   
 ق�صم  الدعاوي العقارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2010/99  ا�صتئناف عقاري                  
�صيف  خلفان  حممد  خلفان   -2 ال�صرف  عبداهلل  رنا  �صدهم/1-  امل�صتاأنف  اىل 
عال  رام��ي   -4  )WEB REALESTATE( للعقارات  3-وي��ب  املزروعي 
5- حممد ب�صام حممد كمال ال�صويفي  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ص�اأنف 
بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم  �صريف   احمد  / حممود 
ال�صيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  2014/6/8 يف 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الربعاء املوافق 2014/7/2 ال�صاعة 

10.00 �صباحا بالقاعة ch2D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الطعون                                                                                               

حماكم دبي

    حمكمةال�صتئناف

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2013/1364  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- ق��وارب الم��ارات )����س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اع��اله  وعليه  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  امل��ول��دات واملحركات  قد  / موؤ�ص�صة منطق لتجارة 
بندب  الدعوى  مو�صوع  يف  الف�صل  وقبل   2014/5/1 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
خبري حما�صبي خمت�س �صاحب الدور ما مل يتفق الطرفان على ت�صميته خالل ا�صبوع من 
اوراق الدعوى وم�صتنداتها وا�صولها وما ع�صى  تاريخه تكون مهمته بعد مطالعة �صائر 
ان يقدمه اليه اخل�صوم والنت�صال اىلمقر الطرفني لالطالع على مالديهم من اوراق 
 9.30 ال�صاعة   2014/7/10 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة جل�صة  لها  وح��ددت  وم�صتندات. 

  ch2E.22 صباحا يف القاعة�
  ق�صم الق�صايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
    اعالن مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2014/1952 مدين جزئي  
اىل املدعى عليها:  فاطمة حممد  احمد حممد املرزوقي   حيث ان املدعي: 
الدعوىاملذكورة  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  الوطني  الحتاد  بنك 
القانونية  والفائدة  درهم(   81.426( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله، 
12% من تاريخ 2013/7/5 وحتى متام ال�صداد بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف 
املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  وعليه   . املحاماة.    واتعاب 
 2014/6/23 يوم  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  الوىل(  اجلزئية 
ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال 
تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/6/8
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/553   جتاري كلي                             
اىل املدعى عليه: يف ا�س اي تي بال�س- �س م ح  جمهول   حمل القامة مبا ان املدعي 
/�صبكات مينا م م ح وميثله: �صمري حليم كنعان  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ)134.503.63 دولر امريكي( او 
ما يعادله بالدرهم الماراتي ) 494.974دره��م( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ 
وامل�صاريف  الر�صوم  عليها  املدعى  ال�صداد مع ت�صمني  الق�صائية وحتى متام  املطالبة 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س املوافق 2014/6/19 ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�صم  الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/482   جتاري كلي                             
اىل املدعى عليهما: 1- البتكار لتنظيم املعار�س 2- فوؤاد خليل �صبيت مبارك اجلنيبي- 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل    املعار�س  للتنظيم  البتكار  موؤ�ص�صة  مالك  ب�صفته 
اقام  ق��د  ال�صويدي   �صلطان  عي�صى  حممد  وميثله:  الوطني  ابوظبي  /بنك  امل��دع��ي 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املتنازع �صدهما بالتكافل والت�صامن ب�صداد 
املطالبة  تاريخ  القانونية بواقع 12% من  وق����دره)172.533.05 دره��م( والفائدة  مبلغ 
وحتىال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�صة يوم  اخلمي�س املوافق 2014/7/10 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�صم  الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/2131   جتاري كلي                             
اىل املدعى عليه1- حممد ح�صن عبداهلل عبا�س   جمهول   حمل القامة مبا 
ان املدعي /م�صرف ابوظبي ال�صالمي وميثله: �صبحي ح�صني احمد قد اقام 
امل�صرف  ي�صدد  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
بامل�صاريف  عليه  املدعى  وال���زام  )1.836.581.64دره�������م(  وق��دره  مبلغ  املدعى 
والر�صوم واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .  وحددت لها 
 ch2.E.21 جل�صة يوم  اخلمي�س املوافق 2014/7/3 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. .  
 ق�صم  الق�صايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2036   جتاري  كلي                    
ذ.م.م  الثقيلة-  بال�صاحنات  للنقل  �صركةغ�صنفر   -  1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
املدعي /�صركة  ان  النوبي جمهويل حمل القامة مبا  2- علي حبيب عو�س 
وميثله:  هرييراجونزال�س  فيدريكو  وميثلها/  ك��ورب  بارتي�صيبي�صن  نوبريا 
ال���دع���وى ومو�صوعها  عليك  اق���ام  ق��د  امل���ال  ع��ب��داهلل  ���ص��ري��ف  حبيب حم��م��د 
املطالبة بندب خبري متخ�ص�س يف الدعوى     وحددت لها جل�صة يوم الحد 
املوافق 2014/6/15 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/271   مدين  كلي                    
اىل املدعى عليه/ 1 - ندى �صوقي ثابت    جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي 
/�صركة خدمات امل�صتقبل لو�صطاء التامني ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن حممد 
مراد عبدالرحمن املازمى  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليها مببلغ وقدره )543.554.90 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.       
ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة  املوافق 2014/6/22  وحددت لها جل�صة يوم الحد 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  ما لديك من مذكرات 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�صم الق�صايا املدنية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/612   احوال نف�س م�صلمني                       

جمهول   ك��رباين  ابراهيمي  ابراهيم  �صالطني   -  1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /كرم ح�صني امريى   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة باإثبات �صحة زواج وطالق وحددت لها جل�صة يوم 
 ch1.C.14 بالقاعة  �س   8:30 ال�صاعة   2014/6/25 املوافق  الربعاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على 

القل. 
رئي�س الق�صم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/611   احوال نف�س م�صلمني                       

اىل املدعى عليه/ 1 - �صهريانو داد علي �صلطاين جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /كرم ح�صني امريى   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
الربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  وط��الق  زواج  �صحة  باإثبات  املطالبة 
املوافق 2014/6/25 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.C.14 لذا فانت 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
رئي�س الق�صم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/58  جتاري جزئي                              
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   �س  اخلليج   -ريلو  عليه/1  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/3/24 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ بارول  دبي ���س.ذ.م.م  بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )25670 (خم�صة وع�صرون الف و�صتمائة و�صبعون درهما( والفائدة 
عليها   املدعى  وال��زم��ت  ال�صداد  مت��ام  وحتى  م����ن2013/9/30  �صنويا   %9 بواقع 
املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك  اتعاب  بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
من طلبات.   .حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/464  جتاري جزئي                              

اىل املحكوم عليه/1 -وليد زهري ترعاين   جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2014/1/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�صالح/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع بالزام املدعى عليه بان يوؤدى 
للبنك املدعى مبلغ 13.032 )ثالثةع�صرالف اثنان وثالثون درهما( والفائدة 
وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمته  التام  ال�صداد  وحتى   2013/2/25 من   %9 بواقع 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  .حكما  املحاماة.    اتعاب  ومقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2014/536  جتاري كلي

اآند �صبي�س ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  اىل املدعى عليه/1- �صركة وود 
نعلنكم  وعليه  اع��اله   املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ذ.م.م  الخ�صاب  لتجارة  روتيكا  �صركة   /
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/5/20 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري: وقبل الف�صل يف مو�صوع الدعوى بندب خبري حما�صبي خمت�س �صاحب الدور 
ما مل يتفق الطرفانعلىت�صميته خالل ا�صبوع من تاريخه تكون مهمته بعد مطالعة �صائر 
اوراق الدعوى وم�صتنداتها وا�صولها وما ع�صى ان يقدمه اليه اخل�صوم وحددت املحكمة 
مبلغ ع�صرة الف درهم كلفت املدعية ب�صدادها خزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�صة 

  ch2E.22 يوم اخلمي�س املوافق 2014/7/17 ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة
  ق�صم الق�صايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
مذكرة   اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/199  ا�صتئناف  مدين      
للخدمات  ال�صت�صارية  وامتياز  تفوق  1-�صركة   / �صده     امل�صتاأنف  اىل   
عي�صى  ام��ني  امل�صتاأنف /مقبل  ان  الق��ام��ة  مب��ا  ذ.م.م   جم��ه��ول حم��ل 
ا�صتاأنف  قد  امل��ازم��ى     م��راد عبدالرحمن  وميثله: عبدالرحمن حممد 
ب��ال��دع��وى رق��م 2013/936 م��دين كلي بتاريخ  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م 
ال�صاعة   2014/6/22 املوافق  الحد  يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   2014/3/12
او  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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•• روالبندي-اأ ف ب:

بعدما �صاعد قبل ع�صرين عاما على ان�صاء طالبان، بات 
الباك�صتاين حميد غول  المن  ال�صابق جلهاز  الرئي�س 
يعترب اليوم ان املر�صح لالنتخابات الرئا�صية الفغانية 
عبد اهلل عبد اهلل، العدو التاريخي لهذه احلركة، ي�صكل 

اخليار الف�صل لفغان�صتان.
واذا كانت باك�صتان اعتربت لفرتة طويلة متخ�ص�صة يف 

ملمار�صة  جهادية  جمموعات  ا�صتخدام 
ن��ف��وذ ع��ل��ى ال����دول امل���ج���اورة ل��ه��ا ويف 
يف  الف�صل  ف��ان  افغان�صتان،  مقدمها 
ذلك يعود اىل رجال مثل حميد غول 

الذي يعترب عرابا يف هذا املجال.
وهذا اجلرنال ال�صابق املتقاعد البالغ 
تراأ�س  وال���ذي  ع��ام��ا   77 العمر  م��ن 
الباك�صتاين  ال����ص���ت���خ���ب���ارات  ج���ه���از 
وحتى   1987 م����ن  ج�����دا  ال���ن���اف���ذ 
ما  ال��ك��ث��ري  ل���دي���ه  ي�����زال  ل   1989

يقوله عن افغان�صتان.
وم����ع اق������رتاب ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
افغان�صتان  يف  الرئا�صية  النتخابات 

التي يتناف�س فيها اليوم ال�صبت وزير 
اخلارجية ال�صابق عبد اهلل عبد اهلل واخلبري القت�صادي 
باك�صتان  تبدي  غني،  ا�صرف  ال��دويل  البنك  يف  ال�صابق 
ب��دع��م ح��رك��ة ط��ال��ب��ان اىل  ل��ف��رتة طويلة  ال��ت��ي اتهمت 
حيادا   ،2001 يف  افغان�صتان  يف  نظامها  �صقوط  حني 
قويا حول هذا املو�صوع وحميد غول الذي ل يزال يقيم 
ترغب  ان بالده  يوؤكد  المنية،  الو�صاط  ات�صالت مع 
ومزدهرة  موحدة  افغان�صتان  تكون  ب��ان  �صيء  كل  قبل 

ويف �صالم.

وردا ع��ل��ى ا���ص��ئ��ل��ة وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س يف م��ن��زل��ه يف 
روال��ب��ن��دي ���ص��اح��ي��ة ال��ع��ا���ص��م��ة ا���ص��الم اب����اد، ي��ع��رب عن 
متنياته بو�صول رئي�س افغاين كان مقاتال يف ما�صيه. 

ول يخفي يف هذا ال�صدد تف�صيله عبد اهلل عبد اهلل.
وا�صاف انه يحظى باف�صلية من اجل ال�صالم امل�صتقبلي 
الذين  ه��وؤلء  وا���ص��اف  ك��ان مقاتال  افغان�صتان لن��ه  يف 
ي���ت���ع���اون���ون م��ع��ه ه���م اي�����ص��ا م��ق��ات��ل��ون يف ا�����ص����ارة اىل 
املر�صحني ملن�صب نائب الرئي�س واحدهما حممد خان، 
حليف زعيم احلرب النافذ ال�صالمي 
قلب الدين حكمتيار املقرب تاريخيا 
منذ  اهلل  عبد  وال��ق��ى  باك�صتان.  م��ن 
ف���رتة ط��وي��ل��ة ال�����ص��الح ل��ك��ي يتحول 
اىل �صيا�صي حمنك وتوافقي يحظى 
وي���ح���ظ���ى بدعم  ال����غ����رب.  ب��ت��ق��دي��ر 
فيما  ال�صمال  يف  الطاجيك  مناطق 
اتنية  م���ن  ي��ت��ح��در  م��ن��اف�����ص��ه غ��ن��ي 
ال��ب��ا���ص��ت��ون ال��ت��ي ت�����ص��ك��ل غ��ال��ب��ي��ة يف 
وبالن�صبة  وج��ن��وب��ه��ا.  ال��ب��الد  ���ص��رق 
لي�س مقاتال  فان غني  حلميد غول 
احلوار  ببدء  يقبلوا  لن  واملتمردين 
الذي يعترب حتميا من اجل التو�صل 
ال�صالم مع رجل مل يكن مقاتال  اىل 

.
وخالل الحتالل ال�صوفياتي، ا�صرف غول على احلرب 
الفغانية من مقر ال�صتخبارات الباك�صتانية عرب دعم 
املجاهدين املناه�صني لل�صوفيات وبعد ان�صحاب اجلي�س 
الفو�صى  يف  افغان�صتان  غرقت   ،1989 يف  ال�صوفياتي 
ودعم  بتدريب  الباك�صتاين  ال�صتخبارات  ج��ه��از  وق���ام 
عنا�صر طالبان القادمني من اجلنوب والذين �صيطروا 
ال�صمال  حتالف  مقاتلتهم  ع��رب  ال��ب��الد  على  تدريجيا 

•• لندن-رويرتز:

ق��ال��ت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الم��ري��ك��ي��ة ال�����ص��اب��ق��ة هيالري 
)بي.بي.�صي(  مع  مقابلة  يف  كلينتون 
ا�صتقالل  ي����ح����دث  األ  ت����اأم����ل  اإن����ه����ا 
اأدىل  لت�صريحات  ت��ك��رار  يف  ا�صكتلندا 
بها ال�صبوع املا�صي الرئي�س الأمريكي 
يوم  ا�صكتلندا  اأوب��ام��ا. وجت��ري  ب���اراك 
ما  على  ا�صتفتاء  اي��ل��ول  �صبتمرب   18
اذا كانت �صتنف�صل عن اململكة املتحدة 
وت��ع��ل��ن ال���ص��ت��ق��الل ع���ن الحت�����اد مع 
اجن��ل��رتا ال�����ص��اري م��ن��ذ 307 اأع����وام. 
اليها على  التي ينظر  وقالت كلينتون 
ال�صباق  تت�صدر  انها  على  وا�صع  نطاق 
الدميقراطي  احل��زب  برت�صيح  للفوز 
انتخابات  م��ع��رتك  خ��و���س  ق���ررت  اذا 

ال��رئ��ا���ص��ة الم��ري��ك��ي��ة يف ع���ام 2016 اإن��ن��ي ل اأح��ب��ذ ان 
من  ا�صبوع  بعد  ت�صريحاتها  ج��اءت  ا�صكتلندا.   تخ�صروا 
ت��ري��د �صريكا موحدا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإن  اأوب��ام��ا  ق��ول 
لال�صكتلنديني  مرتوكة  م�صاألة  ا�صكتلندا  ا�صتفتاء  لكن 

انه يف�صل ان تبقى بريطانيا  اأوباما  اأو�صح  اأنف�صهم كما 
اأمر م�صجع لوا�صنطن  داخل الحتاد الوروبي قائال انه 
الطاولة يف م�صروع  لها مقعد على  ان حليفتها  تعلم  ان 
اأوروب����ا الك���رب ووع���د رئي�س ال���وزراء 
ال���ربي���ط���اين دي��ف��ي��د ك����ام����ريون ب���اأن 
التفاو�س على عالقة  يحاول معاودة 
بالده بالحتاد الوروبي لنتزاع عدد 
من ال�صلطات اذا اأعيد انتخابه يف العام 
القادم وان يعطي للربيطانيني اآنذاك 
ف��ر���ص��ة ال���ص��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى م��ا اذا كانت 
البالد �صتبقى داخل الحتاد الوروبي 
�صئلت  وع���ن���دم���ا   .  2017 ع�����ام  يف 
الحتاد  يف  بريطانيا  ع�صوية  ب�����ص��اأن 
الوروبي قالت كلينتون اأوروبا حتتاج 
تعتقد  ان��ه��ا  وق��ال��ت   . ب��ري��ط��ان��ي��ا  اىل 
مهما  م��ن��ظ��ورا  ا���ص��اف��ت  بريطانيا  ان 
لوروبا وخا�صة بعد الأزمة القت�صادية. واأظهر ا�صتطالع 
زاد  ا�صكتلندا  ل�صتقالل  التاأييد  ان  اخلمي�س  يوم  للراأي 
بدرجة ملحوظة يف ال�صهر املا�صي حيث مازال القوميون 

يف مرتبة متاأخرة لكنهم يك�صبون اأر�صية.

�شحف: �شقوط املو�شل يهدد ا�شتقرار املنطقةالبابا: االتفاق مع اخل�شم اأمر تفر�شه الواقعية
•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

اأبدت �صحف اأمريكية وبريطانية اهتماما بالأزمة العراقية املتفاقمة، واأ�صار بع�صها اإىل تقدم م�صلحني 
نحو بغداد، وقالت اأخرى اإن �صقوط املو�صل يعد �صربة مدمرة �صببها احلكومة العراقية وتهدد ا�صتقرار 
ب�صاأن  يون�س  ن�صيبة  للكاتبة  مقال  الأمريكية  تاميز  نيويورك  �صحيفة  ن�صرت  فقد  برمتها.  املنطقة 
اإدارة  داعية  البلد،  وح��ده حماية  العراقي  للجي�س  اإن��ه ل ميكن  فيه  قالت  العراق،  الأزم��ة يف  تطورات 
الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما اإىل �صرورة دعم احلكومة العراقية من اأجل العمل على ا�صتعادة املو�صل 
تقدمي  اأن  الكاتبة  واأ�صافت  بغداد.  العا�صمة  اإىل  زحفهم  اإيقاف  واإىل  اإ�صالميون  عليها  �صيطر  التي 
اإىل  اأمرا غري كاف، واأن تدفق الأ�صلحة الأمريكية  امل�صاعدات الع�صكرية للعراق يعد  الوليات املتحدة 
بغداد يعترب �صبا للزيت على النار ، ودعت وا�صنطن اإىل حث احلكومة العراقية على اإجراء اإ�صالحات 
الوزراء  رئي�س  اأن  اإىل  تقرير منف�صل  ال�صحيفة يف  اأ�صارت  كما  البالد  ال�ُصنة يف  �صكاوى  تعالج  جذرية 

العراقي نوري املالكي �صعى ب�صكل �صري اإىل طلب النجدة الع�صكرية من الوليات املتحدة .

•• الفاتيكان-اأ ف ب:

ايام من  اربعة  البابا فرن�صي�س يف عظة بعد  اكد 
ال�صالة التاريخية التي ا�صت�صافها يف الفاتيكان 
حممود  الفل�صطيني  ال��رئ��ي�����ص��ان  فيها  و���ص��ارك 
التو�صل  ان  برييز،  �صمعون  وال�صرائيلي  عبا�س 
اىل اتفاق مع اخل�صم لي�س من املثاليات بل هو 
الواقعية ال�صليمة بعينها وقال البابا الرجنتيني 
يف ع���ظ���ة م���رجت���ل���ة خ�����الل ق����دا�����س ت����راأ�����ص����ه يف 
الفاتيكان وتناول فيها العالقات الن�صانية ب�صكل 
عام ومن دون ان ي�صمنها اي ا�صارة اىل النزاع يف 
ال�صرق الو�صط اإن كان لأحد عليك �صيئا، ابحث 

ن��زال يف  بينما ل  اإىل حلها  الو�صول  التي ميكن 
الطريق فيقف هكذا احلقد والنزاع بيننا .

الفل�صطيني  الرئي�صني  الح��د  جمع  البابا  وك��ان 
حم��م��ود ع��ب��ا���س وال���ص��رائ��ي��ل��ي ���ص��م��ع��ون برييز 
ال�صرق  يف  ال�صالم  اج��ل  م��ن  تاريخية  ���ص��الة  يف 
الو���ص��ط اق��ي��م��ت يف ح��دي��ق��ة ال��ف��ات��ي��ك��ان وزرع���وا 
الرثوذك�صي  ال��ب��ط��ري��رك  مب��ع��ي��ة  ن��ه��اي��ت��ه��ا،  يف 
املن�صود  لل�صالم  رم��زا  زيتون  �صجرة  برثلماو�س، 
من  بكثري  جوبهت  ه��ذه  ال�صالة  م��ب��ادرة  ول��ك��ن 
النتقادات، ول �صيما من جانب حاخامات، وذلك 
ت��ن��ج��ح يف تخفيف  ان��ه��ا مل  اع��ت��رب  ال��ب��ع�����س  لن 

التوتر على الر�س .

ال�شي�شتاين يدعو
 العراقيني لقتال االإرهابيني

•• كربالء-اأ ف ب:

دع��ا امل��رج��ع ال�صيعي الع��ل��ى اي��ة اهلل 
ال�صي�صتاين  ع��ل��ي  ال�����ص��ي��د  ال��ع��ظ��م��ى 
العراقيني اجلمعة اىل حمل ال�صالح 
ا���ص��ارة اىل  ، يف  الره��اب��ي��ني  ومقاتلة 
ي�صنون  ال��ذي  املتطرفني  اجلهاديني 
ه���ج���وم���ا ك���ب���ريا يف ال�����ع�����راق. وق����ال 
الكربالئي ممثل  املهدي  ال�صيخ عبد 
اجلمعة  خ��ط��ب��ة  خ���الل  ال�صي�صتاين 
الذين  امل���واط���ن���ني  ع��ل��ى  ك���رب���الء  يف 
ومقاتلة  ال�صالح  حمل  من  يتمكنون 
الرهابيني دفاعا عن بلدهم و�صعبهم 
والنخراط  ال��ت��ط��وع  وم��ق��د���ص��ات��ه��م 

بالقوات المنية لتحقيق هذا الغر�س 
املقد�س . وراى ان العراق يواجه حتديا كبريا وخطرا عظيما وان الرهابيني 
ل ي�صتهدفون ال�صيطرة على بع�س املحافظات بل �صرحوا بانهم ي�صتهدفون 
جميع املحافظات ل�صيما بغداد وكربالء والنجف ومن هنا فان م�صوؤولية 
دون  بطائفة  لهم ومقاتلتهم هي م�صوؤولية اجلميع ول تخت�س  الت�صدي 
اخرى او بطرف دون اخر واعلن ان من ي�صحي منكم يف �صبيل الدفاع عن 

بلده واهله واعرا�صه فانه يكون �صهيدا .

احلكومة البلغارية تنجو من اقرتاع على الثقة 
•• �صوفيا-رويرتز:

جن��ا الئ��ت��الف احل��اك��م يف ب��ل��غ��اري��ا ام�����س م��ن خ��ام�����س اق����رتاع ع��ل��ى الثقة 
الداء  بعد  مبكرة  انتخابات  لج��راء  ال�صغوط  تت�صاعد  فيما  باحلكومة 

ال�صيء يف انتخابات الربملان الوروبي التي جرت يف مايو اآيار.
وفازت حكومة رئي�س الوزراء بالمني اوري�صار�صكي يف الت�صويت وح�صلت 
على 114 �صوتا مقابل 109 اأ�صوات وردد نواب املعار�صة هتافات تطالب 

بال�صتقالة فيما كان اوري�صار�صكي يف طريقه اىل الربملان.

اإىل  �صارع  للوفاق،  وج��د طريقة  لالأمر  عن حل 
اإر�صاء خ�صمك ما دمت معه يف الطريق. قد ل 
اأم��ر جيد! هذه  الوفاق  الأمثل لكن  يكون احلل 
هي الواقعية . وا�صاف بح�صب الرتجمة العربية 
الفاتيكان  اذاع����ة  م��وق��ع  اورده�����ا  وال��ت��ي  لعظته 
اب��ذل اجل��ه��ود م��ن اأج��ل الو�صول اإىل وف��اق بني 
اأمرا  يعتربه  كان هناك من  واإن  اجلهتني، حتى 
ولكن  ال��وج��ه،  م��اء  على  احلفاظ  ملجرد  مبتذل، 
ينبغي اأن ي�صل الطرفان اإىل اتفاق. اإنها م�صرية 
ال�صالم  نحو  جهته  م��ن  ك��ل  الطرفان  بها  يقوم 
واإن ك���ان ���ص��الم��ا زم��ن��ي��ا وم��رح��ل��ي��ا واك���د احلرب 
العظم ان هناك العديد من احلالت الإن�صانية 

حميد غول: عبد اهلل اأف�شل خيار الأفغان�شتان 

كلينتون تتمنى عدم ا�شتقالل ا�شكتلندا 

•• عوا�صم-وكاالت:

حلقوق  الدولية  املفو�صة  اأعربت 
الإن�����ص��ان ن���ايف ب��ي��الي ع��ن قلقها 
وقتل  اإع���دام  عمليات  م��ن  البالغ 
غري قانونية وت�صريد نحو ن�صف 
مليون �صخ�س يف العراق يف الأيام 
هجمات  ت�����ص��ع��ي��د  م���ع  الأخ�������رية 
حمافظات  ع�����دة  يف  امل�����ص��ل��ح��ني 
ع���دد  اأن  واأ������ص�����اف�����ت  ع����راق����ي����ة، 
وقال  املئات  اإىل  ي�صل  قد  القتلى 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م م��ن��ظ��م��ة حقوق 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الإن�����ص��ان 
اجلمعة  ام�����س  كولفيلي  روب����رت 
اإن عدد الذين قتلوا لدى �صيطرة 
املو�صل  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  امل�����ص��ل��ح��ني 
املا�صية  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأي������ام  خ����الل 

ي�صل اإىل املئات.
وقال اإن لدى مكتبه تقارير تفيد 
اإعدام  �صملت  القتال  عمليات  باأن 
17 مدنيا يعملون لدى ال�صرطة، 
وموظفا يعمل يف حمكمة باملو�صل 
واأ����ص���ارت ت��ق��اري��ر امل��ك��ت��ب الأممي 
بعد  انتحرن  ن�صاء  اأرب��ع��ة  اأن  اإىل 
اأن تعر�صن لالغت�صاب، واأن 16 
اأردن��ي��ا اخ��ت��ط��ف��وا، يف ح��ني اأبدى 
ال�صجناء الذين فروا من ال�صجن 
من  لالنتقام  ال�صعي  يف  رغبتهم 

�صجانيهم.

•• كابول-رويرتز:

هذا  ك��اب��ول  يف  ع�صاء  م��ائ��دة  على 
الأ�صبوع اتخذ حوار بني جمموعة 
الأف����غ����ان طابعا  امل�������ص���وؤول���ني  م���ن 
م�صار  حت����ول  اأن  ب��ع��د  م��ت��ج��ه��م��ا 
احل���دي���ث م���ن ج���ول���ة الإع�������ادة يف 
تقدم  اإىل  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  ان��ت��خ��اب��ات 
نحو  املذهل  امل�صلحني  املت�صددين 

العا�صمة العراقية بغداد.
ويف كثري من اجلوانب فان انتخاب 
من �صيخلف الرئي�س حامد كرزاي 
ب�صكل �صل�س �صيكون انت�صارا للبلد 
يعرف  ومل  احل���رب  مزقته  ال���ذي 
يوما انتقال دميقراطيا لل�صلطة.

لكن رغ��م ه��ذا احل���دث امل��ه��م فان 
هناك �صعورا م�صيطرا بالقلق من 
نذير  اإىل  يتحول  ق��د  ال��ع��راق  اأن 
األقى  اأن  ب��ع��د  لأف��غ��ان�����ص��ت��ان  ���ص��وؤم 
ج��ن��ود ع��راق��ي��ون ���ص��الح��ه��م اأم���ام 
للجهاديني  ال�����ص��اري��ة  ال��ه��ج��م��ات 

هذا الأ�صبوع.
اأفغان�صتان  ت��ع��اين  ال��ع��راق  وم��ث��ل 
متجذرة.  ع��رق��ي��ة  ت��ن��اح��رات  م���ن 
من  ال����ه����روب  م����ع����دلت  اأن  ك���م���ا 
اأفراد الأمن الأفغان  اخلدمة بني 
القلق.  على  يبعث  ب�صكل  مرتفعة 
ويقول املفت�س العام ل�صوؤون اإعادة 
اإعمار اأفغان�صتان اإن معدلت ترك 
اخل����دم����ة ب����ني اجل����ن����ود الأف����غ����ان 

ترتاوح بني 30 و50 يف املئة.
املر�صح  اهلل  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د  اإن  ب��ل 

وات�������ص���اع نطاق  م����ن ه��ج��م��ات��ه��م 
مناطق  ع�����دة  ع���ل���ى  ���ص��ي��ط��رت��ه��م 
�صمايل  ع���راق���ي���ة  حم���اف���ظ���ات  يف 

البالد.
الوكالة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  واأف������اد 
اأدريان اإدوارد اليوم يف جنيف باأن 
العديد من النازحني يفرون دون 
اأن يحملوا معهم ما يكفيهم من 
الوكالة  وك��ان��ت  امل���ال  اأو  ال��ل��ب��ا���س 

جتاوزات حكومية
تقارير  لديه  اأن  كوليفيلي  واأك��د 
للقوات  جت������اوزات  ع���ن  ت��ت��ح��دث 
يتعلق  م��ا  يف  وخا�صة  احلكومية 
و8   6 ي���وم  ال��ع�����ص��وائ��ي  بالق�صف 
ثمة  اأن  م�صيفا  يونيو-حزيران، 
اأو�صاط  مزاعم بارتفاع القتلى يف 

املدنيني اإىل 30 �صخ�صا .
وكالة  ق��ال��ت  ال�����ص��ي��اق،  ه����ذا  ويف 

التابعة لالأمم املتحدة  الالجئني 
ال���ع���راق  يف  ال���ن���ازح���ني  ع�����دد  اأن 
ارت��ف��ع ه��ذا ال��ع��ام اإىل 800 األف 
األف   300 اأن  الوكالة  واأو�صحت 
فروا خالل الأيام القليلة املا�صية 
ت�صعيد  م��ع  وده����وك،  اأرب��ي��ل  اإىل 
احلكومة  تقول  الذين  امل�صلحني 
الدولة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ي��ن��ت��م��ون  اإن���ه���م 
وال�صام،  ال���ع���راق  يف  الإ���ص��الم��ي��ة 

الب�صتوين  وم��ن��اف�����ص��ه  للطاجيك 
ال���غ���ن���ي ق����د تفجر  اأ�����ص����رف ع���ب���د 
اعترب  ان  �صيما  ل  عرقيا  �صراعا 
اأن النتخابات جرى الفوز بها من 

خالل التزوير.
ه��ن��اك القت�صاد  ذل���ك  ك��ل  وف���وق 
ي�������رزح حت����ت ع�����بء ثقيل  ال�������ذي 
قاربت  التي  الأجنبية  وامل�صاعدات 
لل�صكوك يف  بال�صافة  النفاد  على 
ال��ق��وات الأف��غ��ان��ي��ة الوليدة  ق���درة 
املدى  على  مبفردها  التكيف  على 

البعيد.

بالرئا�صة قال  للفوز  الأوف��ر حظا 
الو�صع  اأوجه ت�صابه بني  اإنه يرى 
ب�����ص��ك��ل يظهر  ب����الده وال���ع���راق  يف 
ا�صرتاتيجبة  ان���ت���ه���اج  �����ص����رورة 
الع�صكري  ل���ل���خ���روج  م�������ص���وؤول���ة 

الأمريكي.
موؤمتر  خ�����الل  اهلل  ع���ب���د  وق������ال 
�صحفي عقد عرب دائرة تلفزيونية 
مغلقة مع مركز بحثي يف وا�صنطن 
مما  م�صتفاد  در���س  هناك  ك��ان  اإذا 
حدث يف العراق فهو اأن ال�صيا�صات 
الطائفية لن جتدي يف اأي مكان. 

النا�س  بني  الثقة  بناء  ف��ان  لذلك 
�صيكون مهما. 

تتجه  اأن  ك����ث����ريون  ي���ت���وق���ع  ول 
القريب  امل����دى  ع��ل��ى  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
�صوب انهيار كالذي ي�صهده العراق 
العازمون  اجلهاديون  متكن  حيث 
ت�صتيت  لهم من  دول��ة  اإقامة  على 
ب�صمال  قوات احلكومة يف مناطق 

البالد وغربها.
ل���ك���ن ك���ث���ريي���ن ي��خ�����ص��ون م����ن اأن 
�صباق  يف  الأخ�����������رية  امل�����واج�����ه�����ة 
املنتمي  اهلل  ع��ب��د  ب���ني  ال��رئ��ا���ص��ة 

ث��اين اك��رب م��دن ال��ب��الد يف ايدي 
امل�صلحني وبعيد ان�صحاب اجلي�س، 
اعلن تنظيم الدولة ال�صالمية يف 
العراق وال�صام ، اقوى التنظيمات 
و�صوريا،  ال���ع���راق  يف  اجل���ه���ادي���ة 
ب�صط �صيطرته على املو�صل وعلى 
حمافظة نينوى، قبل ان ي�صتكمل 
ليحتل  ه�����ذا  امل���ب���اغ���ت  ه���ج���وم���ه 
مناطق وا�صعة يف حمافظة �صالح 
اي�����ص��ا حمافظة  ال��دي��ن وي��دخ��ل 

دياىل.
وق���ال زي��ب��اري يف ه��ذا ال�صدد ان 
مع  بالتن�صيق  ق��ام  التنظيم  ه��ذا 
النق�صبندية  ال��ط��ري��ق  )تنظيم( 
ال�صالمية  ال��ف�����ص��ائ��ل  وب��ع�����س 
امل���ت�������ص���ددة وق����ي����ادات ب��ع��ث��ي��ة من 

اجلي�س ال�صابق .
اخلطري  ان  زي�����ب�����اري  واع����ت����رب 
املواطنني  م������زاج  ان  الم������ر  يف 
�صنية(  )غ���ال���ب���ي���ة  امل����و�����ص����ل  يف 
حالة  خلق  ال�صنية  وامل��ح��اف��ظ��ات 
م��ن ال��رع��ب ل��دى ال��ق��وات لذلك 

حدث النهيار ال�صريع .

الأمم��ي��ة ذك���رت الأ���ص��ب��وع املا�صي 
اأن قرابة 480 األف �صخ�س فروا 
يف  القتال  ب��دء  منذ  منازلهم  من 
يناير- مطلع  الأن��ب��ار  حمافظة 

ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ا���ص��ي اىل ذلك، 
العراقي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  راى 
هو�صيار زيباري ان تراجع اجلي�س 
امل�صلحني يف  امام جمموعات من 
�صمال العراق هذا ال�صبوع ي�صبه 
الن��ه��ي��ار ال���ذي ح��دث يف �صفوف 
الجتياح  اب���ان  العراقية  ال��ق��وات 
م��ا ج��اء يف  2003، بح�صب  ع��ام 

ت�صريحات �صحافية.
وق������ال زي�����ب�����اري يف م���ق���اب���ل���ة مع 
���ص��ح��ي��ف��ة ال�����ص��رق الو����ص���ط عرب 
الذي  النهيار  نف�س  ه��و  الهاتف 
حدث يف �صفوف القوات امل�صلحة 
ال��ع��راق��ي��ة ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت القوات 
المريكية اىل العراق فقد خلعت 
ال����زي ال��ع�����ص��ك��ري وارت�����دت الزي 
املدين وذهبت اىل منازلها تاركة 

ال�صالح والعتاد ..
وي�صري زيباري بذلك اىل تراجع 
امام جمموعات  العراقي  اجلي�س 
املو�صل  مدينة  يف  امل�صلحني  م��ن 
ب����غ����داد(  �����ص����م����ال  ك����ل����م   350(
افراد  ف��ر  حيث  املا�صي  ال��ث��الث��اء 
بعدما  املدينة  من  اجلي�س  ق��وات 
تاركني  الع�صكري،  زي��ه��م  خلعوا 

وقال جرامي �صميث من املجموعة 
العراق  الأزم�����ات  لإدارة  ال��دول��ي��ة 
ب����ات من���وذج���ا ����ص���ارخ���ا مل���ا ميكن 
الوليات  ف�����ص��ل��ت  اإذا  ي��ح��دث  اأن 
التخفيف  يف  وح��ل��ف��اوؤه��ا  امل��ت��ح��دة 
ت��دخ��ل ع�صكري  اأي  ت��داع��ي��ات  م��ن 
يف  النقا�صات  على  ه��ذا  و�صيطغى 
اأفغان�صتان فيما ي�صتعد قادة حلف 
يف  �صتعقد  لقمة  الأطل�صي  �صمال 

ويلز خالل �صهر �صبتمرب. 
يف  ال�صيا�صة  �صناع  مييل  واأ���ص��اف 
الأحيان  بقوة يف كثري من  الغرب 
اإن  وال���ق���ول  الإك������رتاث  ع���دم  اإىل 
اأمرها  �صتدبر  الأفغانية  ال��ق��وات 
ب��ط��ري��ق��ة م��ا ل��ك��ن ك��م��ا ���ص��ه��دن��ا يف 
الأمنية  ال��ت��ح��دي��ات  ف���ان  ال���ع���راق 
ال�صنوات  يف  ب��ق��وة  اأح��ي��ان��ا  ت��ظ��ه��ر 

التي تعقب وجود قوات دولية. 
ت��رى حركة طالبان  وم��ن جانبها 
ان�����ع�����دام ال�����ص����ت����ق����رار ال�������ذي قد 
فر�صة  النتخابات  عنه  تتمخ�س 
طالبان  وحققت  الزخم  لكت�صاب 
املن�صرم  ال���ع���ام  خ����الل  م��ك��ا���ص��ب 
الأفغانية  الأم�����ن  ق����وات  وك���ب���دت 
ال���وق���ت الذي  خ�����ص��ائ��ر ف���ادح���ة يف 
الأفغانية  ال���ق���وات  ف��ي��ه  ت�����ص��ت��ع��د 
لن�صحاب القوات الأمريكية ب�صكل 
لكن   .2016 ع��ام  بحلول  ك��ام��ل 
القوات الأفغانية �صمدت اإىل حد 
الهجمات  ارتفاع وترية  بعيد �صد 
على مدى الأ�صهر الثمانية ع�صرة 

املا�صية.

زيباري ي�شبه تقهقر اجلي�ش العراقي ب�شيناريو 2003

قلق اأممي من اإعدامات وت�شريد االآالف بالعراق

�شبح تفكك العراق يلقي بظالله على اأفغان�شتان 

اجلي�ص االأفغاين يتاأهب يف الدورة الثانية لالنتخابات
•• كابول-اأ ف ب:

ع�صية  تاأهب  و�صعا يف حالة  اللذان  افغان�صتان  واجلي�س يف  ال�صرطة  فت�صت 
الدورة الثانية من النتخابات الرئا�صية جميع ال�صيارات تقريبا يف كابول ويف 
املدن الخرى اجلمعة، لحباط اي حماولة اعتداء قد ت�صنها حركة طالبان. 
وقد هدد املتمردون مبهاجمة مكاتب الت�صويت اليوم ال�صبت عندما �صيختار 
اهلل  عبد  اهلل  عبد  و�صيواجه  املتناف�صني  املر�صحني  م��ن  واح���دا  الناخبون 
املتحدث ال�صابق با�صم القائد احمد �صاه م�صعود، العدو التاريخي لطالبان، 
يف الدورة الثانية ا�صرف غني، اخلبري القت�صادي ال�صابق يف البنك الدويل 
ال��دورة الوىل )%45 من ال�صوات يف مقابل  الذي �صبقة بفارق كبري يف 
%31،6(. وجترى هذه النتخابات فيما �صتن�صحب القوات الطل�صية التي 
النزاع  اثني ع�صر عاما من  بعد  ال�صنة  نهاية  املتحدة قبل  الوليات  تقودها 
وخالل الدورة الوىل التي اجريت يف اخلام�س من ني�صان-ابريل مل تتمكن 
التي  امل�صاركة الكبرية  حركة طالبان على رغم الهجمات الكثرية، من منع 
ا�صادت بها املجموعة الدولية وقال اجلرنال �صري حممد كرميي يف ت�صريح 
�صحايف اجلمعة يف كابول ناأمل يف ان تت�صم تدابرينا المنية بفاعلية تفوق 
حالة  يف  موجودة  المنية  القوات  ان  وا�صاف   . الوىل  ال��دورة  يف  فعاليتها 
ا�صتنفار ق�صوى . واو�صح ان العدو مني بهزمية نكراء املرة املا�صية، لذلك 

توعد بالت�صوي�س على الدورة الثانية .
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العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1758   عمايل جزئي                            
حمل  جم��ه��ول    ذ.م.م  �س  الفنية-  لالأعمال  كافانال   -  1  / عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�صليم �صاداناندان �صاداناندان     قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرا )11050 درهم( وتذكرة عودة 
    .)2014/166552( ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/26 ال�صاعة 8:30 �س مبكتب 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/564  ا�صتئناف  عمايل      

 اىل امل�صتاأنف �صده / 1-هاري�س كالزهي    جمهول حمل القامة  مبا 
���س.ذ.م.م وميثله: حممد  العذبة-  للمياه  الو�صمي  /�صركة  امل�صتاأنف  ان 
بالدعوى رقم  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  املرزوقي قد  �صلمان  علي 
جل�صه  لها  وح���ددت      2014/3/17 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2013/5211
رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2014/6/26 املوافق  اخلمي�س  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1563 تنفيذ جتاري
�س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  املعدات  تركيب  لعمال  قباء  �صده/1-  املنفذ  اىل 
2- ���ص��ري ب��ن��ي ي��ا���س خل���دم���ات رج����ال الع���م���ال ��������س.ذ.م.م )���ص��رك��ة جامون 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل   �صابقا(  ذ.م.م  ���س  الكهروميكانيكية 
التنفيذ/ اللمعة للمقاولت الفنية وميثله: حممد علي �صلمان املرزوقي    قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
او خزينة املحكمة .وعليه فان  التنفيذ  به وق��دره )349775( درهم اىل طالب 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/194   جتاري جزئي                          
اىل املدعى عليهما / 1 - �صركة اي تي �صي للمقاولت �س ذ.م.م 2- ناندا كومار رينجايان 
بن رينجايا   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /املتعددة للتجارة اللكرتوميكانيكية 
�س ذ.م.م   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم   ) دره��م   66200  ( وق���دره 
ال��واردة يف  الطلبات  بكافة  التام واحلكم  ال�صداد  لل�صيك وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من 
لئحة الدعوى.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/19 ال�صاعة 8:30 
او من ميثلك قانونيا وعليك  ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�صور  بالقاعة  �س 
ايام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�صة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/677   جتاري كلي                          
اىل املدعى عليهما / 1 - �صركة ح�صن الرب�صاء للمقاولت ) �س.ذ.م.م( 2- جمعه �صامل 
للمقاولت)  الرب�صاء  ح�صن  �صركة  و�صريك  مدير  ب�صفته  الكويتي-  �صاملني  جمعه 
�س.ذ.م.م(   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /املتعددة للتجارة اللكرتوميكانيكية 
ب�صداد  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  ذ.م.م   قد  �س 
مبلغ وقدره ) 241.879 درهم ( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحتى ال�صداد التام، و�صمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/19 
ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل.  
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/323   جتاري جزئي                          
توما�س   جينتو   -2 ال��ع��ام��ةذ.م.م  للنقليات  ان��رج��ي  م��ار���س   -  1  / عليهما  امل��دع��ى  اىل 
امل���دع���ي /الث رام���ا����ص���ان���دران يف م���اده���اف���ان ناير  جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اق��ام  قد  امل��رزوق��ي    �صلمان  علي  وميثله:حممد 
بالزام املدعي عليهما الول والثاين بالت�صامن والتكافل ب�صداد مبلغ )70.000 درهم(
اىلاملدعى مع �صداد الر�صوم وامل�صاريف والتعاب والفائدة القانونية 12% من املطالبة 
وحتى متام ال�صداد  . وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/24 ال�صاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س 
ايام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�صة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ   2014/6/14     

يف الدعوى رقم 2014/378 ت ك ابوظبي  
 املرفوعة :من بنك اخلليج الول

�صد: كولني يدوارد ريلف واآخرون
يعلن  اعاله،وعليه  ال��دع��وى  يف  الها�صمي  ح�صني  اخلبري/  ن��دب  مت  وق��د  ان��ه  وحيث 
اخلربة  اجتماع  حل�صور  رل��ف  ل�صلي  ك��ارن  وال�صيدة/  ريلف  ي���دوارد  كولني  ال�صيد/ 
ال�صاعة 7.30 م�صاء  امل��واف��ق 2014/6/11 يف مت��ام  الرب��ع��اء  ي��وم  وذل��ك  امل��زم��ع عقدة 
وذلك مبكتبنا بابوظبي �صارع حمدان بجانب ال�صديق للهدايا وانرتيز  للمفرو�صات 
بنف�س بناية المارات الدولية لل�صرافة بناية حا�صر املريخي الطابق الول، الرجاء 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  م�صتندات  من  مالديكم  وتقدمي  املحدد  املوعد  يف  احل�صور 

احل�صور فان اخلربة �صوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتندات.
اخلبري امل�شريف/ ح�شني �شامل الها�شمي        

اعالن اجتماع خربة

العدد  11122 بتاريخ   2014/6/14     
 ال�صيد: عارف طيب علي لكداوال

ال��وان- �صوليا  /ن��ادي��ة  ال�صيدتني  من  املقامة  ال��دع��وى  يف  �صده/  املحتكم  ب�صفتكم 
وفريده �صبري نورالدين موراوال

الدعوى  لئ��ح��ة  املحتكمتني  وك��ي��ل  ف��ي��ه��ا  ق���دم  حت��ك��ي��م  جل�صة  ال��ي��وم  ل��ق��دان��ع��ق��دت 
وم�صتنداتها وافاداته حول طلباته فيها.

لدا تقرر يوم الحد 2014/6/22 يف متام ال�صاعة 11.00 �صباحا مبقر املحكم الكائن 
التقنية  �صارع بغداد مقابل مدر�صة اللفية بجانب كليات  النهدة 2-  دبي- مبنطقة 
العليا للطالبات- بناية مركز بالتنيوم لالأعمال- الطابق الرابع- مكتب رقم )406( 
لئحة  على  جل��واب��ك��م  جل�صة   04-2344330 رق��م  فاك�س   04-2344403 رق��م  ه��ات��ف 

التحكيم وامل�صتندات.
النظم للمحا�شبية والتدقيق
املحكم/ ماجد حممد فهاد تربان

اعالن اجتماع خربة

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1140   

 املنذر/�صركة تطوير  جممع دبي لال�صتثمار
بوكالة املحاميني/ عماد اهلي وفي�صل اخلاجة ونوال احلو�صني 

ل�صاحبها/  موؤ�ص�صةفردية  واللحام-  احل��دادة  خلدمات  ب��ارون  /�صويرتز  ال�صادة  اليه:  املنذر   -
فاروق عبداهلل قمرب العو�صى 

ننذركم مبا يلي: 1- ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره)82.728.40 درهم ( ) اثنان وثمانون 
الفا و�صبعمائة وثمانية وع�صرون درهما واربعون فل�صا( مقابل ر�صوم اخلدمة عن العني املوؤجرة 
مع الغرامات اىل موكلنا. وذل��ك خالل ثالثون ) 30( يوم من تاريخ هذا الن��ذار العديل. 2- 
ا�صالح اخللل املذكور يف الفقرة)4( اعاله خالل ثالثون يوما من تاريخ النذار العديل. 3- يف 
حالة عدم متكنكم من ت�صحيح الخالل طبقا ملا ورد بعاليه �صيتم انهاء التفاقية دون احلاجة 
اىل انذار او اي ت�صرف اخر عند مرور فرتة زمنية قدرها �صتة ا�صهر اعتبارا من تاريخ ا�صتالم 

املنذر اليهم هذا النذار.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1144   

 املنذر/�صركة تطوير  جممع دبي لال�صتثمار
بوكالة املحاميني/ عماد اهلي وفي�صل اخلاجة ونوال احلو�صني 

- املنذر اليه: ال�صادة /بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود- فرع دبي
ننذركم مبا يلي: 

1- ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره)733.123.98 درهم ( ) �صبعمائة وثالثة وثالثون الفا 
ومائة وثالثة وع�صرون  درهما وثمانية وت�صعون فل�صا(  مقابل ر�صوم اخلدمة عن العني املوؤجرة 

مع الغرامات اىل موكلنا. وذلك خالل ثالثون ) 30( يوم من تاريخ هذا النذار العديل.
 2- ا�صالح اخللل املذكور يف الفقرة)4( اعاله خالل ثالثون يوما من تاريخ الن��ذار العديل. 
انهاء التفاقية دون  3- يف حالة عدم متكنكم من ت�صحيح الخ��الل طبقا ملا ورد بعاليه �صيتم 
ان��ذار او اي ت�صرف اخر عند مرور فرتة زمنية قدرها �صتة ا�صهر)6( اعتبارا من  احلاجة اىل 

تاريخ ا�صتالم املنذر اليهم هذا النذار.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1163   

ونوال  اخلاجة  وفي�صل  اهلي  عماد  املحاميني/  بوكالة  )ذ.م.م(   لال�صتثمار  دبي  جممع  تطوير   املنذر/�صركة   
احلو�صني  - املنذر اليه: ال�صادة /م�صنع المواج لالأثاث والديكور- موؤ�ص�صة فردية ل�صاحبها : �صيف خليفة �صيف 
عبيد 1- لذلك فاإننا ومبوجب حقوق موكلنا التعاقديةننذركم عن الخالل بتنفيذ �صروط اتفاقية التاجري ومن 
ثم  منحكم فرتة زمنية قدرها ثالثون يوما لت�صحيح ما �صدر عنها من اخالل ب�صاأن عدم تنفيذ املادتني 4 )ط( 
و 4)ع( املن�صو�س عليهما يف اتفاقية التاجري وفقا ملا يالقي ا�صتح�صاب موكلنا. ويف حالة عدم التزامكم بتنفيذ 
ال�صروط املذكورة بعاليه �صيتم انهاء اتفاقية التاأجري دون احلاجة اىلانذار او اي ت�صرف اخر عند مرور فرتة 
زمنية قدرها �صتة ا�صهرة )6( اعتبارا من تاريخ اعالنكم لهذا النذار من ثم يكون ملوكلنا احلق الكامل يف اعادة 
دخول وا�صتعادة حيازة العني املوؤجرة. دون امل�صا�س مبا ن�س عليه هذا النذار. ل يجوز ان يوؤول انهاء التفاقية 
على انه ا�صقاط اواعفاء من التزاماتكم وم�صئولياتكم التعاقدية والتي تت�صمن على �صبيل املثال ولي�س احل�صر: 
1- ب�صداد جميع املبالغ امل�صتحقة حتىتاريخ انهاء التفاقية. 2-اخالء العني املوؤجرة وتعوي�س موكلناعن جميع 
وفقا  ال�صداد  واج��ة  ت�صبح  قد  التي  الغرامات  3-دف��ع  التاجري.   املبكر لتفاقية  النهاء  ب�صبب  املتكبدة  اخل�صار 

لل�صروط املقررة يف اتفاقية التاجري نتيجة تراكم وعدم �صداد املبالغ امل�صتحقة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1164   

ونوال  اخلاجة  وفي�صل  اهلي  عماد  املحاميني/  بوكالة  )ذ.م.م(   لال�صتثمار  دبي  جممع  تطوير   املنذر/�صركة   
احلو�صني  - املنذر اليه:   /ع�صتار ل�صناعة الخ�صاب- موؤ�ص�صة فردية- ل�صاحبها :اياد ح�صن علي حممد احلب�صى   
1- لذلك فاإننا ومبوجب حقوق موكلنا التعاقديةننذركم عن الخالل بتنفيذ �صروط اتفاقية التاجري ومن ثم  
منحكم فرتة زمنية قدرها ثالثون يوما لت�صحيح ما �صدر عنها من اخالل ب�صاأن عدم تنفيذ املادتني 4 )ط( 
و 4)ع( املن�صو�س عليهما يف اتفاقية التاجري وفقا ملا بالقي ا�صتح�صاب موكلنا. ويف حالة عدم التزامكم بتنفيذ 
ال�صروط املذكورة بعاليه �صيتم انهاء اتفاقية التاأجري دون احلاجة اىلانذار او اي ت�صرف اخر عند مرور فرتة 
زمنية قدرها �صتة ا�صهرة )6( اعتبارا من تاريخ اعالنكم لهذا النذار من ثم يكون ملوكلنا احلق الكامل يف اعادة 
دخول وا�صتعادة حيازة العني املوؤجرة. دون امل�صا�س مبا ن�س عليه هذا النذار. ل يجوز ان يوؤول انهاء التفاقية 
على انه ا�صقاط اواعفاء من التزاماتكم وم�صئولياتكم التعاقدية والتي تت�صمن على �صبيل املثال ولي�س احل�صر: 
1- ب�صداد جميع املبالغ امل�صتحقة حتىتاريخ انهاء التفاقية. 2-اخالء العني املوؤجرة وتعوي�س موكلناعن جميع 
وفقا  ال�صداد  واج��ة  ت�صبح  قد  التي  الغرامات  3-دف��ع  التاجري.   املبكر لتفاقية  النهاء  ب�صبب  املتكبدة  اخل�صار 

لل�صروط املقررة يف اتفاقية التاجري نتيجة تراكم وعدم �صداد املبالغ امل�صتحقة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/1158   
 املنذر/احمد عقيل حمي الدين عبداهلل الب�صتكي

2- بالتينيوم كوموديتيز دي  اندريو بريلني  1- روبني كيفن  اليه:  املنذر 
دبليو �صي )جمهول حمل القامة(

امل��رت���ص��دة بذمتهما  املبلغ  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  ت��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ف���اإن 
والبالغة 462.000 درهم ) اربعمائة واثنني و�صتون الف درهم( خالل 5 ايام 
من تاريخ النذار وال �صن�صطر اآ�صفني اىلاللجوء للق�صاء وحتميلكم كافة 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ   2014/6/14     
    يف الدعوى رقم 2013/2085 جتاري كلي

املدعى عليه: جاك جورج �صعد 
)المارات- امارة دبي-ابوهيل- ديرة   (

يرجى احل�صور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف املدون ادناه وذلك يوم 
الدعوى  املوافق 2014/6/17 وذلك لبيان دفوعكم يف  ال�صاعة احلادية ع�صرة    الربعاء 

املرفوعة عليكم من قبل البنك التجاري الدويل �س م ع .
بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات- القرهود- بناية ال�صم�س امل�صيئة- مقابل كراج الطاير 
 042833622 فاك�س   042830100 رق��م  هاتف   -112 رق��م  مكتب  الول  ال��دور  لل�صيارات- 

هاتف متحرك 0506516092 دبي.
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان

قيد رقم 64
معتمد لدى حماكم/ المارات العربية املتحدة  

اعالن اجتماع خربة

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/224   عقاري  كلي                    
اىل املدعى عليه/ 1 - ميمون للو�صاطة العقارية ذ.م. م جمهول  حمل 
غالم  وميثله:حميد  �صديقي  ا�صماعيل  /م��زدة  املدعي  ان  مبا  القامة 
دروي�س ابراهيم    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالت�صديق 
على حكم التحكيم رقم 154 ل�صنة 2012 ال�صادر من مركز دبي للتحكيم 
الدويل والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11:00 ال�صاعة   2014/6/19 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. . 
ق�صم الدعاوي العقارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/342   جتاري جزئي                       
مالك  وب�صفته  نف�صه  ع��ن  ال��ك��ا���س  علي  اب��راه��ي��م  اح��م��د  فهد   -  1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
املدعي  ان  القامة مبا  البناء( جمهول  حمل  م��واد  الطنيجي لتجارة  موؤ�ص�صة) فهد 
/اياد فتحى �صليم اخلزنداد وميثله: �صفيع حممد ابراهيم   قد اقام عليك الدعوى 
والر�صوم  40000دره������م(   ( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 وقدرها  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
احلا�صل يف 2013/7/1.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2014/6/18 ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ  2014/6/14      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/1340  جتاري كلي                              
اىل املحكوم عليه/1 -�صركة احمد �صيخ للتجارة العامة ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/3/25 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ قلف اويل ميدل اي�صت ليمتد بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ  2.486.954درهم فقط مبلغ مليونني واربعمائة وثمانية و�صتون الف وت�صعمائة 
واربعة وخم�صون درهم والفوائد على هذا املبلغ بواقع 9% �صنويا من 2013/8/25 وحتى 
ال�صداد التام والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  هذا الع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    

 اعالن بالن�صر
يف ال�صتئناف رقم 569 ل�صنة  2014م عمايل       

 اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده: خ���ان زم���ان ���ص��ري زم����ان  نعلمكم ب���ان امل�����ص��ت��اأن��ف : 
املدنية  ال�صادر يف الق�صية  ا�صتاأنف احلكم  الحت��اد لالجرة  ذ.م.م  - قد 
رقم 477 ل�صنة  2014 )عمايل- جزئي( ال�صارقة وقد حتدد لنظره جل�صة 
2014/6/17. يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباح مبقر هذه املحكمة 
امام الدائرة العمالية. لذا يرجى التف�صل باحل�صور او من ميثلكم قانونا 
لتقدمي مالديكم ويف حالة غيابكم فان املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف 

وفقا لأحكام القانون.
رئي�س قلم الكتاب     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعالن بالن�صر

يف ال�صتئناف رقم 538 ل�صنة  2014م عمايل       
 : امل�صتاأنف  ب��ان  نعلمكم  خ��ان  ب��ارا  خ��ان  عبدالقيوم  �صده:  امل�صتاأنف  اىل   
املدنية  الق�صية  يف  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   - ذ.م.م   لالأجرة  املدينة 
رقم 441 ل�صنة  2014 )عمايل- جزئي( ال�صارقة وقد حتدد لنظره جل�صة 
2014/6/17. يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباح مبقر هذه املحكمة 
امام الدائرة العمالية. لذا يرجى التف�صل باحل�صور او من ميثلكم قانونا 
لتقدمي مالديكم ويف حالة غيابكم فان املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف 

وفقا لأحكام القانون.
رئي�س قلم الكتاب     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
    اعالن مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2014/1912 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليها:  �صركة الفا لبيع الدوات امليكانيكية   حيث ان املدعية: 
الدعوىاملذكورة  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت   املباين   ل�صيانة  الركن 
للفائدة  بال�صافة  درهم(   44.898( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله، 
القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام بال�صافة للر�صوم 
هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  وعليه  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من يوم 
2014/6/23   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/6/8
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
    اعالن مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2014/1788 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليها:  املر بن حممد بن �صليمان الغ�صاين   حيث ان املدعية: عبداهلل بن 
الدعوىاملذكورة  املحكمة  اقامت  عليك لدى هذه  الهديان   عبدالرحمن بن حممد 
اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقدره )70.000 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2008/8/5 ملبلغ ثالثون الف درهم و 2009/5/20 بقيمة 
ال�صدادالتام بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.    اربعون الف درهم وحتى 
وعليه يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�صاعة 
الثامنة والن�صف من يوم 2014/6/23 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/6/1
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
    مذكرة تبليغ  مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2014/1902 مدين كلي    
ان  حيث  ذ.م.م   امليكانيكية   الدوات  لبيع  الفا  �صركة   عليها:   املدعى  اىل 
املدعية: �صركة عبداهلل ملقاولت ال�صباغ وتك�صية الر�صيات ذ.م.م   اقامت 
اأداء مبلغ  عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم فيها 
والر�صوم  القانونية  للفائدة  بال�صافة  فقط  درهم(   119.552.5( وقدر 
امام  ح�صورك  يقت�صي  وعليه  لذلك  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
هذه املحكمة  يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من يوم 2014/7/7   وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن 
الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر  ار�صال وكيل عنك يف  او عدم  احل�صور 

نظر الدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/159  مدين كلي

ب�صفته  حكيم-  ما�صيمو   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  ماروما�س  -�صركة   1 عليهما/  املدعى  اىل 
ذ.م.م     ال��ع��ام��ة  للجتارة  م��اروم��ا���س  �صركة  ع��ن  بالتوقيع  امل��ف��و���س  امل��دي��ر  وب�صفته  ال�صخ�صية 
م�صاهمة-  �صركة  لال�صت�صارات-  بيهلر  /�صركةماركو�س  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
وميثلها قانونا رئي�س جمل�س ادارتها/ ماركو�س جوهاني�س وميثله: ها�صم حممد حمدان اجلمل    
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم مببلغ 
وقدره )71.226.29 يورو(او ما يعادلها بالدرهم الماراتي مبلغ وقدر  )352.568 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة12 % من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2011/10/18 وحتى 
ال�صداد التام.    . وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/19 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من   ch.2.D.18
فان  تخلفك  . ويف حالة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

احلكم �صيكون مبثابةح�صوري.
ق�صم الق�صايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شحف : اإيران تقرر يف دم�شق وداع�ص االأكرث ثراء 
•• عوا�صم-وكاالت:

ب����ع����د ����ص���ي���ط���رة داع�����������س ع����ل����ى م����دن 
اأك��������د وزي�����ر  رئ���ي�������ص���ي���ة يف ال������ع������راق، 
لي�س  الو�صع  اأن  ال��ع��راق��ي  اخل��ارج��ي��ة 
لإعادته  ق��اب��ل  واأن���ه  ال�صيطرة،  خ���ارج 
لالأف�صل، اإل اأن هذا التح�صن مرهون 
على  وفعالة  عملية  اإج���راءات  باتخاذ 
الأر��������س، ب��ي��ن��م��ا ت�����ص��ه��د الأو�����ص����اع يف 
���ص��وري��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ط��ورات، على 
قدماً  امل�صي  على  النظام  اإ�صرار  وقع 
املجتمع  ملغازلة  امل�صنية  يف حماولته 
ال���دويل، يف وق��ت ت��وؤّك��د فيه املعار�صة 
النظام  �صرعية  �صقوط  على  ال�صورية 
ال�صوري بقيادة ب�صار الأ�صد. وال�صحف 
ام�������س، ويف ظل  ال�������ص���ادرة  ال��ع��رب��ي��ة 
وزير  اأك��د  لبنان،  يف  الرئا�صي  ال��ف��راغ 
�صيا�صية  باأزمة  البالد متر  اأن  لبناين 
النقالب  �صببها  ووطنية،  ود�صتورية 
على الد�صتور واملبادئ الدميقراطية، 
وهذا النقالب ي�صع لبنان اأمام ماأزق 
النظام ومينع  اآلية  يعطل  لأنه  كبري، 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، بينما  ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س 
داع�س  تنظيم  اأن  اإعالمي  تقرير  اأك��د 
الأكر ثراء بني التنظيمات امل�صلحة. 
العراقي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وو����ص���ف 
انهيار  زيباري، ما حدث من  هو�صيار 
للقوات يف املو�صل اأنه خطر كبري �صبق 

املعار�س  الئ���ت���الف  وع�����ص��و  دم�����ص��ق 
اإيران �صاحبة القرار  اأن  �صمري ن�صار، 
م�صتقبل  يوؤثر يف  وقرارها  دم�صق،  يف 
�صوريا وم�صتقبل رئي�صها، كما اأن اإيران 
جميع  على  ال�����ص��وري  للنظام  الأك���رب 
يف  الكثيف  احل�صور  وه��ذا  امل�صتويات، 
الأهمية  على  ال�����ص��وء  ي�صّلط  دم�صق 
ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت��ع��ل��ق��ه��ا اإي�������ران على 
الإقليمية،  اخلارطة  يف  �صوريا  موقع 
امل�صوؤولني  بع�س  ت�صريحات  تكفي  اإذ 
اأن ح���دود ب��الده��م متتد  الإي��ران��ي��ني 
وجنوب  املتو�صط  الأبي�س  البحر  من 
اإي��ران، كما ن�صرت �صحيفة  لبنان اإىل 
ن�صار:  واأ�����ص����اف  ال��ل��ن��دن��ي��ة.  ال���ع���رب 
بالنتائج  م��رت��ب��ط  الإي������راين  امل���وق���ف 
امل��ت��وق��ع��ة ل��ل��م��ب��اح��ث��ات اجل����اري����ة مع 
الو�صع  حتماً  �صت�صمل  والتي  اأمريكا، 
�صفقة  ه���ن���اك  و���ص��ت��ك��ون  ال�������ص���وري، 
تو�صلوا  اإذا  ك���ربى،  ودول��ي��ة  اإقليمية 
اإىل اتفاق على امللف النووي الإيراين، 
واإل املزيد من املواجهة والت�صعيد يف 
اأكر من دولة، واأرى اأن هذا م�صتبعداً 
ع��ل��ى ���ص��وء ال��ت�����ص��ري��ب��ات ال��ت��ي تر�صح 
تقرير  وذك����ر  ت��ف��اه��م.  اإىل  ال��ت��و���ص��ل 
اإعالمي اأن تنظيم الدولة الإ�صالمية 
يف العراق وال�صام هو الأكر ثراء بني 
التنظيم  ف��روة  امل�صلحة،  التنظيمات 

هي الأكرب بني التنظيمات امل�صابهة.

الف�صائل  وب���ع�������س  ال��ن��ق�����ص��ب��ن��دي��ة، 
بعثية  وق��ي��ادات  املت�صددة،  الإ�صالمية 
من اجلي�س ال�صابق، م�صيفاً: اخلطري 
يف الأمر اأن مزاج املواطنني يف املو�صل 
من  حالة  خلق   ال�صنية  واملحافظات 
انهياراً  �صببت  ال��ق��وات،  ل��دى  ال��رع��ب 
ال�صوري،  ال�صاأن  . ويف  للجي�س  �صريعاً 
اأك���د رئ��ي�����س الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة لإعالن 

للعراق واأن حذر منه، ب�صبب تداعيات 
الأو����ص���اع يف ���ص��وري��ا، م���وؤك���داً اأن���ه هو 
نف�س النهيار الذي حدث يف �صفوف 
ال��ع��راق��ي��ة عندما  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
العراق،  اإىل  الأمريكية  القوات  دخلت 
الع�صكري  ال���زي  ال��ق��ي��ادات  خلعت  اإذ 
وارت������دت ال�����زي امل�����دين، وذه���ب���ت اإىل 
منازلها تاركة ال�صالح والعتاد واملواقع 

املهمة، ح�صبما ذكرت �صحيفة ال�صرق 
الأو�صط.

لي�س خارج  ال��و���ص��ع  اأن  ال��وزي��ر  واأك���د 
احلكومة  ات����خ����ذت  اإذ  ال�������ص���ي���ط���رة، 
اإجراءات وحتركت �صريعاً لوقف حركة 
املت�صللني، و�صدهم بعيداً عن املناطق 
التي �صيطروا عليها، خا�صة اأن تنظيم 
الطريقة  م��ع  بالتن�صيق  ق���ام  داع�����س 

اجلي�ص احلر بني ناري داع�ص وقوات النظام 

دعوات يف ليبيا الإغالق مكتب اجلزيرة بطرابل�ص

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

تبنى تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
لهجوم  ا  اجلمعة  اأم�س  الإ�صالمي 
ال����ذي ا���ص��ت��ه��دف منزل  الإره����اب����ي 
التون�صي لطفي بن  الداخلية  وزير 
جدو يف حمافظة الق�صرين ال�صهر 
امل���ا����ص���ي ون�����ص��ر ع����دد م���ن امل���واق���ع 
اجلهادية و �صفحات حم�صوبة على 
من  وع��دد  اجلهادي  ال�صلفي  التيار 
، بالغا من�صوبا  الإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع 
عنوان  يحمل  القاعدة  تنظيم  اإىل 
ثاأرا حلرائر تون�س وت�صمن البيان 
الإرهابي  للهجوم  التنظيم  تبني 
ال���������ذي ا�����ص����ت����ه����دف م�����ن�����زل وزي������ر 
والذي  ج���دو  ب��ن  ال��داخ��ل��ي��ة لطفي 
اأع���وان من  اأرب��ع��ة  ع��ن مقتل  اأ�صفر 
اإ���ص��اب��ة اثنني  ال��ت��ون�����ص��ي و  الأم�����ن 
اآخ��ري��ن وت��ع��ت��رب ه���ذه امل���رة الأوىل 
التي يعلن فيها التنظيم م�صوؤوليته 
وتنفيذ  تخطيط  يف  معلن  ب�صكل 

عملية اإرهابية يف تون�س. 
القاعدة  تنظيم  اأن  ال��ب��ي��ان  وذك����ر 
ف���وج���ئ ب��ع��د ال����ث����ورات ال��ع��رب��ي��ة و 
بالتحديد يف تون�س بعودة الت�صييق 
ال��دع��اة واأه���ل اخل��ري وبحملة  على 
�صفوف  يف  امل��ت��ت��ال��ي��ة  الع���ت���ق���الت 
املحظور  ال�صريعة  اأن�����ص��ار  تنظيم 
�صابقة زعيمه  اأعلن يف مدة  وال��ذي 
اأبو عيا�س ولءه اإىل تنظيم القاعدة 

ببالد املغرب الإ�صالمي. 
من  �صرية  انطلقت   : البيان  وذك��ر 
اأ�صود القريوان لقطف راأ�س املجرم، 
لطفي بن جدو، يف عقر داره مبدينة 
مب�صوؤوليته  م��ع��رتف��اً   ، الق�صرين 
ع��ن مقتل ع��دد م��ن ح��را���س املنزل، 

واإ�صابة اآخرين يف ذلك الهجوم.
الداخلية  وزي���ر  التنظيم،  وت��وع��د 
عملية  يف  ب��ا���ص��ت��ه��داف��ه  ال��ت��ون�����ص��ي 
اأخرى، كما تبنى ، يف البيان نف�صه، 
وح��دة من  ا�صتهدف  ال��ذي  الهجوم 
اجلي�س التون�صي، يف جبل ال�صعانبي 

املوؤ�ص�صات  اخ��رتاق  عنه، ف�صال عن 
والق�صائية  وال��ع�����ص��ك��ري��ة  الأم��ن��ي��ة 

وبع�س املوؤ�ص�صات احلقوقية .
اإّن عملية  ال��ب��اج��ي،  ف��ري��د  واع��ت��رب 
وتغّول  املوؤ�ص�صات  ه��ذه  كل  اخ��رتاق 
ودعمها  اجل����ه����ادي����ة  امل���ج���م���وع���ات 
املجل�س  داخ��ل  من  وحزبيا  �صيا�صيا 
تبني  ���ص��رورة  يتطلب  التاأ�صي�صي، 
ملكافحة  ال�����ص��ام��ل��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
بت�صريك  وذل��ك  وتفعيلها  الإره���اب 
ك����اف����ة م����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع امل����دين 

وتطهري موؤ�ص�صات الدولة.
ا����ص���ت���ع���ر����س اخلبري  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
وع�صو  الإ���ص��الم��ي��ة  اجل��م��اع��ات  يف 
بع�س  ال������ع������الين،  ع���ل���ي���ة  امل�����رك�����ز 
تت�صمنها  التي  العاجلة  الإج��راءات 
ملكافحة  ال�����ص��ام��ل��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الو�صائل  دع��م  غ���رار  على  الإره����اب 
والإ�صراع  وتطويرها،  اللوج�صتية 
املناطق  يف  تنموية  م�صاريع  باإجناز 
امل��ح��روم��ة وال��ق��ي��ام ب��ان��ت��خ��اب��ات يف 

اأقرب وقت ممكن.

ال�صاملة ملكافحة الإرهاب حيث اأكد 
التون�صي  باجلي�س  ال�صابق  العميد 
اأّن  باملركز خمتار بن ن�صر،  وع�صو 
م���ن ب���ني ه���ذه امل��ق��رتح��ات حتديد 
العدو وكيفية جمابهته، م�صريا اإىل 
انه مت ر�صد كل مكونات املجموعات 
الإرهابية على امل�صتويني التاأطريي 
وال���ف���ك���ري وال���ت���ع���رف ع���ل���ى طرق 
ومتركزها  ت���ون�������س  اإىل  دخ���ول���ه���ا 

لالإعداد لعمليات اإرهابية.
املجموعات  ه��ذه  اإّن  ن�صر  بن  وق��ال 
تعمل على زعزعة املجتمع التون�صي 
موؤ�ص�صات  وتفكيك  الفو�صى  وب��ث 
نظام  لإر����ص���اء  والتح�صري  ال��دول��ة 

�صيا�صي بديل.

اخرتاق املوؤ�ش�شات
ال�صيخ  ق�����ال  م��ت�����ص��ل،  ����ص���ي���اق  ويف 
ف���ري���د ال���ب���اج���ي، ل��ق��د ف��وج��ئ��ن��ا يف 
بتنظيم  باأن ما ي�صمى  اليوم  تون�س 
تون�س  يف  املحظور  ال�صريعة  اأن�صار 
الإع����الم تدافع  و���ص��ائ��ل  اأذرع يف  ل��ه 

اأوت  اجل����زائ����ر، يف  م���ع  احل�������دودي 
 8 اأ�صفر عن مقتل  وال��ذي  املا�صي، 
اآن���ذاك، معرتفاً  اأف���راد اجلي�س  من 
املجاهدين  اأ���ص��م��اه��م  م���ن  ب���وج���ود 
منزل  اأن  وي��ذك��ر  ال�صعانبي  بجبل 
وزير الداخلية التون�صي قد تعر�س 
مبدينة الق�صرين اإىل هجوم م�صلح، 
مايو املا�صي، اأ�صفر عن مقتل 4 من 

حرا�صه، واإ�صابة اثنني اآخرين.

تبعات تبّني القاعدة
وع������زا اخل���ب���ري ال����ص���رتات���ي���ج���ي يف 
مازن  والع�صكرية  الأمنية  ال�صوؤون 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ب��ّن��ي  ال�����ص��ري��ف 
ب��امل��غ��رب الإ���ص��الم��ي ل��ل��ه��ج��وم على 
م��ن��زل وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��ط��ف��ي بن 
ي�صت�صعر  التنظيم  ك��ون  اإىل  ج���ّدو، 
القوة  من  كثريا  الراهن  الوقت  يف 
يف  الأخ�����رية  داع�����س  عملية  بف�صل 
ال���ع���راق ال��ت��ي م��ن��ح��ت��ه م���زي���دا من 

الثقة وال�صجاعة. 
ت�����ص��ري��ح ملوقع  ال�����ص��ري��ف يف  وب����نّي 
اأن  اأم�س اجلمعة،  اأون لين  حقائق 
الإ�صالمي  باملغرب  القاعدة  تنظيم 
ك���ان ي��ن��ت��ظ��ر الأم�����ر ب���اإع���الن تبّني 
العملية املذكورة، وجاء ذلك مبا�صرة 
ب���ع���د حت������ّرك داع���������س يف ال����ع����راق، 
ت�صت�صرف  مل  ال��ت��ي  التنظيم  وه���و 
قوته  اأب��ع��اد  املتحدة  ال��ولي��ات  حتى 
واإمكانياته وفق املعطيات الإقليمية 
اجلديدة، فكان اأن �صيطر على جزء 

ت��ه��دي��دات ج��دي��دة وال��واق��ع اأخطر 
القاعدة  وم����ع  م����وج����ود.  ه���و  مم���ا 

هناك داع�س وال�صراع بينهما .
وخطري  خ���ط���ري  ال����و�����ص����ع  وق��������ال 
ج��ّدا.. ونحن مقبلون على ظروف 
اأ�صعب مما عانته تون�س اإن مل يتم 
ا�صتخدام ا�صرتاتيجية ناجعة وابرز 
لدرا�صات  ال��ت��ون�����ص��ي  امل��رك��ز  رئ��ي�����س 
تقدمي  اأن�����ه مت  ال�������ص���ام���ل،  الأم������ن 
ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  من  ن�صخة 
ملكافحة الإرهاب التي اأعدها املركز 
اإىل كل من رئا�صة احلكومة ورئا�صة 

اجلمهورية واملجل�س التاأ�صي�صي.
اإىل  اأي�����ص��ا،  �صلطانة  اب��ن  اأ���ص��ار  كما 
ال�صرتاتيجية  اك��ت�����ص��اب  رغ���م  ان���ه 
لل�صيغة الإلزامية، اإل اأنها ت�صخ�س 
واقع الإرهاب يف تون�س وت�صع خطة 
ملكافحة  الآليات  عملية وجملة من 

الإرهاب.
ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  وتت�صمن 
مل��ك��اف��ح��ة الإره��������اب اأرب����ع����ة حم���اور 
ت�صخي�س  يف  ت���ت���م���ث���ل  رئ���ي�������ص���ي���ة 
ومفهوم  الإره������اب،  مكافحة  واق���ع 
ملكافحته  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية 
خمتلف  ع��ن  ف�صال  ومتطلباتها، 
ال���ه���ي���اك���ل امل����ق����رتح ت��ك��وي��ن��ه��ا على 
اجلمهورية  رئ���ا����ص���ت���ي  م�������ص���ت���وى 

واحلكومة
التون�صي  املركز  اأع�صاء  وا�صتعر�س 
املقرتحات  بع�س  ال�صامل  ل��الأم��ن 
ال�صرتاتيجية  ت�����ص��م��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

ل���ل���درك مب��ن��ط��ق��ة ع���ني ال���دب���ة من 
حم��اف��ظ��ة ج��ن��دوب��ة )���ص��م��ال غرب 
ال���ق���ب�������س على  ت����ون���������س( لإل�����ق�����اء 
اإثر تبادل  اإرهابية، وعلى  جمموعة 
الوحدات  بني  النار  لإط��الق  كثيف 
املخت�صة للدرك واملجموعة املذكورة 
اأ�صفرت عن الق�صاء على عن�صرين 

اإرهابيني .
�صالحي  يف  امل���ح���ج���وزات  وت��ت��م��ث��ل 
قن�س  و�������ص������الح  ك����ال�����ص����ن����ك����وف، 
ك���ال����ص���ن���ك���وف وك���م���ي���ة ك���ب���رية من 
تقليديتي  وق��ن��ب��ل��ت��ني  ال�����ذخ�����رية 
حقيبتني  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال�������ص���ن���ع، 

حتتويان على مالب�س ع�صكرية.
ووّجهت الوزارة يف ذات البالغ نداء 
تطلب فيه من ُكّل املواطنني اأ�صيلي 
لها  التابعة  وامل��ع��ت��م��دي��ات  ج��ن��دوب��ة 
النقل  و�صائل  اأ���ص��ح��اب  وخ�صو�صا 
ُكّل  الإعالم عن  العمومي والريفي 
�صخ�س م�صبوه وغريب عن املنطقة 
والإع�����الم خ��ا���ص��ة ع��ن ُك���ّل �صخ�س 

يحمل اآثار جروح واإ�صابات.
وق���د ن��ف��ى ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي با�صم 
علي  حم����م����د  ال����داخ����ل����ي����ة  وزراة 
احتجاز  خ�����رب  ����ص���ح���ة  ال������ع������روي، 
العنا�صر الإرهابية لرهائن، موؤكدا 
اأن العائلة املتكونة من خم�صة اأفراد، 
الإرهابيون مبنزلها،  احتمى  والتي 

موجودة يف حماية وحدات الدرك.

ا�شرتاتيجيته ملكافحة الإرهاب

ال��ع��راق يف وق��ت قيا�صي،  م��ن  كبري 
ح�صب تعبريه.

اأّم�����ا ب��خ�����ص��و���س ت���داع���ي���ات اإع����الن 
تبّنيها  ال��ع��رب��ي  ب��امل��غ��رب  ال��ق��اع��دة 
للهجوم الذي ا�صتهدف بن جّدو يف 
الذي  الأم��ر  بالق�صرين،  داره  عقر 
تون�س،  يف  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��اب��ق��ة  ي��ع��ّد 
ف��ق��د اأع������رب م�����ازن ال�����ص��ري��ف عن 
اعتماده  مّت  ال���ذي  ل��ل��ت��ه��اون  اأ���ص��ف��ه 
يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع م���ل���ف الإره��������اب 
النتائج  ه��ذه  مثل  اإىل  اأّدى  وال���ذي 

اخلطرية.
وو�صف اخلبري ال�صرتاتيجي تون�س 
 ، اإقليمي  تفاعل  م��ن  ج��زءا  بكونها 
مو�صحا اأنه لو كان موقف ال�صلطات 
مثل  الق�صايا  عديد  من  التون�صية 
الأزم�����ة ال�����ص��وري��ة اأك����ر ذك����اء مما 
ت��اليف الكثري من  ه��و عليه لأم��ك��ن 
النعكا�صات، وكذا بالن�صبة للموقف 
الر�صمي من الو�صع يف م�صر وليبيا 
واعترب ال�صريف يف ال�صياق ذاته، اأّن 
ال��ت��ون�����ص��ي��ني اأ���ص��ب��ح��وا ال��ي��وم حتت 
تهديد اإرهابي مبا�صر اأكر خطورة 
التطورات  م���ع  خ��ا���ص��ة  واإم��ك��ان��ي��ة 

الأخرية وتفاعالتها القادمة.

م�صرع اإرهابيني
الّداخلية  وزارة  اأع��ل��ن��ت  م��ي��دان��ي��ا، 
اإثر  اأّن���ه  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س  التون�صية 
الوحدات  بها  قامت  نوعية  عملية 
امل��خ��ت�����ص��ة يف م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب 

للظاهرة  ال���ت�������ص���دي  ����ص���ي���اق  ويف 
الإرهابية التي باتت توؤرق التون�صيني 
ل�صتقرار  مبا�صرا  تهديدا  وت�صكل 
املركز  اأم�������س  ا���ص��ت��ع��ر���س  ت���ون�������س، 
ال�صامل  الأم��ن  لدرا�صات  التون�صي 
ال�صرتاتيجية  ح�����ول  م���ق���ارب���ت���ه 
ال�صاملة ملكافحة الإرهاب يف تون�س، 
ال��ن��ق��ا���س حول  ف��ي��ه  ي�صري  وق���ت  يف 
ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب ببطء 
�صلب جلنتي الت�صريع العام وجلنة 
والعالقات  واحل�����ري�����ات  احل����ق����وق 
التاأ�صي�صي،  املجل�س  يف  اخل��ارج��ي��ة 
وغياب التوافق يف �صان هذا القانون 
مّما ُيثري نقاط ا�صتفهام عديدة يف 
ال�صارع التون�صي حول جدية بع�س 
الأطراف ال�صيا�صية يف مقاومة هذا 

الطاعون.
�صلطانة  ب����ن  ن�������ص���ر  اع����ت����رب  وق�����د 
ندوة  خالل  كلمته  يف  املركز  رئي�س 
�صحفية، اأّن تنامي ظاهرة الإرهاب 
وتهديدها لأمن تون�س وا�صتقرارها 
املعنية  ال�������ص���ل���ط  م����ن  ي�����ص��ت��وج��ب 
ال�صرتاتيجية  ب��ت��ب��ن��ي  الإ������ص�����راع 
اأقرب  الإره��اب يف  ملكافحة  ال�صاملة 

وقت ممكن.
واأكد رئي�س املركز اأن تكلفة الإرهاب 
اخل�����ص��ائ��ر مبليار  وت���ق���در  ب��اه��ظ��ة 
دولر �صنويا، معرّبا عن اأ�صفه لغياب 
م�صريا  ل��ه،  للت�صدي  ا�صرتاتيجية 
مثل  ل��و���ص��ع  امل���رك���ز  جم���ه���ود  اإىل 
هناك  م��وؤك��دا  ال�صرتاتيجية،  ه��ذه 

لأول مرة يف تاريخ العمليات الإرهابية يف تون�ش

القاعدة تتبنى الهجوم على منزل وزير الداخلية
الق�شاء على عن�شرين اإرهابيني وحجز اأ�شلحة يف عملية �شمال غرب تون�ش

•• وا�صنطن-بريوت-وكاالت:

دير  ال�صورية يف مدينة  النظامية  القوات  �صد  مقاتلة  كتائب  تواجه 
ي�صقطون  الذين  جرحاها  اج��الء  يف  كبرية  �صعوبات  )���ص��رق(  ال��زور 
وال�صام  العراق  يف  ال�صالمية  الدولة  تنظيم  �صيطرة  بعد  املعركة  يف 
)داع�س( قبل ايام على املدخل الوحيد الذي كان مفتوحا امامهم اىل 
ال�صوري حلقوق الن�صان ام�س  املر�صد  املدينة، بح�صب ما ذكر  خارج 
اجلمعة وافاد املر�صد عن ا�صتباكات عنيفة يف عدد من احياء مدينة 
دير الزور ، ومقتل مقاتل من الكتائب الإ�صالمية وا�صابة 34 عن�صرا 
من الكتائب املقاتلة املعار�صة بجروح بع�صهم يف حالة خطرة وحياتهم 
العراق  يف  الإ�صالمية  الدولة  اغ��الق  ب�صبب  وذل��ك  باخلطر،  مهددة 

املدينة  خارج  اجلرحى  لنقل  الوحيد  املعرب  ال�صيا�صية،  ج�صر  وال�صام 
الدفاع  وق��وات  النظام  ق��وات  من  عن�صرا   12 مقتل  اىل  ا�صار  كما   .
الزور  ال�صورية يف دير  املعار�صة  املعارك ويخو�س مقاتلو  الوطني يف 
قوات  مع  املدينة  داخ��ل  اجمال  ترتكز  الوىل  جبهتني:  على  معارك 

النظام، والثانية يف ريفها ال�صمايل مع مقاتلي داع�س .
واملناطق  امل��دي��ن��ة  م��داخ��ل  غالبية  على  النظامية  ال��ق��وات  وت�صيطر 
املحيطة، با�صتثناء مدخل ج�صر ال�صيا�صية من اجلهة ال�صمالية الذي 
مع  م��ع��ارك  اث��ر  اي���ام  قبل  ال�صالمية  ال��دول��ة  تنظيم  عليه  ا�صتوىل 

مقاتلي املعار�صة الذين ا�صطروا اىل النكفاء اىل داخل املدينة.
جبهة  ابرزها  ال�صورية  املعار�صة  وكتائب  داع�س  بني  املعارك  وكانت 
الن�صرة املتطرفة احتدمت يف ريف دير الزور منذ بداية ايار-مايو، مع 

حماولة وا�صحة من التنظيم اجلهادي للو�صول اىل احلدود العراقية 
واقامة توا�صل مع عنا�صره داخل العراق. وقد متكن من دخول عدد 
املناطق القريبة من احل��دود وال�صيطرة عليها لكن منذ �صقوط  من 
حزيران-يونيو   11 يف  العراق  يف  نينوى  وحمافظة  املو�صل  مدينة 
املر�صد.  بح�صب  ال�صوري،  املعارك يف اجلانب  توقفت   ، داع�س  بايدي 
ايار-مايو  من  العا�صر  يف  مباغتا  هجوما  ال�صالمية  الدولة  وب��داأت 
ال�صيطرة على حمافظة  العراق، ومتكنت من  �صمال  على مناطق يف 

نينوى ومناطق يف حمافظتي �صالح الدين ودياىل.
على اجلبهة ال�صورية، او�صح مدير املر�صد ال�صوري رامي عبد الرحمن 
ان الدولة ال�صالمية يف العراق وال�صام باتت حتا�صر تقريبا املناطق 
ال��زور، وان هوؤلء  املعار�صة يف مدينة دير  التي يتواجد فيها مقاتلو 

ا�صلحة اىل داخل املدينة عرب قوارب �صغرية يف نهر الفرات  ينقلون 
م�صدرها ريف حلب وبع�س مناطق احل�صكة. وقال عبد الرحمن ان 
تنظيم الدولة ال�صالمية يف �صوريا ح�صل خالل اليام املا�صية على 
بني  احلدودية  الهول  منطقة  عرب  العراق  يف  ت�صكيالته  من  ا�صلحة 
البلدين والتي ل توجد فيها معابر ر�صمية قانونية، وهي تقع جنوب 
الرتابية  احل��واج��ز  ازال���ة  ومت��ت  ال�صورية.  احل�صكة  حمافظة  �صرق 
قانونية مير  معابر غري  وفتحت  املنطقة،  احل��دود يف  على  املوجودة 
ال��رح��م��ن ان ق���ادة الدولة  ي��وم��ي. وذك���ر عبد  ال�����ص��الح ع��ربه��ا ب�صكل 
ال�صالمية يف العراق وال�صام امليدانيني يف املنطقة هم عمر ال�صي�صاين 
من  كبريا  ع��ددا  وان   ، الليبية  البتار  وكتيبة  ال��ع��راق��ي  ا�صامة  واب��و 

املقاتلني يف التنظيم يف املنطقة هم من ال�صي�صان وال�صينيني.

•• الفجر - طرابل�ص:

بنغازي  اإنقاذ  وح��راك   ، الليبية  للتمديد  ل  ح��راك  طالبت 
طرابل�س،  يف  القطرية  ال�صفارة  ب��اإغ��الق  الليبي  ال�صعب   ،
واإغ���الق جميع مكاتب قناة اجل��زي��رة )الإخ��وان��ي��ة(، وطرد 
الليبية  ال�����ص��ي��ادة  لنتهاكهم  فيها،  وال��ع��ام��ل��ني  مرا�صليها 
وعدم احرتام الأعراف الدولية والدبلوما�صية والإعالمية 
وطالبت الدولة الليبية مبراجعة كل العالقات الدبلوما�صية 
والدولية املربمة �صابًقا مع كل الدول ومن بينها قطر وتركيا 
لتدخلهما ال�صافر يف ال�صاأن الداخلي الليبي ودعم الإرهاب 
يف ليبيا. كما طالبت بالق�صا�س من العمالء املتخاذلني من 
املقاتلة  الليبية  وجماعة  الإرهابية  الإخ���وان  جماعة  اأتباع 
اأبناء  �صد  اجلزيرة  قناة  من  واأتباعها  قطر  مع  املتعاونني 
خل�صو�صية  وانتهاك  الليبي،  الوطني  اجلي�س  من  الوطن 

ليبية  م�����ص��ادر  واأك������دت  ال��ل��ي��ب��ي��ني. 
اجلزيرة  قناة  مرا�صل  اأن  مطلعة 
العظيم  ع��ب��د  ال��ع��راق��ي  ليبيا  يف 
حم��م��د ق��د غ���ادر ال����رتاب الليبي 
بعد ال�صجة التي اأحدثها ت�صريب 
فيه  يتحدث  ك��ان  ال��ذي  ال�صريط 
ع���ن ال��ن�����ص��اء ال��ل��ي��ب��ي��ات ، واأك����دت 
اإىل  غ�����ادر  امل���را����ص���ل  اأن  امل�������ص���ادر 
واأن  الدوحة من مطار م�صراتة، 
منه  طلبت  ليبية  اأمنية  اأط��راف��ا 
قدرتها  بعدم  و�صارحته  امل��غ��ادرة 
على حمايته . وكان لواء ور�صفانة 
ع��ن تخ�صي�س  اأع��ل��ن  ال��ع�����ص��ك��ري 
مكافاأة جمرية ملن يقدم معلومات 
قناة  مرا�صل  اعتقال  على  ت�صاعد 
اجل����زي����رة ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م حممد 

متهما اإياه باأنه جا�صو�س يعمل لفائدة املخابرات القطرية.  
اإنه  التوا�صل الجتماعي  اللواء على �صفحته مبوقع  وقال 
يعلن عن تقدمي مكافاأة مالية جمزية ملن ي�صتطيع تقدمي 
معلومات ت�صاعد يف اعتقال اجلا�صو�س القطري عبد العظيم 
حممد مرا�صل قناة اجلزيرة الذي ظهر يف الت�صجيل ال�صري 
وهو يتاآمر علي ليبيا واجلي�س الليبي وكذلك يدن�س �صرف 
عن  عبارة  فهي  املكافاأة  واأم��ا  الطاهرات  الليبيات  املاجدات 
مزرعة م�صاحتها هكتاران يف منطقة النجيلة تقدر قيمتها 
ال�صوقية باأكر من مليون دينار ليبي واأ�صاف لواء ور�صفانة 
القطريني  وك��ل  بها  والعاملني  اجل��زي��رة  قناة  اأن  ينّوه  اأن��ه 
ت�صبح  و�صوف  ف��ورا  الليبية  الأرا���ص��ي  مغادرة  عليهم  يجب 
هدفا م�صروع لكل الأحرار من ال�صعب الليبي العظيم وجاء 
هذا املوقف بعد ت�صريب ت�صجيل ملكاملة هاتفية لعبد العظيم 
حتتوي  والعراقيني  الليبيني  الأ�صخا�س  بع�س  مع  حممد 

م�صا�صا من �صرف الليبيات .

املركز التون�صي لدرا�صات المن ال�صامل

تنظيم القاعدة يف بالد املغرب ال�صالمي

وزير الداخلية التون�صي بن جدو
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العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
  اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2930 /2013 عم  جز- م ع- ب- اأظ

لورا  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�صية:  ع  م  �س  الهالل  مدعي/م�صرف   
�صالينا�س اجلن�صية: امريكا  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية  املطلوب 
املدعي  ان  بالن�صر حيث  امريكا عنوانه:  �صالينا�س اجلن�صية:  لورا  اعالنه/  
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2014/6/15 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
العمالية   املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ 2014/5/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/790ك ع غ   
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/

الم�������ارات    وطلب  اجل��ن�����ص��ي��ة:  امل���رزوق���ي  امل��ط��ري  �صليمان  ع��ب��داهلل  �صليمان 
)ور�شة  التجاري  ال�صم  يف  :تنازل  يت�صمن  حمرر  يف  التوقيع  على  الت�صديق 
املليحة للحدادة ( واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )34827( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل:را�صد 
�صعيد را�صد خليفة الكتبي اجلن�صية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل �صوف    �صيقوم بالت�صديق على املحرر بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                            

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/797 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيدة/

التوقيع  على  الت�صديق  وطلب  الم��ارات  اجلن�صية:  ا�صماعيل   ربيع  زيد  زينب 
 ) للخياطة  الفنية  )اللم�شة  التجاري  ال�صم  يف  :تنازل  يت�صمن  حمرر  يف 
امللف )38284(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�صة من دائرة 
ح�صن  فهم  ح�صن  اىل:علي  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�صجل 
�صوف     العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات   اجلن�صية:  حمودي 
هذا  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوعني  انق�صاء  بعد  امل��ح��رر  على  بالت�صديق  �صيقوم 

العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                            

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/796   
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد /

عبدالرحمن خالد حممد ال�صيبة النعيمي اجلن�صية: المارات  وطلب الت�صديق 
على التوقيع يف حمرر يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )ال�شيبة للعقارات  
( واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )11356( 
وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل:فاطمة علي عبدالرحمن 
عبداهلل اجلن�صية: الكويت   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل �صوف �صيقوم 

بالت�صديق على املحرر بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                            

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/798   
انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/نايف   تقدم ايل 
�صعيد خلفان �صعيد الكعبي اجلن�صية: المارات  وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر 
يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )ما�شرت للخدمات الريا�شية ذ.م.م   ( واملرخ�صة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )38284( وامل�صجل لدى غرفة 
التجارة وال�صناعة بعجمان اىل:حممدجمال �صعيد خليفة الكعبي اجلن�صية: المارات 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  اي��ران  اجلن�صية:  كامياب  �صالح  حممد  يو�صف  مبوافقة: 
الكاتب العدل �صوف    �صيقوم بالت�صديق على املحرر بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
  الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                            

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/783ك ع غ   
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيدة/

حليمه ع��ب��داهلل ق��ا���ص��م خ����ادم اجل��ن�����ص��ي��ة: الم�������ارات    وط��ل��ب ال��ت�����ص��دي��ق على 
التجاري )البحرينية خلياطة  ال�صم  :تنازل يف  يت�صمن  التوقيع يف حمرر 
البلدية والتخطيط يف عجمان  واملرخ�صة من دائرة  العبايات الن�شائية (   
حتت رقم امللف )57157( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل 
ال�صيدة:موزه علي عبداهلل �صعيد الكعبي  اجلن�صية: الم��ارات    ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل �صوف    �صيقوم بالت�صديق على املحرر بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                            

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/794  
انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد /فالح   تقدم ايل 
حممد  �صيد  تومبارات  لطيف  الم��ارات  اجلن�صية:  الكعبي  الزحمي  �صامل  علي  عبداهلل 
ال�صم  يف  :ت��ن��ازل  يت�صمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�صديق  وطلب  الهند    اجلن�صية: 
التجاري )كوزموز ملقاولت ال�شيانة العامة ذ.م.م (   واملرخ�صة من دائرة البلدية 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )51374( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة 
�صم�س  الم��ارات حممد  احمد احلمادي اجلن�صية:  �صلطان ح�صني  :ماجد  اىل  بعجمان 
الدين عبدالرزاق عبدالرزاق اجلن�صية: الهند ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
�صوف �صيقوم بالت�صديق على املحرر بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                            

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/466    

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيدة/قمر 
احل�صن �صاهد �صودري ف�صل ح�صني اجلن�صية: باك�صتان    وطلب الت�صديق على التوقيع 
   ) للر�شاقة/ذ.م.م  التجاري )نــادي المــرية  ال���ص��م  :ت��ن��ازل يف  يت�صمن  يف حم��رر 
واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )41105( وامل�صجل 
احمد  عبداملجيد  اخل��رب  ال�صيد:احالم  اىل  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة  ل��دى 
اجلن�صية: ال�صودان مبوافقة:عبداهلل احمد علي �صعيد ري�صان العلي اجلن�صية: المارات   
بعد  امل��ح��رر  على  بالت�صديق  �صيقوم  �صوف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                            

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/
على   الت�صديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�صية:  النقبي    عبيد  جعفر  علي  احمد 
واملرخ�س من   ) الزبارة  التجاري )منجرة  ال�صم  :تنازل يف  يت�صمن  حمرر 
دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 573903 ال�صادر بتاريخ 
ال�صيدة: عائ�صة را�صد  التنمية القت�صادية بخورفكان اىل  2009/8/3 يف دائرة 
الكاتب  بان  ليكن معلوما للجميع  الم��ارات   القايدي اجلن�صية:  �صامل حممد 
العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/
احمد علي جعفر عبيد النقبي   اجلن�صية: المارات وطلب الت�صديق على  حمرر 
يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )الزبارة لتجارة املفرو�شات وال�شجاد   ( 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 572517 
ال�صادر بتاريخ 2009/3/10 يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان اىل ال�صيدة: 
عائ�صة را�صد �صامل حممد القايدي اجلن�صية: المارات  ليكن معلوما للجميع 
ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة:  بهرام عبدالكرمي للتجارة العامة ) �ش.ذ.م.م(
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�صكل  ال��را���س  �صلطان-  بكر  اب��و  ملك   104 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 506829  رقم القيد بال�صجل التجاري: 71934 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة 
بتاريخ 2014/5/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2014/5/26 وعلى 
وم�شاركوه  الكتبي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
هاتف   دب��ي-   بر  مزايا-  مركز  ملك   1001 مكتب  العنوان:  قانونيون  حما�شبون 
والأوراق  امل�صتندات  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً   04-3215356 ف��اك�����س:   04-3215355

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا-   
باأنه  ب��دب��ي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04-3215356
للتجارة  عبدالكرمي  بهرام  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد 
العامة)�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2014/5/26 
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2014/5/26  وع��ل��ى من 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 يف الدعوى رقم 2014/2246 جتاري كلي

   اىل املدعى عليها: �صركة النجم الناري التجارية ذ.م.م وميثلها مديرها/ 
اق���ام �صدكم  ق��د  ال���ص��الم��ي  ابوظبي  ان م�صرف  �صتيا  مب��ا  دا����س  ان��ريوده��ا 
الدعوى رقم 2014/2246 جتاري كلي - دبي فاننا نخطركم قد مت تعييننا 
خ��ب��ري ب��ال��دع��وى اع����اله ل���ذا ف��ان��ن��ا ن��دع��وك��م ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع مبكتبنا انرتا 
لال�صت�صارات املالية وعنوانها )دبي- حمي�صنة - �صارع  بريوت- بناية امليزان 
-  مكتب 303 تليفون 042206899 فاك�س:  042206877 ( وذلك يوم الربعاء 
ان يتم اح�صار كافة  الثانية ظهرا على  ال�صاعة  املوافق 2014/6/18 يف متام 

مالديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى الرتجمة اىل العربية.
اخلبري احل�شابي وامل�شريف
علي را�شد الكيتوب

اعالن اجتماع خربة

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14    
 يف الدعوى رقم 2014/342 جتاري جزئي  

   يعلن اخلبري �صامر عمر عرفه- )خبري ات�صالت وتقنية املعلومات( واملعني 
من قبل حمكمة ابوظبي التجارية يف الق�صية رقم 2014/342 جتاري جزئي

علي  حمودة   : عليه  املدعى  املتكاملة   لالت�صالت  الم���ارات  �صركة   : املدعى 
عامر علي العامري ال�صيد حموده علي عامر علي العامري حل�صور لجتماع 
احل���ادي ع�صر  ال�صاعة  الرب��ع��اء 2014/6/18 يف  ي��وم  ع��ق��ده  وامل��ق��رر  اخل���ربة 
تقنيه  قطاع  امل��ط��ار  ���ص��ارع  ال��ك��ارف��ور  خلف  ابوظبي  حمكمة  مقر  يف  �صباحا 
ر�صمى.لال�صتف�صار  بتوكيل  عنه  يناوب  ما  او  ال�صخ�صية  ب�صفته  املعلومات 

يرجى الت�صال على رقم 0505611366
اخلبري �شامر عمر عرفه
خبري ات�شالت وتقنية املعلومات  

اعالن اجتماع خربة
العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14   

تنويه
بال�صارة اىل العالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11112 بتاريخ 2014/6/2 
ميدل  �صوبها  التجاري  بال�صم   )cn-1180248  ( التجارية  الرخ�صة  بخ�صو�س 

اي�صت للمقاولت العامة- �س.ذ.م.م 
تنوه دائرة التنمية القت�صادية بانه ورد خطاأ يف العالن امل�صار اليه اعاله ومل تذكر 

التعديالت التالية:
-حذف /�صوبها للمقاولت ذ.م.م وال�صحيح هو تعديل ا�صم ال�صريك اىل�صوبا للهند�صة 

واملقاولت �س.ذ.م.م  
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقو 

ق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

      اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2014/550 -جت جز-م ر -ب -ع ن  

الفالحي  اح��م��د  عي�صى  حممد  ميثلها  ل��الت�����ص��الت-  الم����ارات  مدعى/موؤ�ص�صة 
اجلن�صية: الم��ارات   مدعى عليه:  فاطمة ربيع بالل �صنقور اجلن�صية: المارات    
مو�صوع الدعوى: مطالبة مببلغ 9.937.23 درهم  املطلوب اعالنه/  فاطمة ربيع 
الدعوى  اق��ام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  الم���ارات  عنوانه:  بالل �صنقور اجلن�صية: 
امل��واف��ق 2014/6/18 م��وع��دا لنظر  امل��ذك��ورة اع��اله وح���ددت املحكمة ي��وم الرب��ع��اء 
ب�  الوىل  ال��دائ��رة  ام��ام  8.30 �صباحا  ال�صاعة  باحل�صور  فانت مكلف  ل��ذا  ال��دع��وى 
حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  
املخت�س  القا�صي  ام��ام  ب��ان مثولك  الق��ل. علما  اي��ام على  بثالثة  ال��دع��وى  لنظر 

�صيكون ح�صب دورك يف ك�صف اجلل�صات  �صدر بتاريخ :2014/6/11
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 ال�صبت 14 يونيو 2014 العدد 11122      

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
اعالن بورود تقرير اخلبري يف ملف التنفيذ

 رقم 2014/65

الغذائية  امل���واد  لتجارة  دب��ي  رواب���ي  �صركة  ���ص��ده:  املنفذ  اىل   
)ذ.م.م( جمهول حمل القامة

حيث ورد تقرير اخلبري املنتدب ونعلنكم باإيداعه ملف التنفيذ 
وذلك لالطالع عليه وابداء اعرتا�صاتكم او مالحظاتكم عليه 

خالل ا�صبوع من تاريخ العالن.

ادارة التنفيذ لالعالم

مركز ف�س املنازعات اليجارية
      اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   

يف الدعوى رقم  2014/548 -جت جز-م ر -ب -ع ن  

الفالحي  اح��م��د  عي�صى  حممد  ميثلها  ل��الت�����ص��الت-  الم����ارات  مدعى/موؤ�ص�صة 
اجلن�صية: المارات   مدعى عليه:  �صلطان �صيف �صلطان كلبي ال�صام�صي اجلن�صية: 
الم��ارات مو�صوع الدعوى: مطالبة مببلغ 20.502.77 درهم  املطلوب اعالنه/  :  
�صلطان �صيف �صلطان كلبي ال�صام�صي اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/6/18 
موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 
ب��ان مثولك ام��ام القا�صي  اي��ام على الق��ل. علما  ال��دع��وى بثالثة  امل��ح��ددة  لنظر 

املخت�س �صيكون ح�صب دورك يف ك�صف اجلل�صات  �صدر بتاريخ :2014/6/11
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 ال�صبت 14 يونيو 2014 العدد 11122      

      اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2014/546 -جت جز-م ر -ب -ع ن  

الفالحي  اح��م��د  عي�صى  حممد  ميثلها  ل��الت�����ص��الت-  الم����ارات  مدعى/موؤ�ص�صة 
ع��ل��ي م�صطفى  اجلن�صية:  زي��ن��ب رم�����ص��ان  ع��ل��ي��ه:   الم������ارات   م��دع��ى  اجلن�صية: 
اعالنه/  املطلوب  دره��م    19.751.59 مببلغ  مطالبة  ال��دع��وى:  مو�صوع  الم���ارات 
م�صطفى  اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/6/18 موعدا لنظر الدعوى لذا 
العني  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  8.30 �صباحا  ال�صاعة  باحل�صور  فانت مكلف 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
لنظر  امل��ح��ددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و���ص��ورا  بدفاعك  م��ذك��رة 
�صيكون  املخت�س  القا�صي  ام��ام  بان مثولك  الق��ل. علما  اي��ام على  الدعوى بثالثة 

ح�صب دورك يف ك�صف اجلل�صات  �صدر بتاريخ :2014/6/11
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 ال�صبت 14 يونيو 2014 العدد 11122      

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
      اعالن جمموعة اعالن بالن�صر

اىل املنفذ �صدها: برامي هوم لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م
 مبا ان طالبي التنفيذ اقامواالتنفيذات املو�صحة بالك�صف ادناه، وذلك للزامك ب�صداد
 املبالغ املو�صحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �صتتخذ الج��راءات التنفيذية

 بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2014/1282  تنفيذ عمايل

2014/1280  تنفيذ عمايل 
2014/1288  تنفيذ عمايل
2014/1279  تنفيذ عمايل

2014/1278  تنفيذ عمايل 
2014/1354  تنفيذ عمايل 
2014/1281  تنفيذ عمايل 
2014/1277  تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلهة طالبة التنفيذ
�صيد واجد علي �صاه حممد �صاه

رينالدو �صوبريدو �صابادو
مانالو مرياندا بياليز

توحيد اجمد نا�صر احمد
غيور ح�صني خادم ح�صني
جاري با�صكوال ديال كروز

ارنولد بيدي�س باجود
مب�صر ح�صني حممد ا�صرف

ر�صم التنفيذ
317 درهم
 402 درهم
364 درهم
140 درهم
220 درهم
407 درهم
382 درهم
237 درهم

املبلغ املنفذ به
 31637 درهم
 40116 درهم
36338 درهم
13976 درهم
21992 درهم
40666 درهم
38142 درهم
23644 درهم

العدد  11122 بتاريخ 2014/6/14     
اعادة اعالن  احل�صور بالن�صر

 رقم الدعوى  2013/5985 ايجارات

بناء على القرار ال�صادر من اللجنة ال�صتئنافية الوىل يف الدعوى 
 2014/6/9 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  )2013/5985(اي������ج������ارات 
بان  نعلمكم  فانه  اليميوتوف(  ) مريخات  امل�صتاأنف �صده  باعالن 
قبلكم  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د  عقيل(  عبدالرحمن  )اح��م��د  امل�صتاأنف 
احلكم  ال��غ��اء  املو�صوع  يف   -2 �صكال  ال�صتئناف  1-ق��ب��ول   ( بطلب 
امل�����ص��ت��اأن��ف وال��ق�����ص��اء جم����ددا ب��رف�����س ال���دع���وى( وال��ت��ي �صتنظر 
بجل�صة)2014/6/18( يوم )الربعاء( ال�صاعة 6.00 مبقر املركز يف 
مبنى بلديةدبي فعليه يرجى منكم احل�صور وتقدمي مالديكم من 
دفاع او م�صتندات. ويف حال تخفكم عن احل�صور فان اللجنة �صوف 

تتخذ كافة الجراءات القانونية الالزمة.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

 تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م : 60573
با�ص������م : �س. الدراقة العاملية لالدوات املنزلية �س.ذ.م.م.  

وعنوان����ه : ديره �س.ب: 29521 دبي تليفون 2295845 المارات العربية املتحدة
وامل�صجلة حتت رقم : )48882(    بتاريخ :2004/9/27 

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف : 3 / 5 / 2014 وحتى تاريخ: 2024/5/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:حممد الكتبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
CHEVAL:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:210038       بتاريخ:2014/4/17 م
با�ص��م:حممد الكتبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:ال�صبخة ديرة �س.ب: 251070 هاتف: 042252338 فاك�س: 042257499 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:19 مواد البناء الغري معدنية . 

كلمة  ال�صكل  ه��ذا  ا�صفل  ومكتوب  �صوداء  خلفية  على  ال�صفر  باللون  يجري  ح�صان  العالمة:�صكل  و�صف 
CHEVAL ب�صكل مميز باللون ال�صفر . 

ال�ص��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:روبني ربني كوبني
CASAPRESTIGE INTERIOR DESIGN:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:180933       بتاريخ:2012/10/22 م
با�ص��م:روبني ربني كوبني

وعنوانه:دبي المارات العربية املتحدة دبي الرب�صاء �س.ب: 61801 هاتف: 044329633 فاك�س:4329632 04 
ت�صميم  خدمات  الداخلي  الديكور  ت�صميم  خدمات  بالفئة:42  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 

الفنون التخطيطية خدمات الهند�صة . 
و�صف العالمة:كتبت امل�صمى CASAPRESTIGE INTERIOR DESIGN باحلروف الالتينية 
CASAPRESTIGE من  امل�صمى  ب�صورة متميزة على نحو مرتاكب حيث كتب  ال�صود  باللون  البارزة 
CASAPRESTIGE ومب�صافة  INTERIOR DESIGN بطول كلمة  اعلى املل�صق وحتته العبارة 
وا�صحة بني كلمتيها وفوق امل�صمى يوجد ت�صميم حل�صانني متقابلني احدهما باللون البي�س من اجلانب 
 INTERIOR و DESIGN المين والخر باللون ال�صود والبي�س من اجلانب الي�صر وبينهما الكلمات
باللون  را�صية  اعمدة  �صكل  يف  للت�صميم  خلفية  وهناك  مثلث  �صكل  يف  مكتوبة   CASAPRESTIGE و 

ال�صود . 
ال�ص��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122
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الدوالر يرتفع اأمام الني واال�شرتليني ي�شعد م�شر تودع مو�شم هجرة اال�شتثمارات العربية
•• لندن-رويرتز:

ارتفع الدولر نحو ثلث نقطة مئوية اأمام الني مع تاأثر الأ�صواق بت�صريحات بنك 
ال�صيا�صة النقدية ام�س بينما �صعد اجلنيه ال�صرتليني بدعم  اليابان بخ�صو�س 
من تلميح مفاجئ من بنك اجنلرتا املركزي اإىل اأن اأ�صعار الفائدة قد ترتفع هذا 
العام. وقال مارك كارين حمافظ بنك اجنلرتا املركزي اإن اأ�صعار الفائدة قد ترتفع 
لأعلى  ال�صرتليني  ارتفاع  اإىل  ذلك  واأدى  املال  اأ�صواق  تتوقعه  اأ�صرع مما  وقت  يف 
مقاومة مهم حول  م�صتوى  واق��رتاب��ه من  ال��ي��ورو  اأم��ام  �صهرا   19 يف  م�صتوياته 
1.70 دولر مرتفعا نحو واحد باملئة عن اإغالق يوم اخلمي�س وزاد الدولر نحو 
0.3 باملئة اأمام العملة اليابانية م�صجال 101.97 ين بعد نزوله اإىل 101.60 
ين اخلمي�س وارتفع اليورو اأمام الني اأي�صا لي�صل اإىل 138.16 ين وزادت العملة 
اأن قاومت جمددا  1.3568 دولر بعد  ال��دولر م�صجلة  اأمام  املوحدة  الأوروبية 

النزول �صوب اأدنى م�صتوياتها يف اأربعة اأ�صهر 1.3503 دولر .

احلالل  املنتجات  ���ص��ه��ادات  مل��راك��ز 
البحوث  وخم����ت����ربات  وامل�������ص���ال���خ 
واملراكز  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
العاملة يف قطاع املنتجات احلالل، 
ب��ه��دف اع��ت��م��اد امل��ن��ت��ج��ات احلالل 
املقدمة يف قطاع  احلوافز  وتعزيز 
البيئة  ال�صناعات احلالل وتوفري 
القطاع مما  لتطوير هذا  املنا�صبة 
يفتح الآفاق على فر�س ا�صتثمارية 
املبادرة  املجل�س  واعتمد  ع��دي��دة.  
ب��ه��ا دائ����رة التنمية  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي 
تاأ�صي�س  ب�صاأن  دبي  يف  القت�صادية 
ال�صركات  حل��وك��م��ة  ع��امل��ي  م��رك��ز 
قطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
وتقدمت  الإ����ص���الم���ي.  الق��ت�����ص��اد 
اأي�صاً  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
�صناعة  ت��ط��وي��ر  ت���ع���زز  مب����ب����ادرة 
وجت�������ارة امل���ن���ت���ج���ات احل������الل من 
تعاون على  اتفاقيات  اإب��رام  خ��الل 
ال�����ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي م���ع امل��ع��ن��ي��ني يف 
مناطق اأخرى مبا يعزز النتاجية 
ب��الإم��ارة ف�صاًل  يف قطاع احل��الل 
ع����ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا ك��م��ن�����ص��ة لإن���ت���اج 

واإعادة توزيع املنتجات احلالل. 
دبي  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����س  وخ��ت��م 
اجتماعه  الإ���ص��الم��ي  ل��الق��ت�����ص��اد 
مب��ن��اق�����ص��ة ال���ط���روح���ات والأف���ك���ار 
ت��ف��ع��ي��ل املحاور  ���ص��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م���ن 
عليها  ت���رت���ك���ز  ال����ت����ي  الأخ�����������رى 
املعرفة  واأه���م���ه���ا  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 

والتعليم والبحوث. 

••دبي-الفجر: 

دبي  م���رك���ز  اإدارة  جم��ل�����س  ع���ق���د 
الإ�صالمي  الق���ت�������ص���اد  ل��ت��ط��وي��ر 
امل�صتجدات  اآخ���ر  لبحث  اج��ت��م��اع��اً 
ال���ت���ي تعمل  ب���امل���ب���ادرات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا خم��ت��ل��ف اجلهات  ع��ل��ى 
ان�صجاماً  تاأتي  والتي  احلكومية، 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي����ة  م��ع 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
وتوجيهات  دب����ي،  ح��اك��م  ال������وزراء 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي يف  را�صد 
جعل دبي عا�صمة عاملية لالقت�صاد 

الإ�صالمي.
وواف������ق امل��ج��ل�����س ب���الإج���م���اع على 
���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي من 
القت�صاد  بقطاع  الرت��ق��اء  �صاأنها 
الإ�صالمي وترجمة الركائز ال�صبع 
ت�صمل  حيث  املركز،  ل�صرتاتيجية 
اإن�����ص��اء مركز عاملي  ه��ذه امل��ب��ادرات 
الإ�صالمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  حل��وك��م��ة 
وتاأ�صي�س مركز لدعم رواد الأعمال 
الإ�صالمي  الق��ت�����ص��اد  جم����ال  يف 

الرقمي.
ت���راأ����س الج���ت���م���اع م��ع��ايل حممد 
املكتب  رئي�س  ال��ق��رق��اوي،  عبداهلل 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  التنفيذي 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�س 
لتطوير  دب��ي  مركز  اإدارة  جمل�س 

لل�صيليكون  دب����ي  واح�����ة  ل�����ص��ل��ط��ة 
ب��ه��ا ال�صلطة  ت��ق��دم��ت  ع��ل��ى خ��ط��ة 
رواد  لدعم  اأعمال  حا�صنة  لإن�صاء 
ال�صغرية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل�����ص��اري��ع 
قطاع  يف  تن�صط  التي  واملتو�صطة 
كما  الرقمي  الإ�صالمي  القت�صاد 
اطلع املجل�س على عر�س تقدميي 
القت�صادية  املناطق  ع��امل  خلطة 
بجبل  احل���رة  املنطقة  يف  املتمثلة 
علي وتكنوبارك لتطوير جممعات 
احل���الل، وذل��ك م��ن خ��الل توفري 
لل�صركات  داع����م����ة  اأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ويف 
تكنوبارك، ومتكينها من احل�صول 
ع��ل��ى ����ص���ه���ادات م��ع��اي��ري الأغ���ذي���ة 

احلالل املعتمدة يف الدولة.
واط��ل��ع امل��ج��ل�����س اأي�����ص��اً ع��ل��ى اآخر 
م�����ص��ت��ج��دات م����ب����ادرة ب��ل��دي��ة دبي 
العتماد  ملنح  عاملي  مركز  لإن�صاء 

بح�صور  الإ����ص���الم���ي  الق���ت�������ص���اد 
حيث  الإدارة،  جم��ل�����س  اأع�������ص���اء 
املدير  العور،  حممد  عبداهلل  قدم 
لتطوير  دب�����ي  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عر�صاً  الإ�����ص����الم����ي،  الق���ت�������ص���اد 
���ص��ام��اًل لآخ����ر م�����ص��ت��ج��دات املركز 
واأن�����ص��ط��ت��ه وق�����ال م���ع���ايل حممد 
الذي  التعاون  القرقاوي:  عبداهلل 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ن�����ص��ه��ده 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  روؤي�������ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
ب���ني كافة  امل��ت��م��ي��زة  وال�������ص���راك���ات 
القطاع  ه��ذا  الفاعلة يف  الأط���راف 
اأه������م دع����ائ����م ت���ط���وي���ر قطاع  ه����ي 
الدولة،  يف  الإ���ص��الم��ي  الق��ت�����ص��اد 
وتعزيز موقع دبي كعا�صمة عاملية 

لالقت�صاد الإ�صالمي .
ن��ح��ن مقبلون  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ص���اف 
القت�صاد  يف  م�������ص���رق  غ�����ٍد  ع���ل���ى 

منها  لال�صتثمار،  تيكوم  جمموعة 
رواد  لدعم  اأع��م��ال  حا�صنة  اإن�صاء 
ال�صغرية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل�����ص��اري��ع 
واملتو�صطة التي تن�صط يف القت�صاد 
الإ�صالمي الرقمي، وت�صكيل جلنة 
ال�صت�صارات  ل���ت���ق���دمي  ���ص��رع��ي��ة 
واع��ت��م��اد امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي. كما 
قامت جمموعة تيكوم لال�صتثمار 
جممع  لتخ�صي�س  خطة  بعر�س 
ل��ل�����ص��ن��اع��ات احل�����الل م���ن خالل 

مدينة دبي ال�صناعية. 
بح�صور  ك��ذل��ك  امل��ج��ل�����س  واط���ل���ع 
الزرعوين،  حممد  الدكتور  �صعادة 
نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي 

عا�صمة القت�صاد الإ�صالمي . 
من جانبه، نّوه عي�صى كاظم، اأمني 
عام جمل�س دبي لتطوير القت�صاد 
الإ�صالمي، باملبادرات التي حتققت 
�صهدناه  م��ا  اإن  ق��ائ��اًل:  ال��ي��وم  اإىل 
من م��ب��ادرات يف جم��الت خمتلفة 
مايل  كمركز  دب��ي  م�صداقية  ع��زز 
الكثري  وا�صتقطب  امل�صتوى  عاملي 
م��ن ال��ف��ر���س ال���ص��ت��ث��م��اري��ة التي 
القت�صاد  ق���ط���اع  ب�����ازده�����ار  ت���ع���د 

الإ�صالمي. 
واأ�صاف كاظم: لدينا كل مقومات 
متينة  دع��ائ��م  ت�صكل  التي  النجاح 
لتحقيق اجنازات اأكرب عرب خمتلف 

الإ�صالمي طاملا اأن الروؤية وا�صحة 
والأه��������داف حم������ددة، ف����الإم����ارات 
لتقدم  واث����ق����ة  ب��خ��ط��ى  م��ا���ص��ي��ة 
منوذجاً متميزاً للعامل يف خمتلف 

قطاعات القت�صاد الإ�صالمي. 
التقرير  عر�س  الجتماع  وتخلل 
للن�صف  املركز  بن�صاطات  اخلا�س 
مت  كما   ،2014 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
تقييم ومراجعة املبادرات املختلفة 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ك��ل م��ن بلدية 
القت�صادية،  التنمية  ودائ��رة  دب��ي 
بالإ�صافة اإىل مبادرات �صلطة دبي 
للتكنولوجيا والإعالم وواحة دبي 
لل�صيليكون لدعم ا�صرتاتيجية دبي 

الإ�صالمي،  الق��ت�����ص��اد  ق��ط��اع��ات 
فقد اأثبتت دبي اأنها من�صة مثالية 
املالية  واملوؤ�ص�صات  الأعمال  لقطاع 
والبنية  الناظمة  القوانني  بف�صل 
امل�صتوى  ذات  الت�صريعية  التحتية 
القت�صاد  اأن  ���ص��ك  ول  ال���ع���امل���ي. 
نوعية  قيمة  �صي�صيف  الإ�صالمي 
اإىل اأداء دبي املايل و�صي�صهم ب�صكل 

كبري يف الناجت املحلي. 
دبي  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����س  واط��ل��ع 
الإ�صالمي  الق���ت�������ص���اد  ل��ت��ط��وي��ر 
الرئي�س  اآل مالك،  بح�صور مالك 
التنفيذي ملجمعات تيكوم لالأعمال 
ع��ل��ى ع����دة م����ب����ادرات ت��ق��دم��ت بها 

تاأ�شي�ش مركز لدعم رواد الأعمال يف جمال القت�شاد الإ�شالمي الرقمي

جمل�ص اإدارة مركز دبي لتطوير االقت�شاد االإ�شالمي يعتمد جملة من املبادرات لتطوير القطاع

هروب ا�صتثمارات ت�صل ملليار جنيه، بعد �صعي رجل الأعمال ال�صعودي 
حممد �صعود عبدالعزيز البدر، ع�صو اجلمعية، اإىل ت�صفية م�صروع 

ال�صوي�س العاملية للنرتات.
وق��ب��ل ذل��ك ك��ان رج��ل الأع��م��ال امل�����ص��ري ال��ب��ارز يف ق��ط��اع ال�صياحة 
ا�صتثماراته  م��ن  جل��زء  م�صرت  ع��ن  البحث  رحلة  ب��داأ  ق��د  والفندقة 
مب��دي��ن��ة ���ص��رم ال�صيخ وال��غ��ردق��ة، ول��ك��ن��ه ت��راج��ع ع��ن ق����راره خالل 
ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة، ب��ع��د وج���ود ت��وق��ع��ات بتح�صن م��ن��اخ ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
امل�صرية حول وعود  الأو�صاط القت�صادية  اأخبار يف  وت��رددت  م�صر. 
خليجية ومن رجال اأعمال م�صريني ب�صخ ا�صتثمارات تتجاوز 200 
اإىل  اإ�صافة  100 مليار دولر وعدت بها الكويت،  مليار دولر منها 
100 مليار دولر وعدت بها ال�صعودية والإم��ارات والبحرين،  نحو 
ا�صتثماراتهم خارج م�صر  تتجاوز  اأعمال م�صريني  اإىل جانب رجال 

•• القاهرة-وكاالت:

ال�صتثمارات  ه��ج��رة  مو�صم  اإن  اقت�صاديون  وحمللون  خ���رباء  ق��ال 
واإن  رج��ع��ة،  ب��ال  انتهى  ق��د  م�صر  م��ن  والأجنبية  واملحلية  العربية 
الفرتة القادمة �صوف ت�صهد جذب م�صر ملزيد من ال�صتثمارات التي 
كانت تتجاوز ما قبل قيام الثورات يف 2011. و�صددوا يف ت�صريحات 
امل�صري  النظام  يتخذها  التي  الإج����راءات  اأن  على   ، العربية.نت  ل��� 
اجلديد ب�صاأن اإعادة ال�صتقرار والهدوء اإىل ال�صارع امل�صري، من �صاأنها 
جذب تدفق ال�صتثمارات، هذا اإىل اأن كافة القطاعات ال�صتثمارية يف 
م�صر بحاجة اإىل ا�صتثمارات مبليارات الدولرات، وهو ما �صوف يبداأ 
واأعلنت  ال�صعودية.  له  دع��ت  ال��ذي  املانحني  دول  موؤمتر  خ��الل  من 
اأوقفت  اأنها  موؤخراً  الأعمال،  لرجال  امل�صرية   - ال�صعودية  اجلمعية 

ال�صي�صي.  اإىل م�صر بعد فوز  ال��دولرات، �صيعيدونها  مئات مليارات 
مو�صم  اإن  عبدالعظيم،  حمدي  الدكتور  القت�صادي،  اخلبري  وق��ال 
كانت  التي  امل�صاكل  لأن  اأخ���رى،  م��رة  يعود  ل��ن  ال�صتثمارات  هجرة 
تطارد امل�صتثمرين كانت اأكرب من حتملهم، وكان اأكرب حتد اأمامهم 
اإ�صافة  الإنتاج،  وتعطل  م�صاريعهم  وتوقف  خ�صائرهم  ا�صتمرار  هو 
لرفع  احلكومة  واجت���اه  الطاقة  م�صاكل  ع��ن  امل�صتمر  احل��دي��ث  اإىل 
وبدون  �صوابط  بدون  ولكن  العاملية  الأ�صعار  مع  لتتما�صى  اأ�صعارها 
الرجوع للم�صتثمرين. واأ�صار يف ت�صريحات للعربية.نت ، اإىل اأن عدم 
لال�صتثمار  الطاردة  الأ�صباب  من  كان  وال�صيا�صي  الأمني  ال�صتقرار 
اأي�صاً، ولكن الرئي�س اجلديد وعد باإ�صالح املنظومة الأمنية يف اأقرب 
وقت ممكن، وبداأنا ن�صعر بتح�صن من الناحية الأمنية، وهو ما يب�صر 

بعودة ال�صتقرار لل�صارع امل�صري يف وقت قريب.

ق�شم االحتاد لل�شحن يعلن عن بدء عملياته الت�شغيلية اإىل دار ال�شالم

مو�شكو ترهن املحادثات مع كييف بانتهاء مهلة الديون 

�شركات �شينية تبدي اهتمامًا كبريًا 
با�شتخدام جافزا يف دبي كبوابة على العامل

فيليبي ال�شاد�ص يتوج ملكًا الإ�شبانيا 19 يونيو 
احلايل يف ظل ركود وو�شع اقت�شادي �شعب

اإك�����ص��ب��و 2020 امل��ق��ب��ل يف دب����ي. وك��م��ا ك���ان احل����ال يف 
 2020 اإك�صبو  معر�س  ف���اإن   ،2010 ع��ام  �صنغهاي 
�صيكون له اأثر جيد على اقت�صاد دولة الإمارات العربية 
كامل  لتغطي  منه  املجنية  ال��ف��وائ��د  و�صتمتد  املتحدة 
�صيوفر  ما  اأفريقيا،  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 

لل�صركات يف املنطقة ميزة اإ�صافية.
وعرب كونها ال�صريك التجاري الثاين لدولة الإمارات 
العربية املتحدة بحجم جتارة يبلغ نحو 19 مليار دولر 
ال�صركاء  اأه��م  اأح��د  دائ��م��اً  ف��اإن ال�صني كانت  اأم��ري��ك��ي، 
الدبلوما�صية  العالقات  اإقامة  منذ  للدولة  التجاريني 
ال�����ص��ني كذلك  وت��ع��ت��رب   .1984 ع���ام  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
ال�صريك التجاري الأكرب ملنطقة جافزا مع وجود اأكر 
من 170 �صركة �صينية تعمل حالياً يف املنطقة احلرة 
اإجمايل  املائة من  60 يف  اأن نحو  اإىل  الإ�صارة  وجت��در 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ع��رب  ال�صينية مت��ر  ال��ت��ج��ارة 

املتحدة بغر�س اإعادة الت�صدير. 
القت�صادية  امل��ن��اط��ق  ع���ن  ك��ذل��ك  امل���رزوق���ي  وحت����دث 
العاملية ، ال�صركة الأم ملنطقة جافزا ، وعن اآخر عرو�صها 
مركز  اأول  يعد  ال��ذي  متاجركم  م�صروع  يف  واملتمثلة 
الغر�س  لهذا  وفقاً  ت�صميمه  التجزئة مت  لتجارة  ذكي 
اإلكرتونية  جت��اري��ة  ت�صريعات  ي��وف��ر  وه���و  ال��ع��امل،  يف 
خم�ص�صة، وطيفاً متكاماًل من احللول يف مركز واحد 
واأطلقت جافزا كذلك تطبيق جوال حائز على جوائز 
ي�صمح للعمالء بتنفيذ ومتابعة واإمتام اأكر من 160 
املقدمة م��ن قبل ج��اف��زا م��ن هواتفهم  م��ن اخل��دم��ات 

اجلوالة اأثناء تنقلهم. 

والرو�صي  الوك��راين  الوزيرين  بني  املفاو�صات  ت�صتاأنف 
)ل��ل��ط��اق��ة( ورئ��ي�����ص��ي جم��ل�����ص��ي ادارت������ي ���ص��رك��ت��ي الغاز 
)الرو�صية والوكرانية( ووفديهما اليوم ال�صبت واو�صح 
الثالث  ال�صاعات  يف  هاتفيا  ات�صال  ينتظر  ان��ه  اوتينغر 
املوعد مبديا  لتاأكيد  املقبلة  الربع  او 
الجتماع  للم�صاركة يف هذا  ا�صتعداده 
يف اي مكان . وانتهت جولة اخرى من 
املحادثات التي جتري برعاية الحتاد 
الوروب������ي يف ب��روك�����ص��ل الرب���ع���اء اىل 
عر�س  اوك��ران��ي��ا  و�صفت  بعدما  ف�صل 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري بوتني 
 20 م��ن  ب��اك��ر  ال��غ��از  ا�صعار  بخف�س 
اوكرانيا  وا����ص���رت   . ف���خ  ب��ان��ه  ب��امل��ئ��ة 
الذي  العر�س  رف�صها  على  اخلمي�س 
مئة  ال�صعر  بخف�س  مو�صكو  قدمته 
الف  لكل  دولرا   385 لي�صبح  دولر 
الرئي�س  واك��د  الغاز.  من  مكعب  مرت 
ان هذا هو  بوتني  الرو�صي فالدميري 
ال�صعر الخري. وكانت جمموعة غازبروم الرو�صية مددت 
لت�صديد  لوك��ران��ي��ا  مهلتها  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و   16 حتى 
4،5 مليار دولر لقاء امدادات الغاز مع  ديونها البالغة 
امكانية اعتماد نظام الدفع امل�صبق الذي ميكن ان يوؤدي 

اىل قطع المدادات.

ع��ق��ود ك��م��ا ي��و���ص��ح من��و اج��م��ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الذي 
ت�صاعف 29 مرة ما بني عامي 1975 و2013 من 
36 مليارا و289 مليون يورو اإىل 1.022 تريليون 
ب�صكل  احلكومية  ال��دي��ون  اأي�صا  ارتفعت  لكن   .. ي��ورو 
متو�صط  وك��ان  تقريبا.  ي��ورو  تريليون  وبلغت  ملمو�س 
يورو   569 نحو  يبلغ   1975 ع��ام  يف  للفرد  ال���روة 
2013 بلغ  اآن��ذاك وعند ختام  األفا و823 بزيتا   94
39 م���رة. وذكر  ب��زي��ادة  ي���ورو  األ��ف��ا و279   22 ن��ح��و 
تورتيال  جابرييل  وامل���وؤرخ  والقت�صادي  الربوفي�صور 
اأن الو�صع كان ماأ�صاويا لكن املواطنني كانوا م�صتعدين 
نحو  الن��ت��ق��ال  ل�صالح  للغاية  خ��ط��رية  تبعات  لقبول 
اإننا  ف��ران��ك��و..  فران�صي�صكو  وف��اة  عقب  الدميقراطية 
يعار�صون  الذين  الثرياء  الطفال  مثل  نتعامل  الن 
ك��ل ���ص��يء . وع��ان��ت اإ���ص��ب��ان��ي��ا ع��ن��د و���ص��ول امل��ل��ك خوان 
كارلو�س اإىل العر�س يف نوفمرب عام 1975 من اأزمة 
وجعلت   1973 ع��ام  اإندلعت يف  قد  كانت  عاملية  نفط 

�صعر النفط يت�صاعف ع�صر مرات.

•• دبي-الفجر:

نظمت املنطقة احلرة جلبل علي جافزا ، وهي املنطقة 
احل����رة ال���رائ���دة يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط، م���وؤخ���راً حملة 
ون���دوات  عمل  ور����س  على  ا�صتملت  ناجحة  ترويجية 
اأعمال يف كل من �صنغهاي وهاجنت�صو وبكني، حيث اأبدت 
باملنطقة احلرة كنقطة  �صركات �صينية اهتماماً كبرياً 
انطالق لها نحو الأ�صواق العاملية. والتقى فريق جافزا 
بقيادة خالد املرزوقي مدير اأول مبيعات اآ�صيا واملحيط 
الهادئ يف جافزا مع عدد من ال�صركات ال�صينية رفيعة 
يف  عملياتها  قواعد  اإقامة  اإىل  تتطلع  والتي  امل�صتوى 

ال�صرق الأو�صط باملنطقة احلرة جلبل علي.
عالياً  نثمن  ن��ح��ن  تعليقه:  ���ص��ي��اق  يف  امل���رزوق���ي  وق���ال 
لل�صركات  العاملي  والنطاق  والل��ت��زام  اخل��ربة  م�صتوى 
املنطقة  تدير عملياتها من  والتي  ال�صني  املوجودة يف 

احلرة جلبل علي .
اإىل  تتطلع  التي  ال�صينية  لل�صركات  بالن�صبة  واأ�صاف: 
موقعاً  تعترب  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  ف��اإن  العاملية 
امل�صتوى يتمتع ببنى حتتية غري م�صبوقة، وهي  عاملي 
توفر و�صوًل اإىل اأ�صواق ت�صم اأكر من ملياري ن�صمة 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا .
وي�صهم املوقع اجلغرايف املتميز ووجود ميناء جبل علي 
من جهة ومطار اآل مكتوم الدويل من جهة اأخرى يف 
جعل املنطقة احلرة جلبل علي اأكرب ممر بحري-بري-

جوي جمركي يف جميع اأنحاء العامل.
معر�س  موقع  م��ن  بالقرب  احل��رة  املنطقة  وتقع  ه��ذا 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ان  اجلمعة  الرو�صية  الطاقة  وزارة  با�صم  ناطقة  اعلنت 
ا�صعار  اج���راء حم��ادث��ات ج��دي��دة ح��ول  مو�صكو ل تعتزم 

ال���غ���از ال����ذي ت�����ص��ل��م��ه لوك���ران���ي���ا قبل 
ان���ت���ه���اء امل��ه��ل��ة ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا لدفع 

الديون الوكرانية �صباح الثنني.
وقالت اولغا غولن ردا على �صوؤال عن 
اوروب����ي حت��دث عن  ت�صريح م�����ص��وؤول 
احتمال ا�صتئناف املحادثات بني رو�صيا 
واوك��ران��ي��ا والحت���اد الوروب���ي ال�صبت 
تنظيم  نعتزم  ل  بر�س  فران�س  لوكالة 

لقاء يف هذه املرحلة .
وكان املفو�س الوروبي املكلف الطاقة 
غ��ون��رت اوت��ي��ن��غ��ر اع��ل��ن يف وق���ت �صابق 
ت�صتاأنف  ان  ي�صتبعد  ل  ان���ه  اجل��م��ع��ة 
ال�����ص��ب��ت امل���ف���او����ص���ات ال���ث���الث���ي���ة بني 
واوكرانيا  ورو���ص��ي��ا  الوروب����ي  الحت���اد 

ح���ول ال��غ��از ال��ت��ي علقت الرب���ع���اء ب���دون ن��ت��ي��ج��ة. وقال 
الوروبيني  ل��ل��وزراء  اجتماع  اىل  و�صوله  عند  اوتينغر 
ل��ل��ط��اق��ة يف ل��وك�����ص��م��ب��ورغ ات��ف��ق��ن��ا ان ي��ت��ح��دث ك���ل من 
الوفدين الرو�صي والوكراين مع رئي�صه ورئي�س حكومته 
وهذا ما حدث ام�س وا�صاف على هذا ال�صا�س اتوقع ان 

•• مدريد-وام:

جديدا  ملكا  ال�صاد�س  فيليبي  تن�صيب  مرا�صم  جت��ري 
لإ�صبانيا يف 19 يونيو احلايل خلفا لوالده امللك خوان 
كارلو�س الأول الذي توىل العر�س بعد نحو اأربعني عاما 
من الديكتاتورية يف البالد التي ت�صهد حاليا ركودا و 
و�صعا اقت�صاديا �صعبا لكن مل يكن اأكر ماأ�صاوية من 

حالة البالد عام 1975 عندما توىل والده.
الو�صع  اأن  اإيف  الإ�صبانية  الأن��ب��اء  لوكالة  خ��رباء  واأك��د 
 39 منذ  عنه  �صوءا  اأق��ل  حاليا  الإ�صباين  الإقت�صادي 
ع��ام��ا لكن ت��ب��دل حاليا م��وق��ف امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن �صاد 
الياأ�س بينهم. وقال الأمني العام ملركز ايه ا�س ايه دي 
اي للدرا�صات فران�صي�صكو لوجنو اإن هذا ميكن اأن يثري 
ال�صدمة بالأخذ يف العتبار تاأثري الأزمة احلالية لكن 
الفرد  اأقل ودخل  ال��روة كانت  اإنتاج  البالد على  قدرة 

كان يف معدل اأقل بكثري . 
اأربعة  يف  كثريا  اإ�صبانيا  يف  الإقت�صادي  الو�صع  وتغري 

•• اأبوظبي-الفجر:

التابع  ال�������ص���ح���ن  ق�������ص���م  اأع�����ل�����ن 
ع��ن مبا�صرة  ل��ل��ط��ريان  ل��الحت��اد 
دار  اإىل  اأ�صبوعية  �صحن  خدمات 
ال�����ص��الم يف ت��ن��زان��ي��ا، اع��ت��ب��اًرا من 
 .2014 ي���ون���ي���و-ح���زي���ران   13
طريق  يف  ال���رح���ل���ة  و���ص��ت��ت��وق��ف 
نريوبي،  يف  اأبوظبي  اإىل  عودتها 

العا�صمة الكينية. 
اأكرب  ال�����ص��الم، وه���ي  دار  وت��ع��ت��رب 
مدينة يف تنزانيا، مركًزا �صناعًيا 
�صرقي  يف  ه����اًم����ا  واق���ت�������ص���ادًي���ا 
خدمات  ت�صيري  و�صيتم  اأفريقيا، 
الحت������اد ل��ل�����ص��ح��ن اجل����دي����دة كل 
يوليو�س  م��ط��ار  اإىل  جمعة  ي���وم 

 .)DAR( نرييري الدويل
ومن املقرر اأن يقوم ق�صم الحتاد 
ل��ل�����ص��ح��ن ب��ت�����ص��ي��ري واح��������دة من 
ط���ائ���رات اإي���رب���ا����س ال���ث���الث من 
عري�صة   200-A330 ط���راز 
اإىل  لل�صحن  امل��خ�����ص�����ص��ة  ال���ب���دن 
للعمالء  م��ت��ي��ًح��ا  ال��وج��ه��ة،  ه���ذه 
اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية كبرية  قدرة 
64 طًنا مرتًيا.  وتتوقع الحتاد 
بنقل  تقوم  اأن  للطريان، مبدئًيا، 

ال�صحن  خدمة  �صت�صهم  واأ�صاف: 
اإىل دار ال�صالم يف ت�صهيل احلركة 
ال��ت��ج��اري��ة ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
ف�صاًل  وتنزانيا،  املتحدة  العربية 
ثنائية  خ�����دم�����ات  ت����وف����ري  ع�����ن 
الجت�������اه ل��ن��ق��ل ال���ب�������ص���ائ���ع عرب 
اإىل  لل�صحن  خم�ص�صة  ط��ائ��رات 
وم���ن اأه����م امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة يف 
الإ�صارة  وجتدر  الإفريقية  القارة 
لل�صحن  الحت������اد  ق�����ص��م  اأن  اإىل 
اأ�صرع الأق�صام منًوا على  يعد من 
الناقل  للطريان،  الحت��اد  امتداد 
الوطني لدولة الإم��ارات العربية 
ال�صحن  خدمات  ويوفر  املتحدة، 
الرئي�صي  الت�صغيلي  م��رك��زه  م��ن 
يف اأبوظبي اإىل 103 وجهة حول 
اأ����ص���ط���ول �صحن  ال���ع���امل وي�����ص��م 
ث��الث��ة منها  ط���ائ���رات،  ت�صع  م��ن 
-A330 اإي���رب���ا����س  م���ن ط����راز 
200F، وثالثة من طراز بوينغ 
ط���راز  م���ن  وث���الث���ة   ،B777F
بوينغ B747F.. و�صوف يت�صّلم 
وق��ت لح��ق من  ال�صحن يف  ق�صم 
هذا ال�صهر، طائرة �صحن جديدة 
-A330 اإي���رب���ا����س  م���ن ط����راز 

.200F

ال�صالم-  اأب��وظ��ب��ي-دار  اجل��دي��دة 
من  ال�صتفادة  اأبوظبي،  نريوبي 
ال�صترياد  ع��ل��ى  ال���ق���وي  ال��ط��ل��ب 
واح������دة  واإىل  وال���ت�������ص���دي���رم���ن 
م���ن اأه����م واأ�����ص����رع امل����دن من����وا يف 

اأفريقيا. 

حتّدث، كيفن نايت، رئي�س �صوؤون 
والتخطيط  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
يف الحت�������اد ل���ل���ط���ريان، ق���ائ���اًل: 
جديدة  ����ص���وًق���ا  ت���ن���زان���ي���ا  ت��ع��ت��رب 
لل�صحن،  ل�����الحت�����اد  ب���ال���ن�������ص���ب���ة 
الأ�صبوعية  وجهتنا  لنا  و�صتتيح 

الثقيلة،  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج���ه���زة 
الغذائية  وامل��واد  الطبية  واملعدات 
نقل  اأول��وي��ة  مع  ال�صالم،  دار  اإىل 
واملتجهة  للتلف  القابلة  الب�صائع 
اإىل منطقة اخلليج واأوروب��ا على 
رحالت العودة.  ويف هذا الإطار، 

ارتفاع اأ�شعار البالديوم 
والبالتني بعد خ�شائر حادة 

•• �صنغافورة-رويرتز:

اجلل�صة  يف  احل��اد  هبوطها  بعد  ام�س  والبالتني  البالديوم  اأ�صعار  ارتفعت 
ال�صابقة بفعل تكهنات بقرب انتهاء اأطول اإ�صراب يف تاريخ املناجم يف جنوب 
افريقيا وقال رئي�س نقابة عمالية يف جنوب افريقيا اليوم اجلمعة اإن اتفاقا 
ب�صاأن الأجور مع اأكرب ثالث �صركات منتجة للبالتني يف العامل بات و�صيكا 
يف عالمة على قرب انتهاء ال�صراب وت�صبب ال�صراب امل�صتمر منذ خم�صة 
اأ�صهر يف ارتفاع اأ�صعار البالديوم اأكر من 15 باملئة حتى الآن هذا العام. 

وي�صتخدم املعدنان يف �صناعة ال�صيارات واحللي.
وارتفع �صعر البالديوم يف املعامالت الفورية 3.25 دولر اإيل 825.25 
جرينت�س.  بتوقيت   0637 ال�صاعة  بحلول  )الون�����ص��ة(  لالوقية  دولر 
اأ�صابيع  اأربعة باملئة لأدنى م�صتوى يف ثالثة  اأ�صعار البالديوم هوت  وكانت 
814.70 لالأوقية يوم اخلمي�س بعد يوم من �صعوده لأعلى م�صتوى يف 
الأج��ور و�صلت  ب�صاأن  املحادثات  اأن  13 عاما ون�صف و�صط موؤ�صرات على 
دولر   1447.30 اإىل  دولر   12.80 البالتني  وزاد  م�صدود  اإىل طريق 

لالأوقية بعدما خ�صر حوايل ثالثة باملئة يوم اخلمي�س.
ونزل الذهب 1.36 دولر اإىل 1271.50 دولر لالأوقية لكن العنف يف 
العراق قد يعزز �صورة املعدن النفي�س كاأداة ا�صتثمار اآمنة وتراجع الذهب 
يف العقود الأمريكية الآجلة 2.40 دولر اإىل 1271.60 دولر لالأوقية 

وارتفعت الف�صة 0.15 باملئة اإىل 19.52 دولر لالأوقية.
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املودعة حتت رقم : 210573    بتاريخ : 2014/04/27 

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م
با�ص��م:  �صركة  : ا�صو�صتيك كمبيوتر انكوربوري�صن .

وعنوانه:    4 الف ، منرب 150 ، لي تي رود ، بيتو ، تايبي ، تايون
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 

م�صتلزمات  و  غيار  قطع   ، احلا�صوب  لت�صغيل  م�صجلة  برامج   ، اللوحية  احلا�صوب  اجهزة   ، حا�صوب  اأجهزة 
الكمبيوتر ، اجهزة ملحقة باحلا�صوب ، معاجلات اعادة الت�صكيل ل�صتخدامها يف معدات ال�صبكات يف جمال 
 ، �صا�صات كري�صتال للكمبيوتر   ، ، مكربات �صوت  اللوحي  الكمبيوتر  اأكيا�س لجهزة  و  ، حقائب  الت�صالت 
اجهزة �صترييو ال�صخ�صية ، �صماعات الراأ�س ، امليكروفونات ، كامريات ، كامريات الفيديو ، الهواتف النقالة 
 ( الكهربائي  للتيار  الرئي�صية  ، مواد م�صادر  الهاتف  ، اجهزة  ، هواتف النرتنت  الهاتف اخللوي  ، اغطية 
الهواتف  ، �صواحن بطاريات  ، وحدات تزويد الطاقة  البطاريات  ، �صاحنات  البطاريات   ،  ) ا�صالك وكابالت 
اخللوية ، اجهزةالر�صال ال�صلكية و الال�صلكية ، اجهزة كمبيوتر املالحة يف ال�صيارات ، اجهزة ا�صتقبال القمار 

ال�صناعية .
الواق�عة بالفئة: )9(

و�صف العالمة:  العالمه عبارة  عن كلمة مكتوبة باحرف التينية ) Zenfone ( وتكتب باللون ال�صود و 
ب�صكل مميز ويكتب اول حرف من العالمة بخط كبري و مميز ، كما هو مو�صح بال�صكل .

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2013/11/26م    املودعة حتت رقم:  201613 
   تاريخ اإيداع الأولوية:   

   با�ص��م:  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع 
   وعنوانه: بناية بنك اأبوظبي التجاري، �صارع ال�صالم، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�صكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�صقق  بالن�صبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  وال�صكنية؛  والتجزئة 
وقرى  الت�صوق  ومراكز  ال�صناعية  واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات 
الت�صوق؛ خدمات الإدارة للم�صتاأجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجار؛ 
ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  الأم��وال؛ اخلدمات  روؤو�س  ا�صتثمار  العقارات؛  خدمات تثمني 
ال�صتثمار اجلماعي؛ خدمات اإدارة ال�صناديق؛ ال�صناديق امل�صرتكة؛ خدمات ا�صتثمار الأموال يف الأ�صهم؛ خدمات ا�صتثمار 
امل��ال؛ خدمات  اأ�صواق  �صناديق  املعا�صات؛ خدمات  �صناديق  اأوعية  التحوط؛ خدمات  �صناديق  الثابت؛  العائد  ذات  الأ�صول 
ال�صناديق  الثابت؛ خدمات  العائد  ذات  ال�صناديق  امل�صاهمني؛ خدمات  �صناديق حقوق  املتعددة؛ خدمات  الأ�صول  ا�صتثمار 
اخلدمات  تقدمي  امل�صرفية؛  اخل��دم��ات  التاأمني؛  خدمات  الجتماعية؛  امل�صوؤولية  ا�صتثمار  �صناديق  خدمات  العقارية؛ 
امل�صرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ 
العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة يف العقارات؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�صي؛ 
خدمات �صراء الأرا�صي؛ تثمني واختيار و�صراء العقارات لأغرا�س التطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري 

املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
 36   الواق�عة بالفئة:  

 و�صف العالمة:  كتبت عبارة "AMBITION UNIVERSITY" باللغة الإجنليزية.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية.
Brand Options :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 211251   بتاريخ : 06/ 2014/05
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ص��م:     يا�صني ن�صار ح�صني �صاياين
وعنوانه: ال�صارقة  – المارات العربية املتحدة..

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات.
امل�صتح�صرات اخلا�صة بتبيي�س الأقم�صة وغريها من املواد التي ت�صتخدم يف غ�صيل املالب�س وم�صتح�صرات 
التزيني  وم��واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل��واد  ال�صابون  والك�صط،  الأو���ص��اخ  واإزال���ة  وال�صقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�صعر ومعاجني الأ�صنان وم�صتح�صرات التجميل والعطور والبخور. 
 الواق�عة بالفئة :   )3(

و�صف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمات   )Brand Options( مكتوبة باللغة الالتينية، وبخط 
اأ�صود ، ووا�صح ، على خلفية بي�صاء ،مع متييز فى حجم الكتابة للحرف الأول من كل كلمة ، كما هو مو�صح 

بال�صكل.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية.
 dimension بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  الفلل اخل�صراء امل�صتدامة م�صبقة الت�صميم

املودعة حتت رقم 211058    بتاريخ :01  / 2014/05
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ص��م:  :  3 دامين�صن خلدمات م�صاحة الكميات.
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات.
الأعمال  اإدارة  فى  امل�صاعدة  املكتبي،  الن�صاط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية  خدمات 
التجارية وال�صناعية، حتليل اأ�صعار التكلفة، اإ�صت�صارات الأعمال املهنية وكالت الإ�صترياد والت�صدير،اأبحاث 
الدعاية  من��اذج  اإع���داد  التجارية،خدمات  للغايات  التجارية  املعار�س  الت�صويق،تنظيم  درا���ص��ات   ، الت�صويق 

والإعالن اأو ترويج املبيعات، حتليل اأ�صعار التكلفة ،وكالت املعلومات التجارية. 
الواق�عة بالفئة :   )35(

و�صف العالمة :  العالمة عبارة عن  �صكل و كلمات ) الفلل اخل�صراء امل�صتدامة م�صبقة الت�صميم( مكتوبة 
باللغة العربية، و باللون الأ�صود ، على خلفية بي�صاء ، وبخط وا�صح ، اأما ال�صكل فهو عبارة عن ر�صم هند�صى 
 )dimension ( باللون الأخ�صر الفاحت ، وكلمة  )ثالثى الأبعاد باللون الأ�صود ومكتوب علية رقم )3
 QUANTITY SURVEYING وكلمات  عمودي،  وب�صكل   ، الأبي�س  وباللون  الالتينية  باللغة 
SERVICES(( مكتوبة ب�صكل اأفقي وباللون الأ�صود اأ�صفل رقم )3( وهما عبارة عن اإ�صم ال�صركة ، كما 

هو مو�صح بال�صكل.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 197640         بتاريخ : 08 /  09 /  2013 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: قادري وقري�صي للتجارة العامة �س ذ م م
وعنوانه: �س  ب:  82173          ، د بي     المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
زجاج ب�صريات، اأجهزة واقية من احلوادث لال�صتخدام ال�صخ�صي، نظارات واقية لالألعاب الريا�صية، 

) نظارات ( ب�صرية، عد�صات للنظارات،  فى الفئة 9
.الواق�عة بالفئة: 9

F. cus مكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون الأ�صود  و�صف العالمة: هي عبارة عن كلمة 
اأ�صكال باللون الأزرق الفاحت والغامق وحتتها  وفوقها خط معقوف6 باللون الأحمر وحتتها دائرة بداخلها 

مكتوب عبارة Safety Glasses مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأحمر
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 193941        بتاريخ : 25 / 06 /  2013 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

 با�ص��م: ال�صادة/ خالد حممد مطر مطر
   وعنوانه: �س  ب:  :    2338        ، د بي     المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
) �صدارات (�صدر القمي�س، مالب�س جاهزة، قم�صان، بذلت، بنطلونات، بزات نظامية، مباذل،   يف الفئة 25

 .الواق�عة بالفئة: 25
و�صف العالمة: العالمة التجارية RESURGER/ ري�صريجر كلمة لتينية موؤلفة من ثمانية حروف 

مكتوبة باللون الأبي�س على خلفية �صوداء يف و�صطها ح�صرة بي�صاء اللون.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجاريةSaffron Sultani :  زعفران ال�صلطاين

                   
املودعة حتت رقم : 206374    بتاريخ : 2013/02/18 

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م
با�ص��م:  �صركة  : قرة العني للتجارة العامة)�س.ذ.م.م( .

وعنوانه:    دبي -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة.
  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 

زعفران )توابل( ، النب، ال�صاي، الكاكاو، ال�صكرالتابيوكا وال�صاجو،  وما يقوم مقام النب، الدقيق وامل�صتح�صرات 
والع�صل  النحل  ع�صل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�صكويت  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�صنوعة 
الأ�صود )الدب�س(، اخلمرية وم�صحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�صل�صة، البهارات التوابل، 

منكهات للم�صروبات بخالف الزيوت العطرية.
الواق�عة بالفئة: )30(

لتينية  وباأحرف  العربية  باللغة  مكتوبة  ال�صلطانى(  )زعفران  اإ�صم  عن  عبارة  العالمة  العالمة:   و�صف 
))Saffron Sultani باخلط الأ�صود ، على خلفية بي�صاء ، كما هو مو�صح بال�صكل 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية.
exotica FLOWERSبطلب لت�صجيل العالمة التجارية: اإكزوتيكا للزهور ذ.م.م

املودعة حتت رقم 210463    بتاريخ :23  / 2014/04
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ص��م:  :   اإكزوتيكا للزهور �س. ذ.م.م 
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات.
زهور اإ�صطناعية،اأكاليل زهور اإ�صطناعية، زهور اإ�صطناعية،فواكة ا�صطناعية، الدنتلةواملطرزات 

وال�صرائط والأزرار والكب�صون وال�صناكل والدبابي�س والإبر والزهور ال�صناعية.   
الواق�عة بالفئة :   )26

و�صف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمات )exotica FLOWERS( و�صكل مزدوج مر�صوم بطريقة 
الزهرى  باللون  خلفية  ذو  هند�صى  �صكل  على  الفاحت   الزهرى  باللون  )e(.مكتوب  حرف  عن  عبارة  فنية 
وحرف )e( مكتوب باللون الأبي�س على �صكل بي�صاوى على خلفية باللون الأحمر الداكن ، مكتوب اأ�صفل منه 
اإ�صم العالمة باللغة العربية والالتينية باللون الزهري حماط بغ�صن وردة على �صكل �صهم منحنى باللون 

الأحمر الداكن، كما هو مو�صح فى ال�صكل .. ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية.
exotica FLOWERS  بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: اإكزوتيكا للزهور ذ.م.م

املودعة حتت رقم 210068   بتاريخ :17  / 2014/04
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ص��م:  :   اإكزوتيكا للزهور �س. ذ.م.م 
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات.
، الدعاية والإع��الن .خدمات بيع   خدمات الدعاية و الإع��الن و توجيه الأعمال و تفعيل الن�صاط املكتبي 

الزهور بالتجزئة. 
الواق�عة بالفئة :   )35(

و�صف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمات )exotica FLOWERS( و�صكل مزدوج مر�صوم بطريقة 
الزهرى  باللون  خلفية  ذو  هند�صى  �صكل  على  الفاحت   الزهرى  باللون  )e(.مكتوب  حرف  عن  عبارة  فنية 
وحرف )e( مكتوب باللون الأبي�س على �صكل بي�صاوى على خلفية باللون الأحمر الداكن ، مكتوب اأ�صفل منه 
اإ�صم العالمة باللغة العربية والالتينية باللون الزهري حماط بغ�صن وردة على �صكل �صهم منحنى باللون 

الأحمر الداكن، كما هو مو�صح فى ال�صكل .. ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 GENERAL BOX بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

                  
املودعة حتت رقم : 189906   بتاريخ : 2013/04/10 

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م
با�ص��م:  �صركة  : حممد �صالح الدين �صعالن حممد ب�صام.

وعنوانه:   دبي -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات … 

اأجهزة الإنارة، والتدفئة وتوليد البخار ،والتربيد والتجفيف والتهوية، اأجهزة تكييف الهواء،اأجهزة ومكنات 
تنقية الهواء، معقمات هواء،م�صابيح كهربائية ،ثالجات، اأجهزة ومن�صاأت الإ�صاءة، معدات تهوية، م�صابيح 

كهربائية .
الواق�عة بالفئة: )11(

و�صف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمات مكتوبة باللغة الالتينية ))GENERAL BOX باخلط 
الأ�صود ب�صكل وا�صح  ومميز، على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح فى ال�صكل..

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  
�صو�صن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :211861              بتاريخ :   19/ 5 /2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: اآر ال جي هولدينجز ليمتد 
 وعنوانه:    وحدة رقم 5/3204، فندق ميديا ون، مدينة دبي لالعالم، دبي، المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الرتامبولني  قاعة  الت�صلية،  قاعات  خدمات  توفري  الت�صلية،   الت�صلية،  الت�صلية،  قاعات  خدمات  تقدمي   

الرتفية لالأطفال.
الواق�عة بالفئة: 41

وبجانبها  مكعب  داخ���ل  الأب��ي�����س  باللون  “Jump” ملونه  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و���ص��ف 
الحرف  تظهر  حيث  نقتطان.  اعالهما  ويف  مميز  ب�صكل  مكتوبة    X احل��روف  ان  حيث   .Boxx“ كلمة 
   INDOOR“ “Boxx” توجد عبارة  ايديهما لالعلى وا�صفل كلمة  X على �صكل  �صخ�صان يرفعان 

�صغري. بخط  TRAMPOLINE PARKS” مكتوبة 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 199639         بتاريخ : 20 / 10 /  2013 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: جنم �صلمان للتجارة �س ذ.م.م  
وعنوانه: �س  ب:      ، د بي     المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
،اأ�صالك معدنية للحام،يف الفئة    6

 .الواق�عة بالفئة: 6
و�صف العالمة: العالمة التجارية SASAHI/ �صا�صاهي مكتوبة باأحرف لتينية بلون اأزرق غامق داخل 
م�صتطيل ي�صع باللون الربتقايل؛ هذه الحرف متنا�صقة يف ال�صكل احلجم، با�صتثناء احلرف الالتيني الأول 
ي�صبه  اأحمر   بلون  بفتحة خمرج خم�صبة  �صكل قوقعة حلزونية  التجارية فقد ظهر يف  العالمة  )S( من 

لون غروب ال�صم�س.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 WIZY بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

                   
املودعة حتت رقم : 210464    بتاريخ :2014/04/23 

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م
با�ص��م:  �صركة  : ويزيل بتي لتد .

وعنوانه: 3 781 با�صيفيك هاي واي �صات�صوود  اإن اإ�س دبليو، 2067 ، ا�صرتاليا      . 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 

وامل�صتح�صرات  الدقيق  ال�صطناعي،  وال��نب  ال�صاغو  و  والتابيوكا  والأرز  وال�صكر  والكاكاو  وال�صاي  ال��نب   
الأ�صود،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة،  احللويات  و  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة 

اخلمرية وم�صحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج  .
الواق�عة بالفئة: )30(

و�صف العالمة:   العالمة عبارة عن اأحرف مكتوبة باللغة الالتينية )wizly(  ، على خلفية �صكل هند�صى 
ثالثى الأبعاد، باللون الأبي�س، على خلفية باللون الأحمر، على قاعدة خط منحنى باللون الأ�صفر ، وب�صكل 

مميز ، كما هو مو�صح بال�صكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
  ASUS ZenUIبطلب لت�صجيل العالمة التجارية

                   
املودعة حتت رقم : 210572    بتاريخ : 2014/04/27

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م
با�ص��م:  �صركة  : ا�صو�صتيك كمبيوتر انكوربوري�صن .

وعنوانه:    4 الف ، منرب 150 ، لي تي رود ، بيتو ، تايبي ، تايون
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 

م�صتلزمات  و  غيار  قطع   ، احلا�صوب  لت�صغيل  م�صجلة  برامج   ، اللوحية  احلا�صوب  اجهزة   ، حا�صوب  اأجهزة 
الكمبيوتر ، اجهزة ملحقة باحلا�صوب ، معاجلات اعادة الت�صكيل ل�صتخدامها يف معدات ال�صبكات يف جمال 
 ، �صا�صات كري�صتال للكمبيوتر   ، ، مكربات �صوت  اللوحي  الكمبيوتر  اأكيا�س لجهزة  و  ، حقائب  الت�صالت 
اجهزة �صترييو ال�صخ�صية ، �صماعات الراأ�س ، امليكروفونات ، كامريات ، كامريات الفيديو ، الهواتف النقالة 
 ( الكهربائي  للتيار  الرئي�صية  ، مواد م�صادر  الهاتف  ، اجهزة  ، هواتف النرتنت  الهاتف اخللوي  ، اغطية 
الهواتف  ، �صواحن بطاريات  ، وحدات تزويد الطاقة  البطاريات  ، �صاحنات  البطاريات   ،  ) ا�صالك وكابالت 
اخللوية ، اجهزةالر�صال ال�صلكية و الال�صلكية ، اجهزة كمبيوتر املالحة يف ال�صيارات ، اجهزة ا�صتقبال القمار 

ال�صناعية .
الواق�عة بالفئة: )9(

باللون  وتكتب   )  ASUS ZenUI  ( لتينية  باحرف  مكتوبة  كلمات  عبارة  العالمه  العالمة:   و�صف 
ال�صود و ب�صكل مميز وتكتب الكلمة الويل بخط كبري و مميز والكلمة التانية تكتب باحرف كبرية و�صغرية 

و ب�صكل مميز ، كما هو مو�صح بال�صكل .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  الرواد الدولية للملكية الفكرية.
 dimension بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  الفلل اخل�صراء امل�صتدامة م�صبقة الت�صميم 

املودعة حتت رقم :  211109    بتاريخ :04  / 2014/05
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ص��م:  :  3 دامين�صن خلدمات م�صاحة الكميات.
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات.

 الواق�عة بالفئة :   )37(    
و�صف العالمة :  العالمة عبارة عن  �صكل و كلمات ) الفلل اخل�صراء امل�صتدامة م�صبقة الت�صميم( مكتوبة 
باللغة العربية، و باللون الأ�صود ، على خلفية بي�صاء ، وبخط وا�صح ، اأما ال�صكل فهو عبارة عن ر�صم هند�صى 
ثالثى الأبعاد باللون الأ�صود ومكتوب علية رقم )3(  باللون الأخ�صر الفاحت ، وكلمة ) dimension( باللغة 
 )QUANTITY SURVEYING SERVICES(وكلمات عمودي،  وب�صكل   ، الأبي�س  وباللون  الالتينية 

مكتوبة ب�صكل اأفقي وباللون الأ�صود اأ�صفل رقم )3( وهما عبارة عن اإ�صم ال�صركة ، كما هو مو�صح بال�صكل.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

 اإعـــالن بيع/اندماج
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/هيتا�صي بالنت تكنولوجيز 
ليمتد )فرع �صركة اليابان( مقيدة يف �صجل ال�صركات الجنبية 
لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )1517( رقم  حتت  الوزارة  لدى 
ال�صم التجاري لي�صبح )هيتا�صي ليمتد( وتعديل بياناتها يف 
تبعا لذلك نظراً لنتقال ملكيتها  ال�صركات الجنبية  �صجل 
والندماج(  )البيع  بطريقة  ليمتد(  )هيتا�صي  �صركة  اىل 
اىل  باعرتا�صهم  التقدم  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   .
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوعني  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  الوزارة 
العالن على العنوان التايل: وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل 

.)Abu Dhabi 901(:التجاري �س.ب
وزارة القت�صاد

المارات العربية املتحدة
 وزارة القت�صاد

اإدارة ال�صركات التجارية

العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت )قطاع النقل البحري( 

تقدموا  قد  القوارب  ال�صادة/كال�س مارين لتجارة  بان 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه���ذه  ت�صجيل  ع��ل��ى  اع���رتا����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 

مراجعة مكتب ت�صجيل ال�صفن ابوظبي خالل مدة اق�صاها 

60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�س والت�صجيل البحري

    اإ�شم ال�شفينة                      رقم الت�شجيل ال�شابق       العلم ال�شابق
     �صتار كرافت STARCRAFT         جديدة                   جديدة

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي
Fresh Food:بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم 210147         بتاريخ :2014/4/20 م
با�ص��م: ال�صيد/نو�صاد عبداهلل عبداهلل

وعنوانه: �س.ب: 5234 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الطعمة وامل�صروبات اليواء املوؤقت
.الواق�عة بالفئة: 43

Fresh Food باحلروف الالتينية باللون الخ�صر ب�صكل معني  و�صف العالمة: هي عبارة عن كلمة  
حيث توجد ر�صمة نبته القمح اعلى احلرف الول وداخل احلروف الخرية الثالثة ب�صكل معني .

ال�ص��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - ادارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
العدد 11122 بتاريخ 2014/6/14ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122

تعلن �صركة علي واأولده - فرع العني ذ.م.م باأن املذكور 
اأدناه قد هرب من �صركتنا 

وما زال على كفالتنا. 
يتعامل  من  كل  نحذر  لذا 
بان  عليه  الت�صرت  اأو  معه 
يتحمل امل�صوؤولية القانونية 

الناجمة عن ذلك. 
ال�صم: بال فيكا�س جيفاجي  

 H8360666 :اجلن�صية: هندي  رقم اجلواز
تاريخ الهروب: 2014/6/8

مدير الدارة واملوارد الب�صرية

جوزيف كورية

طلب تعميم هروب

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:بي�صبوك ايطاليا للمالب�س الرجالية
Bespoke Italia:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:198806       بتاريخ:2013/9/30 م
با�ص��م:بي�صبوك ايطاليا للمالب�س الرجالية

وعنوانه:ابوظبي  �س.ب: 987 هاتف: 026796833 فاك�س: 026796844 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع )املالب�س اجلاهزة( 
ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة 

النقل( . 
و�صف العالمة:م�صتطيل ابي�س كبري كتب يف داخله عبارة Bespoke Italia على �صكل مربوز باللون 

ال�صود وباللغة الجنليزية يف ا�صفل العبارة ر�صم بكرة خيط لونها ا�صود يخرج منها ابرة من العلى . 
ال�ص��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  14  يونيو 2014 العدد 11122
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معقل  داون����ز  ت�صر�صل  مب�����ص��م��ار  تنطلق 
كب  وال���ربي���درز  كنتاكي  دي��رب��ي  �صباقات 
الأمريكي اليوم فعاليات اجلولة اخلام�صة 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  جائزة  من 
الأوىل  للفئة  الأ�صيلة  العربية  للخيول 
البالغ اإجمايل جوائزها 100 األف دولر 
�صباق  مع  بالتزامن  تقام  والتي  اأم��ريك��ي 
للفئة  للتكافوؤ  فو�صرت  �صتيفان  ابوظبي 
ن�صف  ج���وائ���زه  اإج���م���ايل  ال��ب��ال��غ  الأوىل 
للطريان  الحت����اد  و���ص��ب��اق  دولر  م��ل��ي��ون 
فلري دو ليز للتكافوؤ للفئة الثانية و�صباق 
و�صباق مات  الثالثة  للفئة  كاأ�س ريجريت 

وين خليول الفئة الثالثة. 
�صاحب  بتوجيهات  ال�صباقات  هذه  وتقام 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
الفريق  ودع��م  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
التي  للنجاحات  تاأكيدا  امل�صلحة  للقوات 
يف  املا�صية  ال�صنوات  م��دى  على  حتققت 

م�صرية اجلائزة. 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ج���ائ���زة  ���ص��ب��اق  وي��ن��ظ��م 
الأ�صيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س 
احتاد الإمارات للفرو�صية بتوجيهات من 
خليفة  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  �صمو 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  م�صت�صار  نهيان  اآل 
للفرو�صية  الإم��ارات  رئي�س احت��اد  الدولة 
الذي  ال��ع��ري��ق  داون����ز  ت�صر�صل  مب�����ص��م��ار 
ل�صباق  امل��خ�����ص�����ص��ة  اجل���ائ���زة  ي�صت�صيف 
الثالثة  للمرة  الأ�صيلة  العربية  اخليول 
ي��ع��د م�����ص��م��ار ت�صر�صل  ت��اري��خ��ه ح��ي��ث  يف 
بطولة  ل�صباقات  الرئي�صي  املعقل  داون���ز 
للخيول  كنتاكي  ودي��رب��ي  ك��ب  ال��ربي��درز 

املهجنة الأ�صيلة. 
وخ�����ص�����س ���ص��ب��اق ج��ائ��زة ���ص��اح��ب ال�صمو 
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة يف 
�صن اأربع �صنوات فما فوق مل�صافة 1800 
مرت والبالغ اإجمايل جوائزه املالية 100 
يعد اجلولة اخلام�صة  وال��ذي  األ��ف دولر 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  جائزة  من 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة يف اأوروب������ا 

واأمريكا. 
م�صافته  تبلغ  ال��ذي  ال�صباق  يف  وي�����ص��ارك 

 7 الرملية  الأر���ص��ي��ة  على  م��رت   1800
خ��ي��ول وي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام اإع���الم���ي كبري 
ل��ي�����س ع��ل��ى ن���ط���اق اأم���ري���ك���ا ف��ح�����ص��ب بل 
مع  ي��ت��زام��ن  حيث  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  على 
ال�صباق  يعد  الذي  فو�صرت  �صتيفان  �صباق 
كال�صيك  ك���ب  ل���ل���ربي���درز  ال��ت��ح�����ص��ريي 
اخليول  م��ن  نخبة  ال�����ص��ب��اق  يف  وت�����ص��ارك 
اأمريكا احلائزة على  الأ�صيلة يف  العربية 

عدة األقاب يف �صباقات الفئة الأوىل. 
ويعد املر�صح الأول للفوز بهذا ال�صباق هو 
اجلواد فاليانت بوي ل�صمو ال�صيخ طحنون 
الأمن  م�صت�صار  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الوطني باإ�صراف اليزابيث مريمان الفائز 
اجلواد  ..وك���ان  املا�صي  العام  يف  بال�صباق 
واملنحدر  ���ص��ن��وات   6 ال��ع��م��ر  م���ن  ال��ب��ال��غ 
قد  ثمربنيت  والفر�س  دروي�����س  ن�صل  من 
مت�صمنة  ام��ريك��ا  يف  �صباقات  باأربعة  ف��از 
مب�صمار  الثالثة  للفئة  تك�صا�س  دي��رب��ي 
الثانية  للفئة  ف��ارم  فالور  و�صباق  ريتاما 
مب�����ص��م��ار دي����الور ب����ارك يف ع���ام 2013 
داريل  ال����ع����ام يف ج����وائ����ز  وت������وج ح�������ص���ان 
ابرز  وم��ن    .2012 ع��ام  يف  التقديرية 
اخليول املتحدية املحارب القدمي جريال 
8 �صنوات واملنحدر من  العمر  البالغ من 
انكومبارابل والفائز  ن�صل كوجن والفر�س 
بعدة �صباقات �صتيك�س خالل 6 موا�صم يف 
له  فوز  اول  ..ومتكن من حتقيق  امريكا 
هذا املو�صم يف �صباق كاأ�س املغفور له باإذن 
اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان للفئة 
الأوىل مب�صمار �صام هيو�صتون يف مار�س 
2014 وميلكه بيل والدرون الفائز عدة 

مرات بجازة داريل التقديرية. 
احل�صان  �صيكون  ال��ذي  الوحيد  واخل��ي��ل 
الأ�صود يف هذه املجموعة هو �صموك هاو�س 
البالغ من العمر 5 �صنوات ملالكته كاثرين 
وب�����اول ���ص��م��وك ب���اإ����ص���راف ران�����دي نونلي 
..وك�����ان ���ص��م��وك ه���او����س ق���د ���ص��غ��ط على 
مب�صمار  امل�صتقيم  عمق  يف  ب��وي  فاليانت 
الثاين كما  ب��ارك ليحل يف املركز  دي��الور 
الثاين عن جريال وينحدر  املركز  حل يف 
م���ن ن�����ص��ل ك��اول��ي��ن��و وت����وج ح�����ص��ان العام 
جليله يف اآخر �صنتني وي�صعى لتحقيق اول 

فوز له ب�صباقات الفئة الأوىل. 

وي��ك��م��ل ال��ق��ائ��م��ة ك��ال���ص��ي��ك اك����ت مل���ارك 
الفا  و  ب��روت  ا�صبي  ل��ني  وب��اإ���ص��راف  ا�صبي 
ل��ي��ل��ث بوت�صر  وب���ا����ص���رف  ن��ي��ف��ي�����س  جل����اي 
وبريننج فليت جلاي�س بيتلي واي جوزيف 
هاز  اك�س  ان  و  �صتيلويل  مورين  با�صراف 
ان��رتب��راي�����س وب��اإ���ص��راف ل��ني ا�صبي و  ران 
ل�صي فاز ل�صام فا�صكويز وبا�صراف رينييه 
لفلور و �صامبني تي�صت لروز بروك فارم 

وباإ�صراف راندي نونلي. 
اأب��وظ��ب��ي ���ص��ت��ي��ف��ان فو�صرت  وي��ع��د ���ص��ب��اق 
 1800 مل�����ص��اف��ة  الأوىل  للفئة  ل��ل��ت��ك��اف��وؤ 
اإجمايل جوائزه املالية ن�صف  مرت البالغ 
مليون دولر احد ابرز ال�صباقات الوطنية 
يف اأمريكا واملخ�ص�س للخيول املعمرة على 

امل�صمار الرئي�صي الرملي . 
�صتيفان  ب�صباق  الفائز  بليم  وك��ان اجل��واد 
ل��ل��ف��وز ب�صباق  ق��ب��ل ذه����ب  ف��و���ص��رت م���ن 
اغني  يعد  ال��ذي  ال��ربي��درز كب كال�صيك 
اإحلاق  م��ن  متكن  ح��ني  اأم��ري��ك��ا  يف  �صباق 
زنياتا  امل��ه��زوم��ة  غ��ري  بالفر�س  ال��ه��زمي��ة 
ال�صباق  اأبطال  اب��رز  ..وم��ن  العام  ح�صان 
اأي�صا ح�صانا العام كريلني و �صانت ليام . 
فلري  ل��ل��ط��ريان  الحت���اد  �صباق  وخ�ص�س 
دو ليز للفئة الثانية مل�صافة 1800 مرت 
األف   175 املالية  اإجمايل جوائزه  البالغ 
ثالث  �صن  يف  والأف��را���س  للمهرات  دولر 
من  نخبة  فيه  وت�صارك  ف��وق  فما  �صنوات 
�صباق  خ�ص�س  ..فيما  اأمريكا  يف  اخليول 
م���ات وي���ن خل��ي��ول ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة البالغ 
دولر  األ��ف   100 املالية  جوائزه  اإجمايل 
نورثرن  ���ص��ب��اق  عليه  يطلق  ك���ان  وال����ذي 
مات  لذكرى  تخليدا  تغيريه  ومت  دان�صر 
ت�صر�صل  مل�صمار  ال�����ص��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  وي���ن 
داون����ز وت�����ص��ارك ف��ي��ه اأف�����ص��ل اخل��ي��ول يف 

م�صافة 1700 مرت. 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  �صمو  وا���ص��اد 
بالدعم الذي حتظى به  اآل نهيان  خليفة 
ريا�صة الفرو�صية و�صباقات اخليل حمليا 
وعامليا ل �صيما اخليول العربية من قبل 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن  ���ص��م��و  اأول  وال���ف���ري���ق 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 

..موؤكدا  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
انواعها  بكافة  اخليول  �صباقات  ان  �صموه 
ت�صري بخطوات ثابتة نحو الأمام لتطوير 
هذا  ظ��ل  يف  النت�صار  م��ن  وم��زي��د  اللعبة 

الدعم الكبري. 
وقال اإن تنظيم احتاد المارات للفرو�صية 
يوؤكد اأننا جميعا نعمل على حتقيق هدف 
واح��د هو رفعة وري���ادة دول��ة الإم���ارات يف 
التي  اخليل  و�صباقات  الفرو�صية  جم��ال 
الوطني  متثل ج��زءا ل يتجزاأ من تراثنا 
وه����و ال���ه���دف ال�����ذي اأط���ل���ق���ت م���ن اأجله 
���ص��ب��اق��ات ج��ائ��زة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئي�س 
ال���دول���ة ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة يف 

خمتلف دول العامل. 
وق���ال ���ص��م��وه ان ال��ن��ج��اح ال���ذي حت��ق��ق يف 
املغرب  م����ن  ك����ل  ال�����ص��اب��ق��ة يف  اجل�������ولت 
وم�صر وايرلندا واملانيا كان لفتا ومميزا 
كما تخطى حدود التناف�س العادي وامتد 
ال��ت��الق��ي وامل��ح��ب��ة بني  ت��ع��زي��ز ق��ي��م  اإىل 
امل���الك وال��ف��ر���ص��ان يف ك��اف��ة ال����دول التي 
ال�صباقات  وتطورت  اجلائزة  فيها  اقيمت 
املناف�صات  يف  ال��دخ��ول  على  الإق��ب��ال  وزاد 
املالك  قبل  م��ن  ال�صباقات  يف  وامل�����ص��ارك��ة 
اجلدد الأمر الذي ي�صب ل�صالح التم�صك 
الر�صالة  وه��ي  والأج����داد  الآب���اء  بريا�صة 

التي نود اإي�صالها للجميع . 
واأ�صاف �صموه تقام اجلولة اخلام�صة من 
المريكية  امليادين  اع��رق  يف  هنا  اجلائزة 
للجائزة  املتوا�صل  النجاح  حقيقة  لتوؤكد 
عليه من اجلميع  الذي ح�صلت  والقبول 
اأك��ر حر�صا  مما يجعل احت��اد الفرو�صية 
جولتها  خم���ت���ل���ف  يف  اإجن����اح����ه����ا  ع���ل���ى 
املطلوب  ال��ن��ج��اح  درج����ة  اإىل  وال���و����ص���ول 
.. وقال  ع��امل��ي��ا  ���ص��ي��ت احل����دث  ذاع  ح��ي��ث 
تنظيم  على  القائمني  يف  بالحدود  ثقتنا 

اجلائزة . 
واأو�صح �صموه اأن اجلائزة حققت مكا�صب 
غري م�صبوقة جت�صدت يف العدد القيا�صي 
من القنوات الف�صائية وحمطات التلفزة 
الفعاليات  نقل  تت�صابق على  التي  العاملية 
..موؤكدا اأن اخليول العربية الأ�صيلة هي 
..م��ع��رب��ا عن  ت��راث��ن��ا وثقافتنا  م��ن  ج���زء 
فخره بازدياد عدد مالك اخليول العربية 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  واأم��ري��ك��ا  اأوروب����ا  الأ�صيلة يف 
الدول العربية. 

ومن جهته قال طالب ظاهر املهريي اأمني 
ال�صر العام لحتاد الإمارات للفرو�صية اإن 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ج��ائ��زة 
 .. ن��اج��ح��ة  م�صتقبلية  روؤى  وف���ق  ت�����ص��ري 
موؤكدا اأن احتاد المارات للفرو�صية متكن 
من الو�صول باحلدث اإىل �صريحة كبرية 
من اجلمهور يف اأوروبا والعامل من خالل 
والتي  للجائزة  والكبري  ال��الف��ت  النجاح 
ال�صنوات  ال�����ص��اح��ة يف  ع��ل��ى  ب��ق��وة  ظ��ه��رت 
الأخ��������رية ل��ت��ف��ر���س واق����ع����ا ج����دي����دا من 
بف�صل  اخليول  �صباقات  ع��امل  يف  النجاح 
الدكتور  ال�صيخ  �صمو  م��ن  الكبري  ال��دع��م 
اآل نهيان رئي�س احتاد  �صلطان بن خليفة 
الم�������ارات ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة وال��ق��ائ��م��ني على 

�صوؤون اجلائزة. 
اجلولة  مناف�صات  اإق��ام��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
للخيول  الدولة  رئي�س  جلائزة  اخلام�صة 
العربية ال�صيلة مب�صمار ت�صر�صل داونز 
والربيدرز  كنتاكي  ديربي  �صباقات  معقل 
توؤكد  ال���ث���ال���ث  ول���ل���ع���ام  الأم�����ريك�����ي  ك����ب 
الذي  والقبول  املتوا�صل  النجاح  حقيقة 
مما  ال��دول��ي��ة  الأ����ص���رة  م��ن  عليه  ح�صلت 
اأكر حر�صا  اإدارة الحت��اد  يجعل جمل�س 
اإجن��اح اجل��ائ��زة يف خمتلف جولتها  على 
والو�صول اإىل درجة النجاح املطلوب حيث 
ذاع �صيت احلدث عامليا وبات الهدف الأول 
لع�صاق هذه الريا�صة وهي متتلك ن�صاطا 
دوليا م�صتمرا على مدار العام ويف جميع 

املناطق يف قارات العامل. 
داون��ز معقل  ت�صر�صل  ان م�صمار  واأ�صاف 
كب  وال���ربي���درز  كنتاكي  دي��رب��ي  �صباقات 
الأمريكي من اعرق امليادين على امل�صتوى 

العاملي وهو يعترب مركزا للفرو�صية. 
وا�صاف املهريي اإن جائزة �صاحب ال�صمو 
الأ�صيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س 
حققت خالل املوا�صم املا�صية املمتده للعام 
ال� 22 اخرتاقا جغرافيا مهما من خالل 
الأوروبية  العوا�صم  اأغ��ل��ب  اإىل  و�صولها 
بعد م�صوار طويل من  وذل��ك  اأمريكا  ويف 
املختلفة  امل��ي��ادي��ن  يف  الكبرية  النجاحات 
للتعريف باخليول العربية الأ�صيلة ودعم 

انت�صارها واإعالء مكانتها وجعل �صباقاتها 
ك���ل الظروف  جت���ذب اله��ت��م��ام وت���وف���ري 

املواتية لنجاحها. 
العلي  في�صل  اأ����ص���اد  نف�صه  ال�����ص��ي��اق  ويف 
الأمني العام امل�صاعد بالدعم الالحمدود 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفه بن زايد اآل 
وتوجيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
زايد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
املجل�س  رئي�س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
العربي  اجل���واد  ���ص��اأن  لإع���الء  التنفيذى 
يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة م��ن خ��الل �صباقات 
العربية  اخليول  اأ�صالة  لتاأكيد  اجل��ائ��زة 
الرتاث  اىل  بالن�صبة  واأهميتها  الأ�صيلة 

العربي ال�صيل. 
والتخطيط  املبا�صر  الإ����ص���راف  اإن  وق���ال 
للفرو�صية  الم�������ارات  لحت����اد  امل����درو�����س 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة 
�صاحب  ج��ائ��زة  اأو���ص��ل  نهيان  اآل  خليفة 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو 
الأ�صيلة اىل مكانة مرموقة على ال�صاحة 
الدولية يف فرتة وجيزة مل تتعد 22 عاما 
الأ�صيلة  العربية  اخل��ي��ول  اأن  واأ���ص��اف    .
اأ���ص��ب��ح��ت حت��ت��ل م��ك��ان��ة مم��ي��زة يف قلوب 
الأوروبيني من خالل الهتمام الذي فاق 
التوقعات من جانب املالك واملربني خا�صة 
حب  يف  ق��دمي  ما�س  لها  التي  امريكا  يف 
�صباقات اخليول العربية الأ�صيلة وتتميز 
امل���الك وم�صاركة  ب��اه��ت��م��ام  امل��ح��ط��ة  ه���ذه 
املخ�ص�صة  ال�صباقات  يف  خيولهم  اأق���وى 
اىل  ..م�صريا  ال�صيلة  العربية  للخيول 
ان هناك خططا لتطوير اجلائزة يف العام 

املقبل وهناك مفاجاآت كربى. 
للمحطة  اجل���ائ���زة  و����ص���ول  ان  واأو�����ص����ح 
المريكية  املتحدة  الوليات  يف  اخلام�صة 
ال�����ي�����وم ج�������اء ت����رج����م����ة خل����ط����ط احت�����اد 
المارات للفرو�صية يف الهتمام باخليول 
عربية  قيمة  لرت�صيخ  الأ�صيلة  العربية 
للهوية  امل�����ص��رق  ال��وج��ه  وجت�صيد  اأ�صيلة 

الماراتية. 
�صاحب  جلائزة  الأوىل  اجلولة  اأن  يذكر 
ال�صمو رئي�س الدولة للخيول العربية قد 
بقيادة  معمورة  زي��ان  اجل���واد  بلقبها  ف��از 

ع��ب��دال��رح��ي��م وميلكه  ف�����ص��ول  ال���ف���ار����س 
ع��ل��ى تدريبه  وي�����ص��رف  ر����ص���ني  ج��ال��وب��ي 
على  ح�����ص��ل  ف��ي��م��ا  دوروال  ج���ون  امل�����درب 
ب��ط��ول��ة اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
اخليل  ل�صباق  الريا�صية  اجلمعية  ن��ادي 
ومالكي اجلياد مب�صر اجلديدة بالقاهرة 
ل��ري��ا���س جالل  ح��م��دان  �صلطان  اجل����واد 
ب���ق���ي���ادة ال���ف���ار����س ع��ب��دامل��ق�����ص��ود حممد 
..فيما  امل���درب حممد رم�����ص��ان  واإ���ص��راف 
فاز باجلولة الثالثة اجلواد لهوب لل�صيد 
نا�صر حممد احل�صار وفاز اجلواد امريتو 

باجلولة الرابعة التي اقيمت باملانيا. 
جائزة  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  وان��ط��ل��ق��ت 
للخيول  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة يف م�����ص��م��ار ان���ف���ا يف 
الدار البي�صاء املغربية فيما تقام اجلولة 
ال�صاد�صة يف فرن�صا لتقام يف م�صمار �صانت 
ي��ون��ي��و اجلاري  �صهر  م��ن   29 ي���وم  ك��ل��ود 
الرابع من  بلجيكا يف  اإىل  اجلائزة  وتعود 
م�صمار  ع��ل��ى  وت��ق��ام   .. امل��ق��ب��ل  اأغ�صط�س 
العا�صمة  اإىل  ت��ن��ت��ق��ل  وب��ع��ده��ا  اأو����ص���ن 
الرو�صية مو�صكو يف 14 اأغ�صط�س وتختتم 
ا�صطنبول  الرتكية  العا�صمة  يف  اجلائزة 

خالل �صهر �صبتمرب املقبل. 
مدينة  يف  داون���ز  ت�صر�صل  م�صمار  وي��ق��ع 
الأمريكية  ك��ن��ت��اك��ي  ب���ولي���ة  ل��وي��زف��ي��ل 
اأ�صهر  ك��ن��ت��اك��ي  دي��رب��ي  ���ص��ب��اق  ويحت�صن 
ال�����ص��ب��اق��ات الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى الإط�����الق 
ثالث  �صن  يف  الأ�صيلة  املهجنة  للخيول 
اإىل عام  اإق���ام���ت���ه  ت���اري���خ  ���ص��ن��وات وي���ع���ود 
الفوز  م��ن  اري�صتايد�س  ومت��ك��ن   1875
بني  ال���ذي  اجل��دي��د  امل�صمار  يف  بال�صباق 
بوا�صطة عائلة ت�صر�صل يف لويزفيل وكان 
امليل  ون�صف  ميل  مل�صافة  الأ�صل  يف  يقام 
التاج  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  مب��ث��اب��ة  وه���و 
الثالثي الأمريكي يكمله �صباقا بريكني�س 
�صتيك�س وبلمونت �صتيك�س والبطولة التي 
 1919 ب��ارت��ون يف  �صري  م��رة  نالها لأول 
ومنذ عام 1978 مل ي�صتطع اأي جواد يف 
الثالثي  بالتاج  الفوز  الأم��ريك��ي  التاريخ 
بامل�صمار  اأق��ي��م��ت  ك��م��ا   .. اف��ريم��ي��د  ب��ع��د 
عدة دورات ل�صباقات بطولة الربيدرز كب 

للخيول املهجنة الأ�صيلة ال�صهرية. 

بعد ركلة جزاء م�شكوك يف �شحتها .. املباراة االفتتاحية تثري اجلدل حول التحكيم
اأطلقت املباراة الفتتاحية ملونديال الربازيل 2014 اول جدل حول التحكيم: 
فبمنحه �صربة جزاء م�صكوك ب�صحتها للمنتخب امل�صيف، اأعاد احلكم الياباين 
يوي�صي ني�صيمورا فتح النقا�س يف �صاأن ال�صتعانة باأ�صرطة الفيديو يف التحكيم. 
وكان احلكم الياباين منح الربازيل �صربة جزاء اثر مالم�صة ناعمة من املدافع 
الكرواتي ديان لوفرين على فريد داخل املنطقة، ليمنح نيمار التقدم ملنتخب 
بالده بعدما انربى لها بنجاح )71(. وعاد منتخب ال�صامبا لي�صجل هدفا ثالثا 
وعلق مدرب كرواتيا نيكو كوفات�س   .1-3 من خالل او�صكار )90+1( ليفوز 
على قرار احلكم بالقول اأمام ال�صحافيني: اإذا راأى اأحدكم ان هناك �صربة جزاء 
فلريفع يده. اأنا ل ا�صتطيع ان ارفع يدي، و�صربة اجلزاء املمنوحة كانت �صخيفة 
. واأ�صاف: اإذا اكملنا على هذا املنوال �صرنى مئة �صربة جزاء يف هذا املونديال 
ا�صتح�صال  يحاولون  الالعبني  الوم فريد لن جميع  ل  انا  كوفات�س:  وتابع   .

قال بالتر يف ختام كونغر�س الفيفا يف �صاو باولو الربعاء املا�صي: اطور فكرة 
جديدة لن تروق رمبا ملجل�س الإحتاد الدويل لكرة القدم: مل ل مننح للمدرب 
 . لأ�صرطةالفيديو  البطيء  العر�س  وم�صاهدة  احلكم  على  العرتا�س  فر�صة 
وهو  التحكيم،  يف  الفيديو  اىل  اللجوء  معار�صي  من  ال�صا�س  يف  بالتر  وك��ان 
قال يف ت�صريح لقناة بي اإين �صبورت�س يف اأبريل املا�صي: اأنا بالتاأكيد متحفظ 
توقف،  دون  من  دقيقة   90 لعب  هي  القدم  كرة  فاأهمية  الفيديو،  بخ�صو�س 

ويجب اأن نعي�س بالخطاء الب�صرية .
راأينا،  ن��ب��دل  اأن  دائ��م��ا  الرب��ع��اء: ميكننا  ق��ال  ال���دويل  اأن رئي�س الحت���اد  غ��ري 
خ�صو�صا عندما ن�صاهد املباريات على ال�صا�صة ال�صغرية ونرى كل �صيء بف�صل 
كل هذه الكامريات . واأ�صاف: �صاأقرتح الفكرة على جمل�س الفيفا لرنى اإذا كان 

المر قابال للتطبيق .

�صربات جزاء وهذا جزء من اللعبة �صئنا ام ابينا . وا�صتطرد: ل�صت من النوع 
الذي ي�صتكي من احلكام امنا اذا اكملنا على هذا النحو ف�صنكون يف ال�صريك . 
وذهب لوفرين ابعد من ذلك بالقول: مل امل�س فريد، وهذه ف�صيحة بالن�صبة 

اىل كرة القدم والفيفا، والربازيليون خا�صوا املباراة ب�12 لعبا .
- بالتر يوؤيد ال�صتعانة باأ�صرطة الفيديو -

وياأتي هذا اخلطاأ التحكيمي املرتكب يف واحدة من املبارايات الكر م�صاهدة يف 
العامل )حواىل مليار م�صاهد متكنوا من روؤية العر�س البطيء للقطات املباراة 
واخلطاأ املزعوم( غداة اإثارة رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا ال�صوي�صري 
من  احلكام  ق���رارات  على  بالعرتا�س  للمدربني  ال�صماح  فكرة  بالتر  ج��وزف 
خ���الل ط��ل��ب ال���ص��ت��ع��ان��ة ب��اأ���ص��رط��ة ف��ي��دي��و امل��ب��اري��ات لإع����ادة م�����ص��اه��دة ال�صور 
الفكرة،  هذه  راف�صي  من  كان  بعدما  مفاجئ  ت�صريح  ويف  البطيء.  بالعر�س 

اليوم �صوى باللجوء اىل تكنولوجيا خط املرمى يف التحكيم.  ول ي�صمح حتى 
وتتطلب فكرة ال�صتعانة باأ�صرطة الفيديو اأن تخ�صع للدر�س يف جلان عدة قبل 

اأن يتم اعتمادها يف كرة القدم يوما ما.
مونديال  حكام  ي�صتفيد  التاريخ  يف  الأوىل  للمرة   - املرمى  خط  تكنولوجيا   -
2014، من م�صاعدة تكنولوجيا خط املرمى لتفادي اخلطاأ الفادح  الربازيل 
الذي ارتكب يف الدور ثمن النهائي ملونديال جنوب افريقيا بني املانيا وانكلرتا 
املانيا  كانت  بلومفونتني،  يف   2010 يونيو  ح��زي��ران   27 ففي   .2010 ع��ام 
متقدمة على انكلرتا 2-1 يف الدور ثمن النهائي للمونديال اجلنوب افريقي 
عندما �صدد فرانك لمبارد كرة قوية بيمناه ارتطمت بالعار�صة واجتازت خط 
مرمى احلار�س مانويل نوير بيد ان احلكم الوروغوياين خورخي لريوندا مل 

يحت�صب الهدف وخ�صرت انكلرتا يف النهاية 4-1.

جائزة رئي�ص الدولة للخيول العربية تنطلق يف م�شمار ت�شر�شل داونز االأمريكي اليوم

ك�صف نادي ال�صارقة الريا�صي الثقايف م�صاء اأم�س 
على اكتمال ا�صتعداداته لتنظيم واإطالق بطولته 
الأوىل للكاراتيه والتي اأطلق عليها بطولة ال�صارقة 
الأوىل للكاراتيه يف �صالته الريا�صية بعد اأن وجه 

الدعوات لكافة الندية واملراكز .
ومن املقرر اأن تنطلق البطولة ع�صر يوم اجلمعة 
اجلاري  يونيو  �صهر  م��ن  ع�صرين  امل��واف��ق  املقبل 
مب�����ص��ارك��ة ع����دد م���ن الن����دي����ة وم����راك����ز تدريب 

الكاراتيه .
ب��ن جر�س ع�صو جمل�س  واو���ص��ح حممد ح��م��دان 
باأن  الفردية  الألعاب  م�صرف  ال�صارقة  نادي  اإدارة 
النادي رفع جاهزيته ل�صتقبال احلدث الريا�صي 
ال���الئ���ق وجعلها  ال��ري��ا���ص��ي  ب��ال�����ص��ك��ل  وت��ن��ظ��ي��م��ه 

التنظيم  خ��الل  من  لالنظار  لها  جت��ذب  مناف�صة 
اأن  املنتظر  التي من  الفنية  والتحكيم وامل�صتويات 

ت�صارك يف فعالياتها .
واأ�صار اإىل اأن الأندية واملراكز امل�صاركة �صتتبارى يف 
الكاتا فردي والكاتا جماعي والكوميته  م�صابقات 
حكام  ال��ب��ط��ول��ة  حتكيم  ع��ل��ى  و�صي�صرف  ج��م��اع��ي 
م��ع��ت��م��دون م���ن احت����اد الإم�������ارات ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو و 

الكارااتيه
ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  ب��اأن جمل�س  واأك��د ابن جر�س 
جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  اأحمد  ال�صيخ  وبتوجيهات 
الدارة يتطلع اإىل اأن يتيح من�صة ريا�صية ت�صاف 
لفتا  الريا�صة  هذه  يف  املحلية  املن�صات  كافة  اإىل 
لعبي  اح��ت��ك��اك  تعزيز  يف  يتمثل  ال��ه��دف  اأن  اإىل 

واكت�صاب اخلربات  الخ���رى  الن��دي��ة  م��ع  ال��ن��ادي 
البا�صمة  ب��الم��ارة  الريا�صية  احل��رك��ة  وتن�صيط 
جيل  نحو  روؤان���ا  تنمية  يف  �صي�صاهم  ال��ذي  الأم���ر 
الكاراتيه  يف  الوطنية  املنتخبات  ي��خ��دم  ري��ا���ص��ي 
التى  ال�صيفية  الريا�صية  ال���دورات  مع  وتالقيها 
ويفيد  ينفع  مبا  ال�صباب  اوق��ات  �صغل  ايل  تهدف 
ومن جهته وجه عي�صي هالل احلزامي اأمني ال�صر 
لتنظيم  ال�صتعداد  اىل  النادي  اجهزة  كافة  العام 
ال��ب��ط��ول��ة وت���وف���ري ك���اف���ة اأوج�����ه ال���دع���م لإجن����اح 
مب�صيئة  �صيقدم  النادي  اأن  اإىل  م�صريا  فعالياتها 
يف  ت�صهم  عالية  مب�صتويات  ريا�صية  بطولة  اهلل 
الريا�صات  م��ن  ك��واح��دة  الكاراتيه  ريا�صة  تنمية 

احليوية يف الدولة.

اإن مانويل  ل��وف  امل��درب يواكيم  ق��ال 
نوير حار�س املانيا تعافى من ا�صابة 
يف الكتف و�صيبداأ مباراة يوم الثنني 
تدرب  بعدما  ال��ربت��غ��ال  اأم���ام  املقبل 
ال��ذي ظهر  مع الفريق . واأبلغ لوف 
م���وؤمت���ر �صحفي  الرت���ي���اح يف  ع��ل��ي��ه 
يف  الفتتاحية  فريقه  م��ب��اراة  قبيل 
املجموعة ال�صابعة يف �صلفادور انه من 
م�صاركة  اأي�صا  كبري  حد  اىل  املرجح 
يعاين  ك��ان  ال��ذي  لم  فيليب  القائد 
من ا�صابة يف الكاحل اأمام الربتغال 
بدل  املدافع  الو�صط  لعب  مركز  يف 

من اللعب مع رباعي خط الظهر.
وق���ال ل���وف امل��خ��اوف ب�����ص��ان ال���ص��اب��ات ب����داأت تتال�صى 
ت��دري��ج��ي��ا.  وت��اب��ع م��ان��وي��ل ن��وي��ر ���ص��ارك يف التدريبات 
اليوم و�صيكون يوم الثنني.  واأ�صيب نوير حار�س املانيا 
الول على م��دار ال�صنوات الرب��ع املا�صية واح��د اعمدة 

فريقه  انت�صار  يف  الكتف  يف  الفريق 
املانيا  كاأ�س  نهائي  يف  ميونيخ  بايرن 
ايار  مايو  يف  دورمتوند  برو�صيا  على 
املا�صي. كما ا�صيب لم اي�صا با�صابة 

طفيفة يف تلك املباراة.
والقت ا�صابتهما بظالل من ال�صكوك 
على مع�صكر املانيا لكا�س العامل. ومل 
ن��وي��ر يف م��ب��ارات��ني وديتني  ي�����ص��ارك 
م��ع امل��ان��ي��ا ا���ص��ت��ع��دادا ل��ك��اأ���س العامل 
الكامريون وارمينيا. ولعب لم  امام 
الذي يعترب من اف�صل لعبي مركز 
ال��ظ��ه��ري المي����ن يف ال���ع���امل يف خط 

الو�صط امام ارمينيا.
وقال لوف لعب فيليب لم يف خط الو�صط من البداية 
امام ارمينيا وانا واثق متاما من انه �صيتمكن من اللعب 

يف نف�س املركز يوم الثنني. 
و���ص��ت��واج��ه امل��ان��ي��ا اي�����ص��ا غ��ان��ا وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  رعاية  حتت 
ال��داخ��ل��ي��ة تنطلق م�����ص��اء اليوم  ال������وزراء وزي����ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
لكرة  الداخلية  وزارة  كاأ�س  لبطولة  النهائية  الأدوار  مباريات 
ينظمها  وال��ت��ي  ع�����ص��رة  ال�����ص��اب��ع��ة  ن�صختها  يف  ل��ل�����ص��الت  ال��ق��دم 
ع�صرة  فيها  وت�صارك  الداخلية  ب��وزارة  الريا�صي  ال�صرطة  احتاد 
فرق متثل القيادات والإدارات العامة املختلفة بالوزارة وتختتم 
فعالياتها يوم الأثنني املقبل. وت�صهد �صالة �صالح الدين بدبي 
الأوىل  امل��ب��اراة  يف  يلتقي  حيث  البطولة  لهذه  النهائية  الأدوار 
فريق القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة مت�صدر املجموعة الأوىل 
الو�صيف  مركز  �صاحب  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  فريق  مع 
القيادة  فريق  الثانية  املباراة  ت�صع  بينما  الثانية..  املجموعة  يف 
العامة للدفاع املدين مت�صدر املجموعة الثانية وجها لوجه مع 
الأوىل  املجموعة  ث��اين  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  فريق 
املباراة  اإىل  �صيتاأهالن  اليوم  مباراتي  يف  الفائزان  والفريقان   ..

قد  البطولة  كانت  الن�صخة.  هذه  بطل  هوية  لتحديد  النهائية 
�صالح  ب�صالة  مباراتني  اإق��ام��ة  املا�صي  اخلمي�س  م�صاء  �صهدت 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ف��ري��ق  اأ���ص��ف��رت الأوىل ع��ن تغلب  ب��دب��ي  ال��دي��ن 
بهدفني  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  فريق  على  دب��ي  ل�صرطة 
واإ�صتطاع  ال��ث��ان��ي��ة.  املجموعة  م��ب��اري��ات  �صمن  وذل���ك  نظيفني 
على  وا���ص��ح��ة  ميدانية  �صيطرة  يفر�س  اأن  دب��ي  �صرطة  ف��ري��ق 
بف�صل  اللقاء  اأح���داث  على  قب�صته  يحكم  واأن  اللعب  جمريات 
الهجمات  وبناء  امللعب  وعر�س  طول  على  لعبيه  انت�صار  ح�صن 
املناف�س  ال��ط��رف  و�صع  على  �صاعدهم  مم��ا  واخل��ط��رية  املتكررة 
حتت ال�صغط العايل طوال �صوطي املواجهة وجاءت املباراة مليئة 
باحلما�س والندية والإثارة منذ بداية انطالقتها وحتى �صافرة 
النهاية لكن كانت كفة فريق �صرطة دبي هي الأرج��ح حيث كان 
لعبوه الأكر جتان�صا م�صتغلني مهاراتهم الفنية العالية وعلو 
كعبهم ليح�صدوا فوزا م�صتحقا يف نهاية املطاف. وجاءت املباراة 

اأن  اأه��داف بعد  الثانية من طرف واحد وكانت مبثابة مهرجان 
نتيجة  ل�صرطة عجمان من حتقيق  العامة  القيادة  متكن فريق 
مدر�صة  ف��ري��ق  م��رم��ى  �صباك  يف  ه��دف��ا   18 �صجل  حيث  ك��ب��رية 
واحدة  مل��رة  ول��و  الت�صجيل  يف  ف�صل  ال���ذي  الحت��ادي��ة  ال�صرطة 

ليخرج من امللعب �صفر اليدين.
واأ�صاد العقيد حممد بن دملوج الظاهري اأمني ال�صر العام لحتاد 
والروح  البطولة  تنظيم  وجن���اح  مب�صتوى  الريا�صي  ال�صرطة 
الريا�صية العالية التي �صهدتها املناف�صة من جميع لعبي الفرق 
امل�صاركة واأثنى على اجلهد الكبري الذي تقوم به اللجنة املنظمة 
بامل�صتوى  اأي�صا  م�صيدا  النجاح  �صبل  كل  توفري  على  وحر�صها 
العايل الذي قدمته بع�س الفرق .. ولفت يف الوقت نف�صه اإىل اأن 
اجلميع على موعد مع نهائي عايل امل�صتوى �صيكون م�صك اخلتام 
وح�صدت  لها  املخطط  والأه����داف  الطموحات  حققت  لبطولة 

النجاح املن�صود بكل املقايي�س.

نادي ال�شارقة ي�شتعد الإطالق بطولته 
االأوىل للكاراتيه يف ع�شرين ال�شهر اجلاري 

انطالق مباريات االأدوار النهائية لبطولة كاأ�ص 
وزارة  الداخلية لكرة القدم لل�شاالت م�شاء اليوم

نوير حار�ص املانيا يلعب اأمام الربتغال 
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دراجات  م��اراث��ون  خ��الل  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  دع��ا 
ل�صتخدام  ام�س  امل�صريني  الريا�صية  املالب�س  مرتديا  قاده 
ا�صتهالك  م��ن  احل��د  بغر�س  امل�صي  م��ن  وامل��زي��د  ال���دراج���ات 

الطاقة التي تدعمها الدولة مبليارات الدولرات �صنويا.
القاهرة  احل��رب��ي��ة يف  الكلية  م��ن  امل���اراث���ون  ان��ط��الق  وق��ب��ل 
مب�صاركة مئات الأ�صخا�س بع�صهم طالب يف الكلية والبع�س 
اإىل  بالإ�صافة  واجل��ام��ع��ات  ال�صرطة  كلية  يف  ط��الب  الآخ���ر 

م�صوؤولني واإعالميني وفنانني األقى ال�صي�صي كلمة.
رئي�صا  الد�صتورية  اليمني  اأدى  قد  ال�صي�صي  الرئي�س  وك��ان 

للبالد يوم الأحد املا�صي.

م�صر  اإن  ال�صهر  ه��ذا  احلكومة  ق��ول  اإع���الم  و�صائل  ونقلت 
دولر( من  م��ل��ي��ار   24( ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار   170 ن��ح��و  اأن��ف��ق��ت 
التي  املالية  ال�صنة  خ��الل  الطاقة  دع��م  يف  ال��دول��ة  ميزانية 
تنتهي يف 30 يونيو حزيران احلايل وقالت احلكومة اأي�صا 
اإنها تعتزم تخفي�س الدعم يف العام املقبل اإىل 104 مليارات 

جنيه.
واأ�صعار الطاقة يف م�صر من بني الأرخ�س يف العامل. ورغم 
اأي  جت��روؤ  مل  ال��دع��م  خلف�س  دع��ت  املتعاقبة  احلكومات  اأن 
اندلع  من  خوفا  الأ�صعار  يف  كبرية  زي��ادة  فر�س  على  منها 

ا�صطرابات.

ول ت�صجع الأ�صعار الزهيدة للكهرباء والغاز كثريا من النا�س 
للحد من ال�صتهالك رغم اأزمات وقعت يف الآونة الأخرية يف 
البنزين وال�صولر وكذلك انقطاع التيار الكهربائي لفرتات 
من الوقت كل يوم يف اأغلب مناطق البالد يف ال�صيف الذي 

يزيد فيه ال�صتهالك.
الغاز  على  م�صر  يف  ال��ك��ه��رب��اء  توليد  يعتمد  كبري  وب�صكل 
القرارات  اأرج��ئ��ت  اأن  بعد  فيه  نق�س  يوجد  ال��ذي  الطبيعي 
ب�صكل  امل����دى  ط��وي��ل��ة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  بال�صيا�صيات  املت�صلة 
متكرر لأ�صباب خمتلفة بينها ثالث �صنوات من ال�صطراب 

ال�صيا�صي والنتفا�صات يف املنطقة العربية.

ال�شي�شي يقود ماراثون احلد من ا�شتهالك الطاقة 

الأ�صود  واجلبل  وهنغاريا  �صربيا  منتخبات  ت�صل 
لكرة املاء التي اقت�صمت كعكة الدوري العاملي العام 
املا�صي وهيمنت على كرة املاء الدولية لعدة �صنوات 
اإىل دبي هذا الأ�صبوع كفرق مر�صحة بقوة لرتقاء 
مناف�صات  ان��ط��الق  ل���دى  جم����دداً  ال��ت��ت��وي��ج  من�صة 
الثنني  امل��اء  لكرة  العاملي  ل��ل��دوري  ال�صوبر  نهائي 

القادم على جممع حمدان الريا�صي.
اإل اأن تويل عدداً من املدربني اجلدد مهام تدريب 
بع�س الفرق الأخرى �صكل نقطة حتول يف اأداء تلك 
الفرق املناف�صة مثل اأ�صرتاليا والربازيل والوليات 
بتحقيقها  اخل���رباء  بع�س  يتكهن  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 

ملفاجاآت كربى الأ�صبوع املقبل.
اإلفي�س فاتوفيت�س  ت�صلم الالعب الكرواتي ال�صابق 
مقاليد تدريب املنتخب الأ�صرتايل لكرة املاء امللقب 
مواطنه  ت��وىل  بينما   ،2013 يف  �صارك�س«  »اأوزي 

رات��ك��و رودي��ت�����س، اأح����د اأجن����ح م��درب��ي ك���رة امل����اء يف 
للمنتخب  اأول  كمدرب  مهمته  اللعبة،  ه��ذه  تاريخ 
ال����ربازي����ل����ي، واخ����ت����ار امل��ن��ت��خ��ب الأم���ري���ك���ي دي���ان 
�صربيا،  ملنتخب  �صابقاً  الأول  املدرب  اأودوفي�صيت�س، 
املدربون  وميتلك  القادمة،  الفرتة  خ��الل  لقيادته 
الثالثة تاريخاً حافاًل كالعبني دوليني ومدربني، 
وب���دا ذل���ك ج��ل��ي��اً ع��ل��ى اأداء ف��رق��ه��م ال��ق��وي خالل 

املراحل التاأهيلية لنهائي الدوري العاملي.
وب��ال��رغ��م م��ن اإن��ه��اء ك��رة امل��اء الأ���ص��رتال��ي��ة اأوملبياد 
الرتتيب  واح��ت��الل��ه��ا  ال�����ص��اب��ع،  امل��رك��ز  يف   2012
الثامن يف بطولة العامل 2013، اإل اأن فاتوفيت�س 
كبرية،  باإمكانات  الأ���ص��رتايل  الفريق  بغنى  ي��وؤم��ن 
الدوام  على  الأ����ص���رتايل  ال��ف��ري��ق  حظي  ق��ال  حيث 
ب���الح���رتام ن���ظ���راً لأدائ�����ه ال���ع���ايل وال���ق���وي ونحن 
االفارق الأب��رز بني  اأن  اإذ  بحاجة للبناء على ذل��ك، 

اأ�صرتاليا واأف�صل الفرق الأوربية هو الدفاع، الذي 
يجب اأن نطوره واأن ن�صبح اأكر هجومية. 

املنتخب  عليه  ظ��ه��ر  ال���ذي  الأداء  �صكل  وب��ال��ف��ع��ل 
الأ����ص���رتايل يف ال�����دورة ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ن��ه��ائ��ي دوري 
الذي  التطور  م��دى  على  وا�صحاً  موؤ�صراً  ال�صوبر 
ال��ذي تعر�س خل�صارة مفاجئة  املنتخب،  ط��راأ على 
اأم��ام الربازيل حرمته من بلوغ  يف ال��دور اخلام�س 
واكتفى  ال��ذه��ب،  على  للمناف�صة  النهائية  امل��ب��اراة 
الهزمية  اإن����زال  عقب  ال��ربون��زي��ة  على  باحل�صول 
مكانه  رودي���ت�������س  غ�����ادر  16-8.بدوره  ب��ال�����ص��ني 
كمدرب اأول للمنتخب الكرواتي بعد اأن قاد فريقه 
ت�صلمه  عقد  ووق��ع   ،2012 اأوملبياد  ذهبية  لنتزاع 
الوطني  ل��ل��ف��ري��ق  اأول  ك���م���درب  اجل���دي���دة  م��ه��ام��ه 
و�صهدت   ،2016 اأوملبياد  حتى  للرجال  الربازيلي 
اأربع  م�صرية روديت�س احلافلة توليه مهمة تدريب 

ذهبيات   4 منها  ث��الث  ح�صدت  وطنية،  منتخبات 
اأوملبية، واألقاب ثالث من بطولت العامل.

نتائجه احلديثة  اأف�صل  املنتخب الربازيلي  و�صجل 
يف الدوري العاملي 2012 عندما حل ثامناً، اإل اأن 
بفريقه  النهو�س  مهمة  عاتقه  على  اأخ��ذ  روديت�س 
القدرة  ال��ربازي��ل��ي  ال��ف��ري��ق  ل���دى  اأرى  ق���ال  ح��ي��ث 
على تقدمي عرو�س طيبة جمدداً يف دورة الألعاب 
م�صروع  لتطوير  ك��ربى  حتديات  اأمامي  الأوملبية، 
خمتلف لفريق مل ي�صل اإىل الأوملبياد منذ 1984 

عندما حل يف املركز 12. 
ويبدواأن جهود روديت�س بداأت تثمر بعد اأن جنحت 
الربازيل يف هزمية ال�صني وكازاخ�صتان واأ�صرتاليا 
يف البطولة املوؤهلة لنهائي الدوري العاملي وُتوجت 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  اأم��ام  خ�صارتها  اإث��ر  بالف�صية 

النهائي 7-11.

الأول  املدرب  اأودوفي�صيت�س  التحق ديان  من جانبه 
ال�صابق ملنتخب �صربيا بكرة املاء الأمريكية بعد اأن 
قاد �صربيا لنتزاع برونزية اأوملبياد 2012، وتوىل 
�صربيا  ملنتخب  اأول  كمدرب  مهمته  اأودوفي�صيت�س 
واجلبل  �صربيا  انف�صال  عقب   2006 يف  الوطني 
من  التالية  ال�صت  ال�صنوات  خالل  ومتكن  الأ�صود، 

جعل الفريق ال�صربي من اأقوى فرق املاء العاملية.
وق����ال د. اأح��م��د ال�����ص��ري��ف اأم����ني ع���ام جم��ل�����س دبي 
الذي  ال��ت��ط��ور  نتابع  اأن  ال��رائ��ع  م��ن   « ال��ري��ا���ص��ي: 
اأ�صرتاليا والربازيل والوليات  طراأ على منتخبات 
ملدربيهم  ال��ب��ارزة  الب�صمات  مل�صنا  اأن  بعد  املتحدة، 
املاء  ك��رة  مناف�صات  اأق���وى  ملتابعة  ونتطلع  اجل���دد، 

العاملية الأ�صبوع املقبل. 
واأ����ص���اف ال�����ص��ري��ف ل��ن ي��ك��ون ال��ط��ري��ق اإىل من�صة 
الريا�صة  ع�����ص��اق  جميع  ون�صجع  ���ص��ه��ال،  ال��ت��ت��وي��ج 

التي  الدولية  امل��اء  عرو�س  اأجمل  ومتابعة  للقدوم 
املجموعة  وت�صم  الأوىل  للمرة  دب��ي  ت�صت�صيفها 
الأ����ص���ود  ال����ربازي����ل و���ص��رب��ي��ا واجل���ب���ل  ف����رق  )اأ( 
وال�صني، بينما تتناف�س منتخبات الوليات املتحدة 
واأ�صرتاليا وهنغاريا وكندا يف املجموعة )ب( ويقام 
نهائي الدوري العاملي لكرة املاء يف الفرتة من 16-

21 يونيو، وجترى املباريات يومياً ال�صاعة 2.30، 
و3.50، و5.10، و6.30 م�صاًء.

تتوفر التذاكر عند املدخل الرئي�صي ملجمع حمدان 
 40 ال��واح��د  ال��ي��وم  ت��ذك��رة  ال��ري��ا���ص��ي، ويبلغ �صعر 
جماناً.  عاماً   12 دون  لالأطفال  والدخول  درهماً، 
وج��دول مبارياته  احل��دث  املعلومات عن  ملزيد من 
يرجى زيارة �صفحة الدوري العاملي لكرة املاء على 
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••الكويت – خالد املهريي :

لقب  اجل��ل��ي��د،  ل��ه��وك��ي  ال��وط��ن��ي  اح���رز منتخبنا 
ل��ل��م��رة الثالثة  ل��ه��وك��ي اجل��ل��ي��د،  ك���اأ����س اخل��ل��ي��ج 
النهائية على  املباراة  تغلبه يف  بعد  التوايل،  على 
املنتخب الكويتي بنتيجة خم�صة اأهداف مقابل ل 
�صيء، بينما احتل املنتخب القطري املركز الثالث، 
�صبعة  بنتيجة  العماين  املنتخب  على  ف��وزه  بعد 
البطولة  ختام  يف  وذل��ك  هدفني،  مقابل  اأه���داف 
التي ا�صت�صافتها دولة الكويت، حتت رعاية ال�صيخ 
وزير  و  الإع����الم،  وزي���ر  ال�صباح  احل��م��ود  �صلمان 
الدولة ل�صوؤون ال�صباب . و�صهد املباراة اخلتامية، 
ال�صتوية  الأل���ع���اب  ن���ادي  رئ��ي�����س  ال��ع��ج��م��ي  فهيد 
الكويتية، واملهند�صة اأ�صواق امل�صف ع�صوة املجل�س 
نائب  الهويدي  نا�صر  والدكتور  ال�صابق،  البلدي 
املدير العام لل�صوؤون املالية بوزارة �صوؤون ال�صباب، 
لالألعاب  ال��ك��وي��ت  ن���ادي  امل��ط��ريي ع�صو  وخ��ال��د 
الكويت  ن��ادي  ع�صو  ال�صمري  وم�صعل  ال�صتوية، 
ع�صو  ال�صرياين  عبيد  وحمد  ال�صتوية،  لالألعاب 
الإم���ارات للريا�صات اجلليدية، وع��دد من  احت��اد 
روؤ�صاء الوفود امل�صاركة يف البطولة �صجل ملنتخبنا 
الوطني كال من، جمعة الظاهري قائد الفريق، 

ويحيى اجلنيبي . 

ال�صوط الأول
بني  م���ت���ب���ادل  ���ص��غ��ط��ا  الأول  ال�������ص���وط  و����ص���ه���د 
الفريقني، حيث متكن الأزرق الكويتي من فر�س 
�صيطرته يف الدقائق الأوىل للمباراة، بعدها ك�صر 
ب�صراوة  وهاجم  اأنيابه،  عن  الإم��ارات��ي  الأبي�س 

مرمى خ�صمه الكويتي . 
الظاهري  جمعة  اح���رز  اخلام�صة،  الدقيقة  ويف 
املنتخب  الهدف الأول ملنتخبنا الوطني، ليحاول 
دون  ول��ك��ن  التعديل  ه��دف  ع��ن  البحث  الكويتي 
جدوى . بعدها عاد جمعة الظاهري مرة اأخرى 
يف  الإم���ارات���ي  لالأبي�س  ال��ث��اين  ال��ه��دف  لي�صجل 
الدقيقة الثالثة ع�صر، و�صط ذهول لعبي الكويت 
الأول،  ال�صوط  م��ن  الأخ���رية  الدقائق  وحملت   .
الهجمات اخلطرية من جانب منتخب  عدد من 
الكويت، تاألق يف �صدها احلار�س اأحمد الظاهري 
الكويتي  املنتخب  ح���اول  ال��ث��اين،  ال�����ص��وط  ويف   .
العودة اإىل اأجواء املباراة، ب�صالح الهجمات املرتدة، 
ال��ظ��اه��ري م���ن ت�صجيل  ي����ردع ج��م��ع��ة  ال����ذي مل 
 .. الثالثة  الدقيقة  ل��الإم��ارات، يف  الثالث  الهدف 
اأن  بعدها، تبادل الطرفان الهجمات القوية، اإىل 

�صجل يحيى اجلنيبي الهدف الرابع لالإمارات يف 
الدقيقة ال�صاد�صة ع�صر . ويف الثواين الأخرية من 
عمر ال�صوط الثاين، دق جمعة الظاهري امل�صمار 
بت�صجيله  ال��ك��وي��ت��ي،  امل��ن��ت��خ��ب  اآم����ال  يف  الأخ����ري 

الهدف اخلام�س للمنتخبنا الوطني. 

ال�صوط الثالث
من  ع��دد  ان�صحبت  الثالث  ال�صوط  ب��داي��ة  وق��ب��ل 
اللقب  ب��اأن  اأيقنت  اأن  بعد  الكويتية،  اجلماهري 
ذاهب اإىل الفريق الأبي�س، ولكنه مل مينع املنتخب 
الكويتي من الهجوم على املرمى الإماراتي، حيث 
ت�صدى الدفاع لعدد من الرميات القوية . وعاد 
املنتخب الإماراتي ليهدد ا�صتقرار مرمى املنتخب 
الكويتي، ولكن دون جدوى، لتبقى النتيجة على 
حالها، ويعلن احلكم تربع الأبي�س الإماراتي على 
عر�س هوكي اجلليد اخلليجي للمرة الثالثة على 
التوايل . وعقب املباراة، قام خالد املطريي ع�صو 
م�صعل  يرافقه  ال�صتوية،  لالألعاب  الكويت  ن��ادي 
ال�صتوية،  لالألعاب  الكويت  ن��ادي  ع�صو  ال�صمري 
الإم����ارات  احت���اد  ال�����ص��ري��اين ع�صو  وح��م��د عبيد 
ل��ل��ري��ا���ص��ات اجل��ل��ي��دي��ة، ب��ت��ك��رمي اف�����ص��ل لعبني 
منتخبنا  قائد  ح�صل  حيث  الفريقني،  ك��ال  م��ن 

الوطني جمعة الظاهري على جائزة اأف�صل لعب 
يف املباراة، بينما ح�صل الالعب عبد اهلل املراغي 

على جائزة اأف�صل لعب من اجلانب الكويتي . 

اإهداء اللقب
الوطني،  القبي�صي مدير منتخبنا  واأه��دى خالد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مقام  اإىل  البطولة  لقب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
اأع�صاء  اأخ���وان���ه���م  واإىل   ، اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�صيخ  و���ص��م��و  الإم������ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب 
الإمارات  و�صعب  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
ان��ه��م كانوا  ال��وط��ن��ي،  م��دي��ر منتخبنا  واأ���ص��اف   .
واثقني من حتقيق البطولة كما عودنا جماهرينا 
املنتخب  ب�����اأداء  نف�صه  ال��وق��ت  يف  م�����ص��ي��دا  دائ���م���ا، 

الكويتي الذي قدم مباراة رائعة وقوية . 
منتخبنا  م��درب  ايا�س  يوهاين  قال  جانبه،  ومن 
الثالث  اللقب  بتحقيق  ج��دا  �صعيد  ان��ه  الوطني، 
اأننا  خ��ا���ص��ة   ، ���ص��خ�����ص��ي��ا  ل���ه  والأول  ل��الأب��ي�����س، 
بان  م�صيفا   ، ال��ب��ط��ول��ة  يف  مم��ت��از  ب�صكل  لعبنا 

لعبيه ي�صتحقون كل الثناء والتقدير على كافة 
جمهوداتهم . 

واأ�صاف مدرب منتخبنا الوطني، باأنهم �صيطروا 
على جمريات املباراة منذ البداية، وا�صتطاعوا ان 
ي�صغطوا ب�صدة على مرمى املنتخب الكويتي، مما 
�صاهم يف حتقيق الفوز على فريق قويا جدا يلعب 

يف اأر�صه وبني جمهوره . 

مباريات تقوية
م����ن ج����ان����ب اآخ��������ر، ع����رب حم���م���د ع�������ارف مدير 
ال��ن�����ص��اط ال��ري��ا���ص��ي مب��ن��ت��خ��ب الإم���������ارات، عن 
امل�صوار  ه��ذا  بعد  اللقب،  لنيلهم  البالغة  �صعادته 
الن�صاط  م��دي��ر  واأ���ص��اف   . البطولة  يف  ال��ط��وي��ل 
قوية  مباريات  قدموا  اأنهم  باملنتخب،  الريا�صي 
ذات م�صتويات ممتازة،   ، اأم��ام منتخبات متطورة 
متمنيا جلميع امل�صاركني كل التوفيق والنجاح يف 
قائد  الظاهري  جمعة  واأك��د   . املقبلة  البطولت 
مباراة  ق��دم��ا  ال��ف��ري��ق��ان  ب��ان  ال��وط��ن��ي،  منتخبنا 
ا�صتعد  ال��ذي  الإم��ارات��ي،  الأبي�س  خا�صة  ق��وي��ة، 
للبطولة، عرب م�صاركاتهم يف بطولة كا�س العامل 

واآ�صيا . 
لعبوا  ب��ان��ه��م  ال��وط��ن��ي،  منتخبنا  ق��ائ��د  واأ����ص���اف 

املباراة ، بهدف رفع ا�صم الإم��ارات عاليا يف كافة 
الوطنية  ال���روح  ب��ان  م�صريا  الريا�صية،  املحافل 
هي من الأ�صباب الرئي�صية ملا نحققه من بطولت 

�صواء على امل�صتوى الإقليمي اأو الدويل . 

اأف�صل حار�س
ومن جانبه، قال اأحمد الظاهري ، حار�س منتخبنا 
يف  ح��ار���س  اأف�صل  لقب  على  واحلا�صل  الوطني، 
البطولة، اأن منتخب الأبي�س قدم كل ما يف و�صعه 
لتحقيق هذا الإجناز الكبري . واأ�صاف بانه فخور 
جدا باللعب مع زمالئه الالعبني الذين �صحوا 
باأ�صياء كثرية لكي ن�صل اإىل هذا امل�صتوى املتقدم، 
اأي�صا  ب��ل  اخلليجية،  ال��ب��ط��ولت  يف  ف��ق��ط  لي�س 

العاملية . 
ال�������ص���وي���دي، احلار�س  اأك�����د خ���ال���د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
ريا�صة هوكي  اأن  الوطني،  الحتياطي مبنتخبنا 
اجلليد ، قدمت الكثري للريا�صة الإماراتية، من 
الإمارات  علم  فيها  رفعت   ، وب��ط��ولت  اإجن����ازات، 
لعبوا جيدا  اأن��ه��م  واأ���ص��اف   . اأم���ام اجلميع  عاليا 
كافة  حتتها  يلتقي  خيمة  تعد  التي  البطولة،  يف 
الأ�صقاء اخلليجني، بهدف تطوير اللعبة، متمنيا 

للجميع النجاح والتوفيق .

حتديات كربى اأمام فرق اأوروبا يف نهائي الدوري العاملي لكرة املاء يف دبي 

منتخب الإمارات بطل خليجية هوكي اجلليد

الدوحة ت�شت�شيف البطولة القادمة العام 2016
الكويت حتل ثانية وقطر حترز املركز الثالث 
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مار�شيلو يغ�شب جماهري ال�شامبا

نيمار �شعيد الإنقاذه الربازيل من فخ االإفتتاح

على   2014 م��ون��دي��ال  م��ع  التكنولوجيا  ���ص��ب��اق  ينح�صر  ل 
ال�صق التحكيمي، مع ادخال تكنولوجيا خط املرمى والدعوات 
والدقيق،  املتعدد  الت�صوير  مزايا  من  لال�صتفادة  املت�صاعدة 
يف  للربازيل  ج��زاء  �صربة  باحت�صاب  للجدل  مثري  ق��رار  غ��داة 
يف  �صريكا  نف�صها  فر�صت  فالتكنولوجيا  الفتتاحية،  امل��ب��اراة 

احلدث من خالل مواقع التوا�صل الجتماعي.
مليار  ح���وال  �صجلت  ال��ت��ي  ال�صا�صة  ع��رب  املتابعة  ج��ان��ب  ف���اإىل 
تفاعل  ن�صب  تت�صاعد  اخلمي�س،  ام�س  الفتتاح  خالل  م�صاهد 
امل�صاهدين مع جمريات املباريات والالعبني من خالل مواقع 
بني  الفتتاحية  امل��ب��اراة  �صهدت  وق��د  الج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���ص��ل 

12 مليون ومئتي األف تغريدة على  الربازيل وكرواتيا تبادل 
تويرت، بح�صب ما اأفاد موقع التوا�صل.

و���ص��ارك اأك���ر م��ن 150 ب��ل��دا يف ال��درد���ص��ة ح��ول امل��ب��اراة على 
255 مليون م�صتخدم  باتت تعد اكر من  التي  �صبكة تويرت 
اأك��ر لعب مت  نيمار  الربازيل  العامل.وكان جنم  نا�صط حول 
ذكره، خ�صو�صا بعد ت�صجيله هدفني لل� �صيلي�صاو ، تاله او�صكار 
الذي �صجل الهدف الثالث ومار�صيلو الذي �صجل الهدف الول 
خالل  ت�صاركا  الك��ر  التغريدات  ه��ي  ب��الده.وه��ذه  مرمى  يف 

املباراة:
بلجيكا  و�صط  )لع��ب  هدفك  على  او���ص��ك��ار  �صقيقي  اهنئك   -

)كيتون  امل��ب��اراة!  ي��وم  ت�صل�صي(-  او�صكار يف  زميل  ه��ازار  اي��دن 
�صرتومربغ، ع�صو الفرقة الفنية المريكية امبالم3(

- اأنا مت�صوق ملتابعة انطالق كاأ�س العامل اليوم! امتنى لو كنت 
�صرتومربغ،  )و�صلي  بالكامل  التجربة  لخ��ت��رب  ال��ربازي��ل  يف 

ع�صو اآخر يف الفرقة(- هدف للربازيل!!!! )�صرتومربغ(
ومنذ 10 حزيران/ يونيو، يقي�س موقع تويرت ن�صب ا�صتخدام 
ال����� ه��ا���ص��ف��الغ )ه��ا���ص��ت��اغ م�����ص��ت��ح��دث ن�����ص��ب��ة لع����الم البلدان 
يرون  ومن  للمنتخبات  امل�صتخدمني  دعم  لتحديد  امل�صاركة(، 
انه �صيكون بطال للعامل. وتت�صدر الربازيل يف عدد التغريدات 

حتى ال�صاعة متقدمة على ا�صبانيا.

ل ميكن لأحد اأن ي�صكك يف املوهبة التي يتمتع بها مهاجم ميالن 
م��اري��و ب��ال��وت��ي��ل��ي ال����ذي ي��ع��ل��ق ع��ل��ي��ه الي��ط��ال��ي��ون ام����ال ك��ب��رية يف 
مونديال الربازيل 2014، لكن مزاجية هذا الالعب ت�صكل م�صدر 

قلق لأبطال العامل اربع مرات.
املدرب  ك��ان موقف  ه��ذا   ، فمه  يغلق  يتعلم متى  ان  بالوتيلي   على 
ال�صابق مليالن ما�صيميليانو اليجري من �صوبر ماريو بعد ان تلقى 
امام  فريقه  خ�صرها  التي  امل��ب��اراة  انتهاء  اث��ر  ثانيا  ان���ذارا  الخ��ري 
للمو�صم  املحلي  ال���دوري  م��ن  ال��راب��ع��ة  املرحلة  يف   )2-1( ن��اب��ويل 

املنق�صي ما ادى لحقا اىل ايقافه لثالث مباريات.
وج�����ص��دت تلك امل��ب��اراة ام���ام ن��اب��ويل الزدواج���ي���ة وامل��زاج��ي��ة اللتني 
حتيطان بالعب انرت ميالن ومان�ص�صرت �صيتي ال�صابق، اذ كان يومه 
بها  ق��ام  22 حماولة  ج��زاء يف  ركلة  اول  ا�صاع  حافال متاما حيث 
خالل م�صريته الكروية، ثم �صجل هدفا من ت�صديدة �صاروخية يف 
بعد  حمراء  بطاقة  يتلقى  ان  قبل  املباراة  من  ال�صائع  بدل  الوقت 
على  اع��رتا���ص��ه  ب�صبب  ث��ان  ان���ذار  على  حل�صوله  النهاية  ���ص��اف��رة 

احلكم.

وكانت تلك املرة الثامنة التي يح�صل فيها املهاجم البالغ من العمر 
23 عاما على بطاقة حمراء خالل م�صواره الكروي، ما اثار حفيظة 

اليجري الذي راأى بان على �صوبر ماريو حت�صني �صلوكه.
امل�����ص��اغ��ب على  ال���ذي ي��ح��ث  ال��وح��ي��د  ال��ي��ج��ري ال�صخ�س  ي��ك��ن  ومل 
املحافظة على رباطة جاأ�صه اذ قال زميله الظهري الدويل اينيات�صيو 
ال�صيطرة على نف�صه لأنه جزء  يتعلم كيفية  ان  اباتي: على ماريو 
م�صكلة  �صت�صكل  ث��الث  او  ملباراتني  وخ�صارته  فريقنا،  يف  ج��دا  ه��ام 

بالن�صبة لنا. عليه تعلم كيفية ال�صيطرة على اع�صابه .
خالل  بالوتيلي  واجهها  التي  العدة  امل�صاكل  عن  ملحة  فقط  وه��ذه 
رفاقه وفريقه  التي و�صعته يف موافق حرجة مع  ال�صابة  م�صريته 
مو�صم  خ���الل  الي���ط���ايل  ع��اق��ب  ال���ذي  �صيتي  مان�ص�صرت  ال�����ص��اب��ق 
املباريات  من  الكثري  خو�س  اىل  ا�صطر  ان  بعد   2012-2011
اللونني  ايقافه حل�صوله على بطاقات كثرية من  ب�صبب  دونه  من 
ال�صابق  انرتميالن  لعب  تغرمي  اىل  دفعه  ما   ، والأ�صفر  الحمر 

مبلغ 340 الف جنيه ا�صرتليني.
مان�صيني  روب��رت��و  الخ���ر  الي��ط��ايل  ال�صابق  �صيتي  م���درب  ون�صح 

مواطنه بان يحرتم نف�صه اكر من ان يحرتم مدربه.
انه  للجدل،  اث��ارة  الالعبني  اك��ر  بالوتيلي هو من  ان  امل��وؤك��د  من 
موهوب وقادر على حتقيق اكرب الجنازات كما انه قادر على ارتكاب 

اأكرب الهفوات.
يعترب بالوتيلي مهاجم قوي يتمتع بفنيات عالية لدرجة جتعل من 
ي�صاهده يعتقد بان ما يقوم به �صهل للغاية، وبامكانه ان يغري وجهة 

املباراة بلحظة واحدة كما انه خطر يف الكرات الثابتة.
اليطايل  املنتخب  هجوم  يف  الول  اخليار  نف�صه  بالوتيلي  فر�س 
كاأ�س  يف  تاألقه  بعد  خ�صو�صا  برانديلي،  ت�صيزاري  امل���درب  بقيادة 
اوروبا 2012 حيث قاد بالده اىل النهائي بت�صجيله اربعة اهداف، 
ان��ه متيز يف  كما   ، املانيا  ام��ام  النهائي  قبل  ال��دور  ثنائية يف  بينها 
ان  ياأمل  وه��و  اه��داف  �صبعة  بت�صجيله   2014 ال��ربازي��ل  ت�صفيات 
يخو�س العر�س الكروي العاملي بامل�صتوى ذاته وبعيدا عن �صبيانته 
ال��ت��ي دفعته يف اوائ���ل ال��ع��امل احل���ايل اىل حت��ذي��ر و���ص��ائ��ل العالم 
املحلية ب�صرورة احرتام خ�صو�صيته وحياته ال�صخ�صية اذا ما ارادوا 

روؤيته يقدم اداء جيدا مع بالده يف املونديال.

مليون تغريدة يف املباراة االفتتاحية للمونديال    12

بالوتيلي .. موهبة ت�شع اإيطاليا بني االأمل واخلوف

ملعب  اىل  الأح����د  ال�صبت  ل��ي��ل  الأن���ظ���ار  تتجه 
ارينا امازونيا يف ماناو�س احلارة والرطبة جدا 
موقعة  يف  اإجن��ل��رتا  م��ع  ايطاليا  تتواجه  حيث 
نارية مبكرة قد حتدد م�صريهما يف مونديال 
الربازيل ، خ�صو�صا يف ظل وجود الوروجواي 
ت�صم  ال��ت��ي  الوىل  املجموعة  يف  جانبهما  اإىل 

كو�صتاريكا اي�صا.
ال�صابقني  ال��ع��امل  بطلي  ب��ني  املوقعة  و�صتكون 
كاأ�س  م��ن  ال��ث��اين  ال����دور  يف  ملواجهتهما  اع����ادة 
فائزة  اي��ط��ال��ي��ا  خ��رج��ت  2012 ح��ني  اوروب�����ا 
�صفر  �صفر-  تعادلهما  بعد  الرتجيح  بركالت 
يف ال��وق��ت��ني ال���ص��ل��ي وال���ص��ايف يف م��ب��اراة كان 

الزوري الطرف الف�صل فيها ب�صكل وا�صح.
وي��خ��و���س ال��ط��رف��ان ال��ل��ق��اء و���ص��ط ت��خ��وف من 
احلرارة والرطوبة املرتفعتني يف ماناو�س ومن 
و�صع ع�صب ملعب ارينال امازونيا الذي يعاين 
ار�صية  على  الم��ر  يقت�صر  ول   ، اجل��ف��اف  م��ن 
امللعب بل ان العمال فيه مل تنته قبل �صاعات 

على ا�صت�صافته هذه املباراة.
امللعب،  وو�صعية  املناخية  الج���واء  عن  وبعيدا 
من املتوقع ان تكون املباراة مثرية و�صعبة جدا 
بح�صب ما توقع لعب و�صط يوفنتو�س كالوديو 
ماركيزيو الذي تطرق اىل التعديالت الكثرية 
قائال  الجنليزية،  الت�صكيلة  على  ادخلت  التي 
: اعتقد اننا �صنواجه منتخبا اجنليزيا خمتلفا 
عن كاأ�س اوروبا 2012. �صتكون مباراة �صعبة 

.
وت��اب��ع ال��ل��ق��اءات م��ع اإجن���ل���رتا دائ��م��ا م��ا تكون 

م���واج���ه���ات رائ����ع����ة. ل���ق���د غ������ريوا ال���ك���ث���ري من 
ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ل��ع��ب��وا ب�صكل ج��ي��د ج���دا مع 

انديتهم، لكن التغيري طالنا اي�صا .
قبل  النهائيات  اىل  تاأهلها  ايطاليا  و�صمنت 
ف�صلت  لكنها  الت�صفيات  انتهاء  على  جولتني 
مباريات  �صبع  يف  ال��ف��وز  حتقيق  يف  حينها  منذ 
متتالية، وفوزها الخري الذي حققته قبل ايام 
الربازيلي  فلوميننزي  فريق  على  كان  معدودة 

.)3-5(
جدا  متحم�س  فريقه  ان  اىل  ماركيزيو  وا���ص��ار 
لبدء م�صواره �صد اإجنلرتا خ�صو�صا ان املدرب 
با�صطحاب  لالعبني  �صمح  برانديلي  ت�صيزاري 
عائالتهم معهم اىل الربازيل كما كان احلال يف 
اىل  ايطاليا  و�صلت  2012 حني  اوروب��ا  كاأ�س 

املباراة النهائية قبل ان تخ�صر اأمام اإ�صبانيا.
وبامكان برانديلي العتماد يف امل�صوار الربازيلي 
العاملي  الذي يحلم فيه اليطاليون بتتويجهم 
اخل��ام�����س، ع��ل��ى ع��ن��ا���ص��ر اخل����ربة م��ث��ل �صانع 
العاب يوفنتو�س اندريا بريلو وزمالئه يف فريق 
ال�صيدة العجوز ، املتوج بطال ليطاليا للمو�صم 
الثالث على التوايل، احلار�س القائد جانلويجي 
كييليني  ج��ورج��ي��و  ال���دف���اع  وث���الث���ي  ب���وف���ون 
ا�صافة  ب���ارزايل،  وان��دري��ا  بونوت�صي  ول��ي��ون��اردو 

اىل لعب و�صط روما دانييلي دي رو�صي.
وميلك الزوري اي�صا العلم واملرونة التكتيكية 
التي ظهرت يف كاأ�س اوروبا 2012 والت�صفيات 
ويتحدث   ،2014 م���ون���دي���ال  اىل  امل���وؤه���ل���ة 
امل�صاألة، قائال: موهبة هذا  برانديلي عن هذه 

الفريق تكمن يف عدم فقدان الرتكيز، والقدرة 
على املعاناة للبقاء يف املباراة .

من اجل النجاح يف هذا التحول، تعتمد ايطاليا 
على قوة جماعية ر�صمها مهند�س الفريق قبل 
اربع �صنوات: نحن فريق يعرف امكاناته متاما، 
ي�صتفيد اىل احلد الق�صى من قدراته، ويقدم 
كل ما يف و�صعه .ويف املقابل، تدخل اإجنلرتا اىل 
نهائيات الربازيل وهي ت�صعى اىل التخل�س من 
اللعنة التي تالحقها منذ فوزها املثري للجدل 
يف  ال��ت��م��دي��د(  بعد   2-4( الغربية  امل��ان��ي��ا  على 
ملعب  على  اقيم  ال��ذي   1966 ن�صخة  نهائي 

وميبلي يف لندن.
الثالثة منذ فوزه  ال�صود  ومل يتمكن منتخب 
ب��ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رة الوىل والأخ�����رية من 
عقدت  التي  الطموحات  م�صتوى  اىل  الرت��ق��اء 
جديرة  ن��ت��ي��ج��ة  اي  حت��ق��ي��ق  يف  ف�����ص��ل  اذ  ع��ل��ي��ه 
ب��ال��ث��ن��اء ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء اح��ت��الل��ه امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
نهائي  ن�صف  اىل  وو�صله   1968 اوروب��ا  كاأ�س 

مونديال 1990 وكاأ�س اوروبا 1996.
مونديال  يف  جدا  �صيتغري  الو�صع  ان  يبدو  ول 
بقيادة  الإجنليز  متكن  رغم   2014 الربازيل 
ال��ت�����ص��ف��ي��ات دون  اإن���ه���اء  روي ه��ودج�����ص��ون م���ن 
ه��زمي��ة ، ك��م��ا ك��ان��ت ح��ال��ه��م يف ن��ه��ائ��ي��ات كاأ�س 
اوروبا 2012 حني ودعوا البطولة القارية من 
دور الثمانية على يد ايطاليا بركالت الرتجيح 

ودون هزمية.
فالكرة الإجنليزية مل تتمكن منذ 1966 من 
يخولها  ال��ذي  املنا�صب  بال�صكل  نف�صها  تطوير 

املانيا  م��ث��ل  اخ����رى  ك���ربى  منتخبات  م��ق��ارع��ة 
مونديال  الثاين من  ال��دور  يف  اكت�صحتها  التي 
4-1، او بطلة العامل واأوروبا  2010 بنتيجة 
تغيريا  احدثت  التي  ايطاليا  او حتى   ، اإ�صبانيا 
برانديلي  و���ص��ول  منذ  لعبها  ا�صلوب  يف  نوعيا 

بعد مونديال جنوب افريقيا.
وي���ب���دو ان اجل���م���ه���ور الجن���ل���ي���زي ت��خ��ل��ى عن 
املنتخبات  ب���ني  م���ن  ب����الده  م��ن��ت��خ��ب  ت�����ص��ن��ي��ف 
الكربى املر�صحة للفوز باللقب العاملي او القاري 
امل����درب هودج�صون  ���ص��واء، وح��ت��ى ان  ع��ل��ى ح��د 
ب���دا اي�����ص��ا ف��اق��د الم���ل ب��اجن��از ع��ل��ى الرا�صي 
ب��ق��ول��ه: م��ن ال�صعب احل��دي��ث عن  ال��ربازي��ل��ي 
التوقعات، لكني كمدرب متحم�س يف يوم اعالن 
ت�صكيلته )للنهائيات(، �صيكون من املحزن عدم 
الميان بان هناك امال لنا )بتحقيق �صيء ما(.

رف�صت  اذ  الداخلية حتى  وزارة  الت�صاوؤم  وطال 
ال�����ص��م��اح بفتح امل��ق��اه��ي ح��ت��ى وق���ت م��ت��اأخ��ر من 
الليل من اجل متابعة مباريات املنتخب، مربرة 
ذلك بقولها: اذا كانت اإجنلرتا �صامنة خو�صها 
ملبارياتها يف الدور الول ، فهناك امكانية كبرية 
جدا بان ل تكون موجودة يف املباريات التي تقام 

بعد ذلك )اي �صتخرج من الدور الول( .
بها  يتمتع  التي  المكانيات  عن  النظر  وبغ�س 
املنتخب الجنليزي، فان هودج�صون �صيخو�س 
نهائيات الربازيل 2014 حتت �صغط اكرب من 
 2012 اوروب���ا  كاأ�س  يف  معه  الوىل  م�صاركته 
ا�صتالمه  ع��ل��ى  ف��ق��ط  �صهر  ب��ع��د  خا�صها  ال��ت��ي 
الذي  كابليو  فابيو  ل��الي��ط��ايل  كخلف  مهامه 

رحل عن املنتخب ب�صبب جتريد مدافع ت�صل�صي 
جون تريي من �صارة القائد.

وورث هودج�صون منتخبا ل باأ�س به من كابيلو 
ال����ذي جن��ح يف ف���رتة زم��ن��ي��ة ق�����ص��رية م��ن نقل 
املنتخبات  اح���د  اىل  احل�صي�س  م��ن  اإجن���ل���رتا 
ال�صود  ب��ل��غ  ان  ب��ع��د  وذل�����ك  ال��ق��وي��ة جم�����ددا، 
 2007 عام  نوفمرب   7 الثالثة احل�صي�س يف 
وميبلي  ملعب  على  ك��روات��ي��ا  ام���ام  بخ�صارتهم 
امل�صاركة يف  اح��الم  اخل�صارة  م��ع  وط���ارت   3-2
2008 يف �صوي�صرا والنم�صا. كاأ�س اوروب��ا عام 

وقام هودج�صون بتطعيم املنتخب بالعبني �صبان 
مميزين مثل دانيال �صتاريدج ورحيم �صتريلينج 
وجوردان هندر�صون )ليفربول( وداين ويلبيك 
�صو  ول���وك  للن���ا  وادم  ي��ون��اي��ت��د(  )مان�ص�صرت 
الذي  )ايفرتون(  باركلي  ورو�س  )�صاوثمبتون( 
م�صاركته  ع��دم  املتوقع  الغد  مباراة  عن  حت��دث 
فيها، قائال: من املهم جدا عندما تبداأ بطولة 
الوىل.  امل��ب��اراة  ال��وت��رية منذ  ان حت��دد  معينة 
يجب ان تبداأ بنتيجة جيدة. يجب الدخول اىل 

املباراة واأنت متح�صر وان ت�صعى للفوز بها .

غ�صبها  الربازيلي  للمنتخب  املتع�صبة  اجلماهري  �صبت 
على مار�صيلو،  بعد اأن اأحرز هدفا يف مرماه اأمام كرواتيا 

خالل جمريات ال�صوط الأول
وجاءت تعليقات اجلماهري املتع�صبة عرب املوقع الجتماعي 
تويرت،  عرب ربط ر�صائلها با�صم مار�صيلو، ولكن الطريف 
يف الأمر اأن الر�صائل مل ت�صل للربازيلي مار�صيلو ولكنها 

و�صلت ل�صخ�س اإيطايل يحمل ا�صم مار�صيلو.
نيمار  ال�صباين  بر�صلونة  جن��م  اع��رب  بينما  ذل��ك،  ي��اأت��ي 
مونديال  يف  حققها  التي  بالبداية  العارمة  �صعادته  عن 
الربازيل 2014 بعد ان قاد البلد امل�صيف اىل الفوز على 

كرواتيا 3-1 يف املباراة الفتتاحية .
وفر�س نيمار نف�صه جنم اللقاء بامتياز بت�صجيله ثنائية 
ان  قبل   1-2 تقدم  اىل  ب��الده  تخلف  م��ن خاللها  ح��ول 

ي�صيف او�صكار الهدف الثالث يف الوقت بدل ال�صائع.

 كانت اف�صل مما توقعت ، هذا ما قاله نيمار بعد املباراة، 
م�صيفا كنت امتنى الفوز باملباراة، لكن ان امتكن من بدء 

كاأ�س العامل بثنائية فهذه فرحة مل ميكن قيا�صها .
وبدوره قال مدرب كرواتيا نيكو كوفات�س: تركنا انطباعا 
مم��ت��ازا، اوج���ه حت��ي��ة ل�صبان ف��ري��ق��ي، ان���ه ل�����ص��رف يل ان 

ادربهم .
وه�����ذه امل�����رة ال���راب���ع���ة ال���ت���ي ت��خ��و���س ال����ربازي����ل امل���ب���اراة 
 ،1950 يف  4-�صفر  املك�صيك  على  ف��ف��ازت  الفتتاحية 
يوغو�صالفيا  مع  وتعادلت   ،1998 يف   1-2 وا�صكتلندا 
1974، لتحقق ام��ام كرواتيا فوزها  من دون اه��داف يف 

الفتتاحي الثالث.
تتويجا  الك��ر  البلد  ال��ربازي��ل،  العامل اىل  كاأ�س  وع��ادت 
باللقب )5 مرات(، للمرة الوىل منذ 1950 حني و�صل 
ام��ام جاره  يخ�صر  ان  قبل  احلا�صمة  املباراة  اىل  �صيلي�صاو 

ال��ف م�صجع غ�س بهم   200 ام��ام   2-1 الوروغ��وي��اين 
ملعب ماراكانا يف ريو دي جانريو.

ول تزال مرارة نهائي 1950 يف فم اجلمهور الربازيلي 
الذي يحلم بان يتمكن منتخب بالده من الظفر باللقب 

العاملي للمرة الوىل منذ 2002 وال�صاد�صة يف تاريخه.
ودخ����ل ال��ربازي��ل��ي��ون اىل ال��ع��ر���س ال���ك���روي ال��ع��امل��ي وهم 
هو  احل��ايل  مدربهم  ان  خ�صو�صا  بحظوظهم  متفائلون 
اللقب اخلام�س  الذي قادهم اىل  �صكولري  لويز فيليبي 
2002 يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ي��اب��ان ع��ل��ى ح�صاب  ع���ام 

الغرمي الملاين.
عندما   2006 ع����ام  اىل  ب���ال���ذاك���رة  ال����ربازي����ل  وع�����ادت 
ال��دور الول  تواجهت مع الكروات يف اجلولة الوىل من 
ملونديال املانيا وخرج �صيلي�صاو فائزا بهدف �صجله ريكاردو 
مع  لبالده  الوحيدة  الر�صمية  املواجهة  ح�صم  ال��ذي  كاكا 

مناف�صه احلامل بتكرار اجناز 1998 عندما فاجاأ العامل 
املانيا  ع��ل��ى ح�����ص��اب  ال��ن��ه��ائ��ي  ال����دور ن�صف  ب��و���ص��ول��ه اىل 

وانهائه املونديال الفرن�صي يف املركز الثالث.
رغم  ال�صعبة  املنتخبات  من  ان��ه  الكرواتي  املنتخب  واك��د 
ا���ص��ط��راره اىل خ��و���س امل��ل��ح��ق ال���ق���اري ل��ك��ي ي��ت��اأه��ل اىل 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات ورغ���م غ��ي��اب��ه ع��ن م��ون��دي��ال ج��ن��وب افريقيا 
اوروبا  كاأ�س  جانب  اىل  الوحيدة  امل�صابقة  وه��ي   ،2010

2000 يف�صل بالتاأهل اليها.
وغاب عن كرواتيا مهاجمها ال�صا�صي ماريو ماندزوكيت�س 
امام  امللحق  يف  ح��م��راء  بطاقة  نيله  بعد  الي��ق��اف  ب�صبب 

اي�صلندا يف الت�صفيات.
�صيمونيت�س  يو�صيب  امل��داف��ع  اىل  ك��روات��ي��ا  اف��ت��ق��دت  كما 
بعدما ثبتت حمكمة التحكيم الريا�صي عقوبة ايقافه 10 
لحتفاله  )فيفا(  ال��دويل  الحت��اد  فر�صها  التي  مباريات 

بالتاأهل بعبارات عن�صرية.
تاريخ  يف  الفتتاحية  املباراة  امل�صيفة  الدولة  تخ�صر  ومل 
مباراة  يف  ار�صها  على  ال��ربازي��ل  تخ�صر  مل  كما  امل�صابقة، 
ر�صمية منذ ن�صف نهائي كوبا امريكا 1975 امام البريو 

1-3 يف بيلو هوريزونتي.
واعتمد املدرب لويز فيليبي �صكولري الذي قاد بالده اىل 
خطة  على   2002 يف  والخ���رية  اخلام�صة  للمرة  اللقب 
�صيلفا ودافيد لويز  الفي�س وتياغو  4-2-3-1 مع داين 
ومار�صيلو يف الدفاع، وباولينيو ولويز غو�صتافو واو�صكار 

وهولك ونيمار يف الو�صط وفريد يف الهجوم.
وح�صلت كرواتيا على فر�صة بالغة اخلطورة مطلع اللقاء 
عندما ارتقى ايفيت�صا اوليت�س لعر�صية ايفان بريي�صيت�س 
من اجلهة اليمنى ف�صددها من فوق الظهري داين الفي�س 

ارتدت من حماذاة القائم الي�صر اىل خارج امللعب )7(.

اإيطاليا واإنكلرتا يف معركة حتديد امل�شري الليلة



    

رهبة االمتحانات تقتل فتاة 
رهبة  بيت حلم  ق��رب  تقوع  العامة من قرية  الثانوية  مل حتتمل طالبة يف 
ما  الم��ت��ح��ان  قاعة  دخولها  قبيل  ح��ادة  ت�صنج  بحالة  فاأ�صيبت  الم��ت��ح��ان 
م�صادر  وذك��رت  وفاتها.  اعلنت  حيث  امل�صت�صفى  اإىل  �صريعاً  نقلها  ا�صتدعى 
اجلمعية  اإىل  و�صلت  ع��ام��اً(   18( ال��ع��روج  علي  فاطمة  الطالبة  اأن  طبية 
الطبية اخلريية يف القرية وقد فارقت احلياة ومل تكن يف حالة غيبوبة كما 
اعتقدت الهيئة التدري�صية، فيما مل يحدد �صبب الوفاة املفاجئة. ونقل عن 
زميالت الطالبة فاطمة اأنها ا�صيبت بت�صنج يف �صاحة املدر�صة قبل دخولها 
من  الثانية  اجلل�صة  لأداء  الثانوية  تقول  بنات  مدر�صة  يف  المتحان  قاعة 
اأن  اإىل  ي�صار  ال�صعودية.  الريا�س  �صحيفة  بح�صب  العربية،  اللغة  امتحان 
بانتقادات حادة  املا�صية  الأي��ام  الجتماعي غ�صت خالل  التوا�صل  �صفحات 
وجهت اإىل وزارة الرتبية والتعليم نظراً لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف 
امتحان الثانوية العامة. واعتربت التعليقات اأن امتحان التوجيهي مبثابة 
كابو�س بالن�صبة للطلبة لأنه يرتتب عليه م�صتقبل الطالب دون اللتفات اإىل 

اأية ظروف قد تكون �صبباً يف خف�س م�صتوى التح�صيل اأو حتى الر�صوب. 

العثور على اأملا�شة نادرة 
قالت �صركة بيرتا دياموندز املحدودة اإنها عرت على اأملا�صة زرقاء نادرة تزن 
بيعها  من  �صهور  بعد  افريقيا  بجنوب  لها  تابع  منجم  يف  ق��رياط   122.52
املنجم  نف�س  اكت�صفتها يف  قد  كانت  ق��رياط   29.6 ت��زن  اأخ��رى  زرق��اء  اأملا�صة 
ب�صعر جتاوز 25 مليون دولر. واأ�صافت ال�صركة يف بيان اإن ندرة وجود اأملا�صة 
زرقاء بهذا احلجم يجعل من العثور عليها اكت�صافا مهما بالفعل.  وارتفعت 
اأ�صهم ال�صركة التي تعمل يف التنقيب عن الأملا�س قرابة �صبعة يف املئة لت�صل 
ال�صركة  وذك��رت  اليوم.  تعامالت  لها منذ عام يف م�صتهل  اأعلى م�صتوى  اإىل 
التي فازت بالتنقيب يف منجم الأملا�س ال�صهري عام 2008 اأنها �صتحدد امل�صار 
الأمثل لت�صويق الأملا�صة بعدما جتري حتليال اأ�صمل لتثمني قيمتها املحتملة. 
وقال مارتن بوت�س املحلل يف �صركة فينكاب اإن اأعلى �صعر قيا�صي دفع يف اأملا�صة 
507 قراريط عر عليها يف  وزنها  بي�صاء  اأملا�صة  35.3 مليون دولر يف  بلغ 

كالينان اأي�صا. نعتقد اأن هذه الأملا�صة قد حتطم هذا ال�صعر القيا�صي. 

م�شافر يحاول تهريب �شبلني 
�صغريي  اأ�صد  �صبلي  ال��دويل  القاهرة  مبطار  ال��رك��اب  تاأمني  اإدارة  �صبطت 
املتجهة  امل�صرية  الطائرة  على  �صفره  قبل  كويتي  راك��ب  حقيبة  يف  احلجم 
الك�صف  جهاز  على  ال��راك��ب  حقائب  م��رور  اأث��ن��اء  التفا�صيل،  ويف  للكويت. 
على احلقائب ا�صتبه اأحد اأفراد ال�صرطة يف وجود اأ�صياء غريبة يف احلقائب 
وبفتحها عر على ال�صبلني. و�صادر رجال احلجر البيطري بحديقة احليوان 
ال�صبلني ل�صالح احلديقة ملخالفة الراكب لقانون البيئة ولتفاقية �صايت�س 
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قدمت لطفل كحواًل فغرمت
ق�����������ص�����ت حم�����ك�����م�����ة ب����ت����غ����رمي 
دولر  األ������������ف  ن�����ي�����وزي�����ل�����ن�����دي�����ة 
طفل  اإه����داء  ب�صبب  ن��ي��وزي��ل��ن��دي 
عيد  مبنا�صبة  ك��ح��ويل  م�����ص��روب 
للتزلج  متنزه  يف  التا�صع  ميالده 
يف يناير )كانون الثاين( املا�صي. 
وك��������ان ال���ط���ف���ل ق�����د ذه������ب اإىل 
من  تبلغ  ل��ه  �صديقة  م��ع  املتنزه 
12 عاما لالحتفال بعيد  العمر 
�صبان  ثالثة  فا�صتوقفه  ميالده، 
اأعمارهم  م���ن  ال��ع�����ص��ري��ن��ي��ات  يف 
كحولية  م�����ص��روب��ات  ي��ح��ت�����ص��ون 
يحت�صي  اأن  منهم  وغازية وطلب 
لطلبه،  ف���ا����ص���ت���ج���اب���وا  ال���ق���ل���ي���ل 
وتفاخر الطفل بزجاجة الكحول 

بن�صر فيديو له على يوتيوب. 
تاميز  وي��ك��ات��و  �صحيفة  ون��ق��ل��ت 
دي��ف��ي��د روث قوله  ال��ق��ا���ص��ي  ع��ن 
حمكمة  يف  ح��ك��م��ه  ح��ي��ث��ي��ات  يف 
الطفل  اإن  اجل��زئ��ي��ة  ه��ام��ي��ل��ت��ون 
ب�صبب  مي������وت  اأن  مي���ك���ن  ك������ان 
الفتاة  وق��ال��ت  الكحول.  احت�صاء 
ب�صحبة  كانت  التي  عاماً(   12(
اإن��ه �صعد  الوقت  ذل��ك  الغالم يف 
ب�صوت  ي�صيح  وب��داأ  املن�صة  على 

عال .
اأي�صاً  لرجلني  اتهامات  ووجهت 
ب�����ص��ب��ب ت���ورط���ه���م���ا يف احل�����ادث 
اأحدهما بدون  اأطلق �صراح  بينما 
اإدانة واأقر الخر بالذنب وجرى 
تغرميه 750 دولراً نيوزيلندياً .

طفل ياأكل الثعابني 
والعقارب 

ب��ل جم���رد ط��ف��ل يتمتع مبوهبة  ���ص��وب��رم��ان،  ل��ي�����س  اإن����ه 
يف  ال�صامة  والعقارب  الثعابني  يدخل  جتعله  ا�صتثنائية 

فمه ويتالعب مع الكوبرا وكاأنها جمرد حيوان األيف .
 10( ال�صمري  عبدالرحمن  الطفل  اأبهر  التفا�صيل،  ويف 
اأع������وام(، احل��ا���ص��ري��ن يف م��ه��رج��ان �صيف م��دي��ن��ة طلعة 
التمياط برفحاء ال�صعودية، بعرو�صه الرائعة مع الثعابني 
وال��ع��ق��ارب ال�����ص��ام��ة. وق���ام ال�����ص��م��ري وه���و اأ���ص��غ��ر كابن 
�صعودي، با�صتعرا�صات خطرة ومذهلة اأمام اجلمهور من 
خالل اإدخال الثعابني والعقارب ال�صامة يف فمه، بالإ�صافة 
لنزعه اأنياب الثعابني العا�صرة، وجعلها تلتف من حوله، 
اتها  ا���ص��ت��ف��زازه��ا وا���ص��ت��ث��ارت��ه��ا وال��ت��ع��ر���س لع�صَّ وم���ن ث��م 
املدمية واملوؤملة. وقال الطفل ل�صحيفة �صبق ال�صعودية اإنه 
ميار�س هذه الهواية مع والده منذ 3 �صنوات، و�صارك معه 
تروي�س  وكانت غالبية عرو�صه هي  يف عدة مهرجانات، 
لتطبيق  ب��الإ���ص��اف��ة  ب��ه��ا،  وال��ت��الع��ب  والثعابني  ال��ع��ق��ارب 
اأن���ه ميلك  قبلة امل���وت م��ع ال��ك��وب��را ال��ق��ات��ل��ة. واأ����ص���ار اإىل 
اأنواع من الثعابني ال�صامة والعا�صرة اأ�صتخدمها يف  عدة 
املقرنة واحلن�س،  الأناكوندا والأفعى  ال�صتعرا�صات مثل 
وال�صفراء،  ال�صوداء  بالعقارب  لال�صتعرا�س  بالإ�صافة 
مبيناً اأن بع�س العقارب ذات �صمية �صديدة وقاتلة، وحتتاج 

جلراأة وحذر اأثناء التعامل معها. 

ياأكل قلب �شديق 
رفيقته 

اأكل  كابو  مبدينة  رج��اًل  اأفريقيا  جنوب  �صرطة  اعتقلت 
قلب �صديق رفيقته ال�صابقة بعدما قتله، ح�صبما ذكرت 
باإبالغ  املدينة  �صكان  اأح��د  وق��ام  املحلية.  الإع��الم  و�صائل 
ال�صرطة باحلادث ، بعدما راأى من نافذة منزله الرجل 

وهو ياأكل قلب اإن�صان م�صتخدما �صوكة و�صكني.
ونقلت �صحيفة )تاميز ليفز( املحلية اليوم اخلمي�س، عن 
املتحدث با�صم ال�صرطة املحلية يف مدينة كابو، فان ويك، 
يتناول  ال�صقق،  اإح��دى  يف  زميبابويا  رجال  وجدنا  قوله 
قلب اإن�صان بال�صوكة وال�صكني . ووفقاً لأحد ال�صكان فاإن 
الأبدي  امللك و يوؤكد حبه  اأنا  الرجل كان ي�صرخ ويقول 
لل�صيدة ، ووقع احلادث يف منزل �صديقته ال�صابقة التي 
ال��ذي متكنت  املتهم  امل�صكن. وميثل  مل تكن موجودة يف 
ال�صرطة من اعتقاله، خالل الأيام املقبلة اأمام الق�صاء. 
يذكر اأن ال�صرطة اعتقلت خالل اأبريل )ني�صان( املا�صي 
�صرقي  ديربان  الب�صر يف مدينة  اأكلي حلوم  من  �صخ�صاً 
وقيامه  �صخ�صني  بقتل  اع���رتف  حيث  اأف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب 

بطهي واأكل اأجزاء منهما. 

يهدد بقتل ابنته اإذا خرجت 
من ال�شجن 

يف  ابنته  اإبقاء  ج��دة،  اجلزائية يف  املحكمة  �صعودي  اأب  طلب 

امراأة تنجب �شحلية 
�صجت و�صائل الإعالم الإندوني�صية بخرب ولدة حامل ب�صهرها الثامن �صحلية ، خا�صة بعد تاأكيد املمر�صة باأنها راأت 

ال�صحلية باأم عينيها مغطاة مبخاط ودم مثل اأي طفل حلظة ولدته.
واأخذت ال�صلطات الإندوني�صية خرب ولدة ال�صحلية مبحمل اجلد، حتى اأنها اأطلقت حتريات ر�صمية للتحقق من 
اآلم  من  تعاين  وهي  امل�صت�صفى  اإىل  دخلت  قد  نوباتوني�س  ديبي  الأم  اأن  خا�صة  الغريبة،  احلادثة  هذه  م�صداقية 

الولدة، كما اأن كل الدلئل ت�صري اإىل اأنها حامل يف �صهرها الثامن.
بح�صب موقع مرتو الربيطاين، قال مدير م�صت�صفى مدينة كوبانغ الندوني�صية اإن حمل املراأة كان كاذباً، واإن خروج 
ال�صحلية من بطنها ل ميكن تف�صريه �صوى اأنه نوع من اخلدع، لأنه ي�صتحيل �صرح هذا الأمر وفق القواعد العلمية 

والطبية املعروفة.
واأثار هذا اخلرب جدًل وا�صعاً بني و�صائل الإعالم املحلية ل �صيما بعد تاأكيد جريان املراأة اأنها كانت هي وعائلتها 
ي�صبق  اأن��ه مل  موؤكدة  وب�صحة جيدة  اأم لطفلني طبيعيني  اأنها  اأف��ادت  اأخ��رى  اأن �صحف  ال�صعوذة، غري  ميار�صون 

ت�صجيل حالة ولدة كائن اآخر من رحم امراأة يف العامل.
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بقرة تعتقد اأنها كلبة
 ميلك �صيك بقرة مثل باقي البقر با�صتثناء اأنها م�صابة مبر�س 

نف�صي يجعلها تعتقد اأنها كلبة. 
تاأكل  ل  البقرة  ف���اإن  الربيطانية،  ميل  دي��ل��ي  �صحيفة  وبح�صب 

الع�صب اإطالقا كغريها من الأبقار وتف�صل البقاء مع الكالب. 
م��زرع��ة يف ولي���ة كاليفورنيا  ���ص��اح��ب��ة  ك��اب��ري��و  ب��ي��ث دي  وق��ال��ت 
الأمريكية، اإن ميلك �صيك متيل اإىل الدخول اإىل املنزل والبحث 

عن اأكل الكالب. 
باحليوان،  للرفق  موؤ�ص�صة  اأي�صا  تراأ�س  التي  كابريو،  دي  واأك��دت 
اأنها �صمعت عن هذه البقرة، التي كانت تعي�س يف مزرعة جتارية 
�صراءها  تدر احلليب، فقررت  الطعام، ول  وترف�س  داخل قف�س، 

ومعاجلتها لتعود بقرة من جديد. 

فهد يعي�ص مع جرو 
ان�صم فهد عمره �صتة اأ�صابيع اإىل متنزه �صافاري بارك يف حديقة 

حيوان �صان دييجو.
الربية.  يف  اأم��ه  نبذته  اأن  بعد  ال�صغري  الفهد  املتنزه  اختار  وق��د 
وو�صع �صبل الفهد مع رفيق يدعى راينا وهو جرو يبلغ من العمر 

�صبعة اأ�صابيع.
ويريد املتنزه اأن يعي�س الثنائي معا 24 �صاعة يف اليوم وياأمل يف اأن 
يتعلم الفهد ال�صغري من اجلرو كيفية بناء املهارات الجتماعية يف 

حميطه اجلديد وهما يكربان معا.
وقالت �صوزي ايكارد مديرة تدريب احليوانات يف �صان دييجو اإنهما 
يرغبان بالتاأكيد يف اللعب. وعندما ياأخذان غفوة فاإنهما غالبا ما 

يحت�صنان بع�صهما لينال الدفء والقرب .

يلجاأ للحمري لت�شغيل �شيارته 
اإدخ���ال �صيارته اجل��دي��دة من نوع  اأع��م��ال هندي من  �صاق رج��ل 
حركته،  تعطل  مفاجئة  اأع��ط��ال  ب�صبب  الت�صليح  اإىل  ج��اك��وار 
وت�صيع من وقته، ما دفعه اإىل الحتجاج على ال�صركة امل�صنعة 

م�صتعيناً مبجموعة حمري.
 XF نوع جاكوار  �صيارته من  ثاكار  راه��ول  التفا�صيل، ربط  ويف 
التي تعاين من عدد من امل�صاكل التقنية التي عجزت الوكالة عن 
عن  ال�صيارة، تعبرياً  لت�صحب  اإ�صالحها مبجموعة من احلمري 
غ�صبه ولإي�صال فكرته باأن احلمري اأف�صل من �صيارات جاكوار.

اليد  بخط  املكتوبة  ال��ع��ب��ارات  م��ن  جمموعة  عليها  األ�صق  كما 
اأف�صل  اإن امتالك حمار  الر�صائل مثل:  والتي حتمل ع��دداً من 
من امتالك �صيارة جاكوار و �صيارة مزيفة و خدمات كاذبة كما 
الزجاج  وم�صاحات  ال�صيارة  �صقف  على  التنب  م��ن  بع�صاً  و�صع 

الأمامي.
ومل يكن رجل الأعمال يتوقع باأن �صدى هذه الطريقة التي جلاأ 
مع  بالت�صال  ال�صركة  �صارعت  اإذ  �صريعاً،  ثمارها  �صتوؤتي  اإليها 
راهول واعدة اإياه باإ�صالح م�صاكل �صيارته يف اأ�صرع وقت ممكن، 

لقطة من حفل افتتاح كاأ�ش العامل لكرة القدم 2014 يف �شاو باولو بالربازيل. )ا ف ب(بح�صب �صحيفة دايلي ميل الربيطانية. 

تقتحم م�شت�شفى والدة 
ب�شيارتها 

ت�����ص��ب��ب ه��ب��وط م�����ص��ت��وى ال�����ص��ك��ر ب���ال���دم لدى 
مواطنة كويتية، بفقدانها توازنها اأثناء قيادتها 
م�صت�صفى  بوابة  اقتحامها  ثم  وم��ن  ملركبتها، 

الولدة مبنطقة ال�صباح الطبية .
التمري�صية  الهيئة  فوجئت  التفا�صيل،  ويف 
الولدة،  مل�صت�صفى  التابعة  ال��ع��ي��ادات  مبنى  يف 
ب�����ص��وت ع��ن��ي��ف ����ص���ادر م���ن ال���ب���واب���ة اخلا�صة 
ال�صوت،  م�صدر  اإىل  النتقال  ول��دى  باملبنى، 
تبني اأن �صيارة كويتية �صتينية اقتحمت البوابة 
الرئي�صية بعدما فقدت ال�صيطرة عليها ب�صبب 

حدوث هبوط مب�صتوى ال�صكر لديها.
اأنقذت  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  القب�س  �صحيفة  وبح�صب 
الذين  امل��راج��ع��ني  م��ن  ع���دداً  الإل��ه��ي��ة  العناية 
اقتحام  حلظة  العيادات  يف  تواجدهم  ت�صادف 

بو�ص االأب يحتفل 
مبيالده بالقفز باملظلة

الأ�صبق  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق��ف��ز 
جورج بو�س الأب مبظلة من طائرة 
الت�صعني.   ميالده  بعيد  لالحتفال 
الرئا�صة  الذي توىل  بو�س،  واحتفل 
 ،1993 اإىل   1989 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
يف عيد ميالده ال�75 وال�80 وال�85 
بو�س  وا�صتمتع  ال��ط��ري��ق��ة.   بنف�س 
ب�����ص��ق��وط ح��ر مل���دة ع�����ص��ر ث����وان بعد 
اأن قفز من مروحية تطري بالقرب 
بولية  كينبنكبورت  يف  منزله  م��ن 
مني. وكان بو�س مربوطا مع مظلي 
متقاعد من اجلي�س الأمريكي اأثناء 
ال��ق��ف��زة.  وق���ال ب��و���س، على ح�صابه 
على ت��وي��رت ، اإن���ه ي��وم رائ���ع يف مني 
. وتابع يف احلقيقة جيد مبا يكفي 
اأول  بو�س  واأدى    . باملظالت  للقفز 
كطيار   1944 ع��ام  يف  باملظلة  قفزة 
اأ���ص��ق��ط��ت طائرته  ع��ن��دم��ا  م��ق��ات��ل، 
الهادي خ��الل احلرب  املحيط  ف��وق 
ال���ث���ان���ي���ة.  وق������ال مكتب  ال���ع���امل���ي���ة 
الرئي�س احلادي والأربعني للوليات 
املتحدة اإن جمموع ما اأداه بو�س من 
و�صل  حياته  ط��وال  مظلية   قفزات 

اإىل ثماين قفزات.

ع واالأطفال  فوائد اجلريب فروت للر�شّ
اأ�صهر عليك   8 اأن يبلغ طفلك من العمر   بعد 
الغذائي،  نظامه  اإىل  ال�صلبة  الأطعمة  اإدخ��ال 
الأطعمة  اأك��ر  وال��ف��واك��ه  اخل�����ص��روات  وتعترب 
ال���ت���ي ت��ن��ا���ص��ب ه����ذه امل���رح���ل���ة. ي��و���ص��ي خ���رباء 
الر�صيع  باإطعام  لالأطفال  ال�صحية  الرعاية 
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة اجل��ري��ب ف����روت، ع��ن طريق 
لأنه  اأو احللوى،  )الزبادي(  اللنب  اإىل  اإ�صافته 
�صحة  تعزز  التي  واملغذيات  بالفيتامينات  غني 

ال�صغري.
متو�صطة  ف��روت  اجلريب  ثمرة  ن�صف  حتتوي 
 ، �صي  فيتامني  م��ن  ك��ب��رية  كمية  على  احل��ج��م 
متثل حوايل 70 باملائة من احتياجات ال�صخ�س 
البالغ اليومية. وحتتوي اأي�صاً على الكال�صيوم، 
من  وكثري  وال�صكر،   ، اأ  وفيتامني  وال��ربوت��ني، 
الألياف الغذائية. حتتوي ن�صف ثمرة اجلريب 

فروت على 40 �صعرة حرارية.
هناك فوائد عديدة من تناول الطفل اجلريب 
فروت، اأهمها اأنه يح�صل على الألياف الغذائية، 

وامل��ي��اه، حيث يحمي ذل��ك الأط��ف��ال م��ن حالة 
ال�صائعة بينهم يف هذا العمر. كذلك  الإم�صاك 
الفاكهة  هذه  حتتويه  الذي  الكال�صيوم  ي�صاعد 

على دعم بناء العظام والأ�صنان.
وعلى الرغم من اأنه ل بديل عن تناول الأطفال 
م�صدراً  ف���روت  اجل��ري��ب  يعترب  �صي  فيتامني 
مم���ت���ازاً ل��ه��ذا ال��ف��ي��ت��ام��ني ال��ه��ام ل��دع��م املناعة 
وال��ب�����ص��رة وال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة. ي��ت��وف��ر اجلريب 

فروت بعدة األوان
اجلريب  م��ن  �صغرية  كميات  حت�صري  ميكنك 
الطفل،  عمر  ح�صب  وزيادتها  املهرو�س،  ف��روت 
اللنب  اإىل  اأو  احل��ل��وى،  اإىل  اإ���ص��اف��ت��ه  وميكنك 
للطفل  اإطعامه  بعدم  ين�صح  لكن  )ال��زب��ادي(. 

وقت اأن ي�صف له الطبيب م�صادات حيوية.
على  ال��ط��ف��ل  ت�صجيع  والآب������اء  الأم���ه���ات  ع��ل��ى 
تناول اجلريب فروت لأنه  بعد  م�صم�صة فمه 
ت��اآك��ل مينا  ق��د ت�صبب  ال��ت��ي  م��ن احل��م�����ص��ي��ات 

الأ�صنان. 

ت�شارليز ثريون 
تتعر�ص ملوقف حمرج 

مبحل للمثلجات 
تعر�صت النجمة العاملية ت�صارليز ثريون ملوقف حمرج بعد خروجها من حمل لبيع 
املثلجات يف لو�س اأجنل�س. ويف التفا�صيل اأن ثريون وبعد �صرائها مثلجات بقيمة 4 
دولرات اكت�صفت اأنها ن�صيت حقيبتها يف املنزل ف�صعرت باإرباك كبري وعندها قطعت 


