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العني يواجه ال�ستقالل الإيراين وعينه 
على لقاء الريان القطري والهالل 

عربي ودويل

اختيار مدر�سة ال�سيخ خليفة الثانوية 
الفنية يف ممبا�سا اأف�سل مدر�سة يف كينيا

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

ماذا وراء اإعالن ال�سب�سي 
تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية؟

•• اأبوظبي-وام:

 " ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأم��ر �شاحب 
" بالإفراج عن 103 �شجناء م�شريني ممن �شدرت بحقهم  حفظه اهلل 
اأحكام يف ق�شايا خمتلفة وتكفل �شموه بت�شديد اللتزامات املالية التي 
ال�شجناء  الإف��راج عن  اأم��ر  وياأتي  الأحكام.  لتلك  تنفيذا  عليهم  ترتبت 
اإعطائهم  الدولة على  ال�شمو رئي�س  اإط��ار حر�س �شاحب  امل�شريني يف 

فر�شة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة اأ�شرهم.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناء  و 
رئي�س الدولة )حفظه اهلل( اأعلن مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري ام�س 
بجمهورية  ال�شريف  الأزه����ر  يف  م�����ش��روع��ات  ع��دة  لتمويل  م��ب��ادرة  ع��ن 
 . اإم��ارات��ي  دره��م  مليون   250 نحو  اإن�شائها  تكلفة  تبلغ  العربية  م�شر 
املتوا�شل  للدعم  ا�شتمرارا  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مبادرة  وتاأتي 
عامة  ال�شقيقة  لل�شعوب  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي 
وال�شعب امل�شري خا�شة ويف اإطار عالقات التعاون الأخوية بني البلدين 
متطلباته  ودرا�شة  العلمية  وموؤ�ش�شاته  ال�شريف  الأزه��ر  لدعم  وكذلك 
من اأجل ا�شتمراره يف القيام بدوره احل�شاري وذلك لتمكني هذه املنارة 
اإ�شعاعها  موا�شلة  من  والو�شطية  بالعتدال  تتميز  التي  الإ�شالمية 

ترميم  م�شروع  متويل  امل�شروعات  هذه  وتت�شمن  والتنويري.  العلمي 
املخطوطات  من  مقتنياتها  وترميم  و�شيانتها  ال�شريف  الأزه��ر  مكتبة 
واملطبوعات وترقيمها وتوفري اأنظمة حماية وتعقب اإلكرتوين ملراقبتها 
اإن�شاء 4 مبان �شكنية لطالب  وتعقبها واملحافظة عليها وكذلك متويل 
على  جديدة  مكتبة  اإن�شاء  ت�شميم  اأعمال  ومتويل  القاهرة  يف  الأزه��ر 
اأحدث النظم املكتبية العاملية لالأزهر ال�شريف تليق مبكانته وما حتويه 
مكتبة  ت�شتطيع  ح�تى  وامل��ط��ب��وع��ات  امل��خ��ط��وط��ات  نفائ�س  م��ن  مكتبته 
الإ�شالمية  الثقافة  ن�شر  يف  بها  املنوط  بالدور  القيام  ال�شريف  الأزه��ر 
واإتاحة اأوعيتها النادرة لطالب العلم والباحثني و كي تكون مركزا عامليا 

لالإ�شعاع الإ�شالمي والثقايف.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  يبداأ �شاحب  اخ��رى  من جهة 
ت�شتمر  املتحدة  للمملكة  ر�شمية  زي��ارة  اليوم  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ملكة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  جاللة  م��ن  ل��دع��وة  تلبية  وذل��ك  يومني 

بريطانيا.
وتعد هذه الزيارة الر�شمية الأوىل التي يقوم بها �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة للمملكة املتحدة منذ زيارة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه يف العام 1989.
)التفا�شيل �س2(

   

حاكم ال�شارقة يعتمد حزمة من 
م�شاريع البنى التحتية بقيمة مليار درهم 

•• ال�شارقة-وام:

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ام�س حزمة من م�شاريع البنى 
التحتية بقيمة مليار درهم تنفذها دائرة الأ�شغال العامة يف الإمارة.

العامة  الأ�شغال  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  خالد  ال�شيخ  واأك��د 
ي�شتمل  حيث  امل�شاريع  تنفيذ  قريبا  �شتبداأ  ال��دائ��رة  اأن  بال�شارقة 
امل�شروع الأول على ا�شتكمال املرحلتني الأوىل والثانية مل�شروع تطوير 
�شارع امللك عبد العزيز الذي �شيعمل على ربط امتداد ال�شارع بعد نفق 
اأبو �شغارة بتقاطع ج�شر ال�شارقة مبحاذاة �شوق اجلبيل اجلديد على 

�شفاف اخلور باأربع حارات �شري يف كل اجتاه.       )التفا�شيل �س6(

 90 األف ميني ي�شتفيدون من
 برامج الهالل الأحمر الإغاثية

•• اأبوظبي-وام:

الإن�شانية  الأحمر م�شاعداتها �شمن جهودها  الهالل  توا�شل هيئة 
مل�شاندة املتاأثرين من اأزمة الغذاء يف اليمن من اأيتام واأرامل بجانب 
الأ�شر املعدمة يف املناطق الأ�شد فقرا. وي�شتفيد من امل�شاعدات التي 
�شتوزعها الهيئة حاليا حوايل 90 األف مت�شرر يف عدد من املحافظات 
اليمنية حتى نهاية الأ�شبوع اجلاري. ووزع مكتب الهيئة يف �شنعاء 
الذي ينفذ الربامج الإن�شانية املوجهة للمتاأثرين واإي�شال امل�شاعدات 
 .. الرئي�شية  امل��دن  مراكز  عن  والبعيدة  الوعرة  مناطقهم  يف  اإليهم 
وحفا�س  والأزراق  احل�شا  مناطق  يف  الأ���ش��ر  اآلف  على  امل�����ش��اع��دات 
وذلك  وحل��ج  وامل��ح��وي��ت  ال�شالع  حمافظات  يف  وامل�شيمري  وملحان 
بالتن�شيق مع جمعية الهالل الأحمر اليمنية .      )التفا�شيل �س4(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س الوزراء الأوغندي  )وام(حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله �شيخ الأزهر ال�شريف  )وام(

رئي�س الدولة يبداأ اليوم زيارة اىل اململكة املتحدة

خليفة ياأمر بالإفراج عن 103 �شجناء م�شريني ويتكفل بت�شديد املبالغ امل�شتحقة عليهم 
بناء على توجيهات رئي�س الدولة.. مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري ميول م�شروعات يف الأزهر ال�شريف بتكلفة نحو 250 مليون درهم

رئي�س وزراء �شوريا ينجو من حماولة اغتيال

�شهد حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال

حممد بن را�شد ي�شتقبل الطيب ويوؤكد دعم 
الإمارات لالأزهر ال�شريف ور�شالته الو�شطية  

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن الإعالم الر�شمي ال�شوري جناة رئي�س الوزراء 
وائل احللقي ام�س من تفجري ا�شتهدف موكبه يف حي 
املزة بالعا�شمة دم�شق ، واأ�شفر عن �شتة قتل اأ�شخا�س 
واإ�شابة عدد اآخر. لكن م�شادر الثورة ال�شورية �شككت 
قبل  تدبريها من  اإىل  واأملحت  الر�شمية،  الرواية  يف 
اجلي�س  ال�شتباكات مع  قواته  توا�شل  الذي  النظام 

مقتل دبلوما�شينينْ اأفغانينينْ بانفجار يف بي�شاور
•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

ب��اك�����ش��ت��ان، حممد  الأف���غ���اين يف  ال��ع��ام  القن�شل  اأع��ل��ن 
قتال،  اثنني،  اأفغانيني  دبلوما�شيني  اأن  خيل،  اإبراهيم 
اإىل  م��وؤدي��ة  ام�����س، على طريق  وق��ع،  ال��ذي  بالإنفجار 
اإن  خيل،  وق��ال  قتلى.   8 خلف  وال���ذي  بي�شاور  جامعة 
من بني القتلى ال� 8 الذين �شقطوا يف انفجار مبدينة 
بي�شاور الباك�شتانية، ع�شو جلنة التجارة يف القن�شلية 

الأفغانية، هالل اأحمد وقاد.

كرزاي يقر بتلقي حكومته اأموال من ال�شي اأي ايه 
•• كابول-ا.ف.ب:

ان حكومته  ام�س  ك���رزاي  الف��غ��اين  الرئي�س  اك��د 
المريكية  ال�شتخبارات  وكالة  من  ام��وال  تلقت 
ت�شليم  ان��ه مت  انباء  اي��ه( عقب  اي  )�شي  املركزية 

حكومته اموال يف حقائب �شفر كبرية و�شغرية.
تلقى جمل�س المن  ن��ع��م،  ب��ي��ان  ك���رزاي يف  وق���ال 
الوطني الفغاين ام��وال من ال�شي اي ايه خالل 

ال�شنوات الع�شر املا�شية. ومل تكن املبالغ كبرية.

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل ام�س حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال 

التي تنظمها دائرة التنمية الإقت�شادية يف دبي. 

ال�شوري احلر يف دم�شق وريفها.
 وقالت الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون اإن تفجرياً 
املعلومات  واإن  ر�شد  اب��ن  حديقة  ق��رب  امل���ّزة  يف  وق��ع 
الأولية تفيد عن �شتة قتلى واأكرث من خم�شة ع�شر 
جريحاً.  وقال ع�شو جمل�س ال�شعب ال�شوري بدم�شق 
من  هو  اأجنبيا  انتحاريا  اإن  �شحاتة  �شريف  الكاتب 
الوزراء  رئي�س  موكب  ا�شتهدف  ال��ذي  التفجري  نفذ 

م�شيفا اأن النتحاري من دول البلقان.

الحتالل ي�شّرد مائة عائلة فل�شطينية من الأغوار
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اعتقل اجلي�س الإ�شرائيلي، ام�س، فل�شطينياً واحداً بعد مداهمة منزله ببيت 
اأ�شرة فل�شطينية منها، يف  حلم، وقام باإغالق منطقة الإغ��وار وترحيل 100 
الوقت الذي �شهدت عدة مدن بال�شفة اعتداءات متنوعة على الفل�شطينيني. 
وقال م�شدر حملي اإن اجلي�س الإ�شرايلي اعتقل الفل�شطيني حمدان زواهرة 
اإىل  ببيت حلم، م�شرية  الدهي�شة  )21 عاماً( بعد مداهمة منزله يف خميم 
ال�شمالية،  الأغ��وار  ويف  الإ�شرائيلية.  ال�شجون  من  حمرر  اأ�شري  زواه��رة  اأّن 

اأخطرت ال�شلطات الإ�شرائيلية نحو 100 عائلة بالرحيل عن م�شاكنها.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الوزراء الأوغندي 
العالقات الثنائية وامل�شتجدات الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
اأماما  البحر معايل  ام�س بق�شر  امل�شلحة  للقوات 
الذي  اأوغ��ن��دا  جمهورية  وزراء  رئي�س  ام��ب��اب��ازي 

يزور البالد حاليا.
املقابلة  بداية  يف  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب 

ب���زي���ارة رئ��ي�����س ال������وزراء الأوغ����ن����دي وب��ح��ث معه 
ب���ني دول����ة الإم�������ارات العربية  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات 
املتحدة واأوغندا و�شبل تطويرها مبا يخدم امل�شالح 

امل�شرتكة بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
املجالت  ب��ح��ث تنمية  امل��ق��اب��ل��ة  ك��م��ا ج���رى خ���الل 
القت�شادية وال�شتثمارية والتجارية بني البلدين 
وتعزيز التعاون بينهما واهم الق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك.              )التفا�شيل �س6(

ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب  اخرى  من جهة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
املقر اجلديد جلائزة  دب��ي رع��اه اهلل فى  ال���وزراء حاكم 
الإم����ام الأكرب  ال��ك��رمي ف�شيلة  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة  دب���ي 

الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الزهر ال�شريف.
)التفا�شيل �س5(
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النجيفي يدعو ل�شتقالة احلكومة وانتخابات مبكرة
الربيعي: القادة ال�شيا�شيون 

يتحدثون جديا عن تق�شيم العراق 
•• بغداد-وكاالت:

قتل 16 �شخ�شا وا�شيب اكرث من ت�شعني اخرين بجروح يف انفجار خم�س 
�شيارات مفخخة ام�س يف مدن ومناطق جنوب بغداد، يف حني ي�شل وفد 
من اإقليم كرد�شتان العراق اإىل بغداد لإجراء حوار حول م�شتقبل العملية 
ال�شيا�شية مع رئي�س الوزراء ورئي�س جمل�س النواب النجيفي، وذلك عقب 

انت�شار قوات الب�شمركة يف حمافظة كركوك.
ام�س  النجيفي  اأ���ش��ام��ة  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  رئ��ي�����س جمل�س  دع���ا  ذل���ك  اىل 
مهمتها  تكون  بديلة  م�شغرة  حكومة  وت�شكيل  ال�شتقالة  اىل  احلكومة 

اجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة.
ال�شابق، موفق  العراقي  القومي  الأمن  ويف تطور جديد ك�شف م�شت�شار 

الربيعي، اأن القادة ال�شيا�شيني يف بغداد يتحدثون عن تق�شيم العراق.
وقال الربيعي ل�شحيفة اندبندانت، اإنه �شمع القادة ال�شيا�شيني يتحدثون 
ال��ع��راق، وح�شب  اأن  وا���ش��اف  ال��ع��راق.  تق�شيم  ع��ن  الأوىل  وللمرة  ج��دي��اً 
اعتقاده، مير باملرحلة الأكرث ح�شماً منذ قيام الدولة يف عام 1921، لكنه 
عند  ال��دم  و�شيكون مثل حمام  �شهاًل  خ��ي��اراً  يكون  لن  تق�شيمه  ب��اأن  اأق��ّر 

تق�شيم الهند وباك�شتان.
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•• لندن-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ي��ب��داأ 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل غدا زيارة ر�شمية 
تلبية  وذل����ك  ي��وم��ني  ت�شتمر  امل��ت��ح��دة  للمملكة 
ملكة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  جاللة  من  لدعوة 

بريطانيا.
وتعد هذه الزيارة الر�شمية الأوىل التي يقوم بها 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للمملكة املتحدة منذ 
زيارة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه يف العام 1989.
وتفتح زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اىل بريطانيا 
ملف العالقات الماراتية الربيطانية التي متتد 
اأكرث  م�شتقبلية  لعالقات  وتوؤ�ش�س  طويلة  لعقود 
بها  يتمتع  التي  الإمكانيات  نتيجة  وتطورا  عمقا 
اىل  بها  الو�شول  يف  ال�شادقة  والرغبة  البلدان 
م�شتويات اأكرث تقدما وفق برامج وخطط حمددة 
متفق عليها بني البلدين .. وقد متيزت العالقات 
طويلة  عقود  م��دى  على  الربيطانية  الإم��ارات��ي��ة 
ت��وط��دت ب�شكل ك��ب��ري م��ع قيام  ت��ب��ادل��ي��ة  ب��ع��الق��ة 
الثاين  املتحدة يف  العربية  الإم����ارات  دول��ة  احت��اد 
من دي�شمرب من عام 1971 وبقيت هذه العالقة 
اإىل الآن تتجدد كل فرتة لتعزيز اأوا�شل ال�شداقة 
املغفور  العالقة  لهذه  اأ�ش�س  وق��د  البلدين.  ب��ني 
اآل نهيان يف  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  له 
عام  قام يف  املا�شي حيث  القرن  اخلم�شينيات من 
1953 ب��زي��ارة ل��ل��ن��دن ت��ع��رف م��ن خ��الل��ه��ا على 
وقت  يف  وذل��ك  فيها  العمرانية  النه�شة  مظاهر 
ت��ط��ورا جتاريا  ق��د �شهدت  دب��ي  اإم����ارة  ك��ان��ت فيه 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اأت��اح  ملحوظا 
الفر�شة  خاللها  م��ن  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د 
كري  ك�شركة  الربيطانية  ال�شركات  من  للعديد 
الأو�شط  ل��ل�����ش��رق  ال��ربي��ط��اين  ال��ب��ن��ك  و  م��ك��ن��زي 
ومواكبة  دبي  يف  التواجد  املوؤ�ش�شات  من  وغريها 

تطور الإمارة ودولة المارات عموما.
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له  وقام 
بزيارات  و1966   1960 عامي  بني  اهلل  رحمه 
التعرف  اىل  تهدف  جمملها  يف  كانت  لربيطانيا 
على م�شروعات قد تفيد الإمارة يف نه�شتها حيث 
1966 مباحثات مع العديد من  اأجرى يف مايو 

الدبلوما�شيني بوزارة اخلارجية الربيطانية.
اإليزابيث الثانية  و�شمن هذا ال�شياق قامت امللكة 
بزيارتها الر�شمية الأوىل لالإمارات يف 25 فرباير 
عام 1979 عرب مطار دبي و�شمل برنامج الزيارة 
افتتاح مقر بلدية دبي احلايل بح�شور املغفور له 
ال�شيخ  و�شمو  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
امل��ال��ي��ة رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ك��م��ا ق��ام��ت ب��اف��ت��ت��اح مقر 
مركز دبي التجاري العاملي ومقر ميناء جبل علي 
الزيارة  �شملت  كما  دب��ي  مدينة  مفتاح  وت�شلمت 

معامل مدينة اأبوظبي ومدينة العني. 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ق��ام   1989 ع��ام  ويف 
املتحدة  للمملكة  ر�شمية  بزيارة  نهيان  اآل  �شلطان 
البلدين  ب��ني  وال�شالم  وال���ود  التعاون  ج�شور  مل��د 

وحظيت الزيارة با�شتقبال امللكة واإقامة احلفالت 
 10 زار مقر احلكومة يف  الذي  الإماراتي  للوفد 
داون �شرتيت حيث كان للزيارة وقع �شيا�شي مهم 
بني البلدين. وقامت امللكة اإليزابيث الثانية بزيارة 
اأعطت   2010 ع��ام  ل��الإم��ارات يف  اأخ���رى  ر�شمية 
انطباعا عن مدى قوة العالقات بني البلدين التي 
تعززت عرب �شنوات طويلة على امل�شتويني الر�شمي 
الإمارات  بني  القوية  العالقات  وتقوم  وال�شعبي. 
التم�شك  على  البلدين  ح��ر���س  على  وبريطانيا 
بالقيم وامل�شاهمة يف احلفاظ على ال�شالم العاملي 
الدولية  اجلهود  وبريطانيا  الإم���ارات  تت�شدر  اذ 
يف  معا  وي�شاركان  التطرف  حماربة  اإىل  الرامية 
تروؤ�س املجموعة العاملة ملكافحة التطرف التابعة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإره����اب  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  للمنتدى 

تعاونهما املتزايد على �شعيد التنمية العاملية.
وج���اءت زي���ارة رئي�س ال����وزراء ال��ربي��ط��اين ديفيد 
كامريون لدولة المارات يف اخلام�س من نوفمرب 
بني  ال�����ش��داق��ة  ل��ع��الق��ات  تر�شيخا   2012 ع���ام 
ال��زي��ارة على  اأك��د كامريون خ��الل  البلدين حيث 
وبريطانيا  الم���ارات  ين  ال�شداقة  عالقات  عمق 
بريطاين  األ���ف   100 م��ن  اأك���رث  ان  اىل  ..لف���ت���ا 
يعي�شون فى الإمارات ويقدرون الثقافة الإماراتية 
مليون  ن��ح��و  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم����ارات����ي  وامل��ج��ت��م��ع 

بريطاين يزورونها �شنويا.
ال�شيخ حممد  اأول �شمو  الفريق  اأعاد  ومن جانبه 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة على خ�شو�شية العالقات 
اأنها  ل��ن��دن ..لف���ت���ا اىل  اأب��وظ��ب��ي و  ال��ت��ي ت��رب��ط 

عالقات تاريخية متتد لأكرث من 200 عام.
ا�شتمرار  ب��ي��ان م�����ش��رتك ع��ل��ى  ال��ب��ل��دان يف  واأك����د 
يت�شل  فيما  الربيطانية   - الإم��ارات��ي��ة  ال�شراكة 
تطوير  وم��وا���ش��ل��ة  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ع��الق��ة  بتعميق 
اخلطط امل�شرتكة من اأجل اأمن الإمارات ومنطقة 

اخلليج ككل.
القت�شادى  ال�شعيد  على  امل�شرتك  البيان  وذك��ر 
تنمية  ت�شهد  ���ش��وف  ال��دول��ت��ني  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  اأن 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  الإم����ارات����ي����ة  ال����ش���ت���ث���م���ارات 
الربيطانية وال�شتثمارات الربيطانية يف ال�شناعة 

اجلوية وتكنولوجيا املعلومات والت�شال.
ي��ذك��ر اأن حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني الإم����ارات 
جنيه  مليار   9.6 امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  بلغ  وبريطانيا 
اإ�شرتليني  8.9 مليار جنيه  ب�  اإ�شرتليني مقارنة 
فى  ب��ه  الو�شول  امل�شتهدف  وم��ن   2010 ع��ام  يف 
اإ�شرتليني.  جنيه  م��ل��ي��ار   12 اإىل   2015 ع���ام 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احل��ال��ي��ة  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
لربيطانيا تلبية لدعوة من امللكة اإليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا لتوؤكد عمق العالقات بني البلدين 
م�شرية  يف  واأ���ش��م��ل  اأو���ش��ع  اآف���اق  على  وانفتاحهما 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��داق��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. وق����ال �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
ان الزيارة الر�شمية ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
حفظه اهلل اإىل بريطانيا والتي تاأتي تلبية لدعوة 
امللكة اإليزابيث الثانية تعد �شاهدا على العالقات 
العميقة والتاريخية بني الإمارات واململكة املتحدة 

وع��ل��ى ال��ف��ر���س ال��ك��ب��رية ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش��ت��م��ر بني 
بتوطيد  الإم��ارات  التزام  �شموه  ..موؤكدا  البلدين 
كل  على  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ع  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
التجارة  على  خا�س  ب�شكل  الرتكيز  مع  الأ�شعدة 

والتعليم والأمن الإقليمي والعاملي.
الربيطانية  الماراتية  العالقات  �شموه  وو�شف 
ب��اأن��ه��ا ع��ري��ق��ة وم��ع��روف��ة ح��ي��ث ي��رت��ب��ط البلدان 
الزمن  م��ن  ق��رن��ني  ق��راب��ة  منذ  حميمة  بعالقات 
ال�شركات  الكثري من  وهو ما يتج�شد يف م�شاركة 
القت�شاد  يف  وح���ا����ش���را  م��ا���ش��ي��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الإم���ارات���ي ب��ك��اف��ة ج��وان��ب��ه ا���ش��اف��ة اىل وج���ود ما 
يزيد عن مائة األف بريطاين يعي�شون ويعملون يف 
الإمارات. واأ�شار �شموه اىل ان الإمارات تعترب اأحد 
يتوجه  كما  الربيطانيني  لل�شياح  املقا�شد  اأف�شل 
اأو  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ل���زي���ارة  ���ش��ن��وي��ا  اآلف الإم���ارات���ي���ني 
للدرا�شة هناك اإ�شافة اإىل ال�شتثمارات الإماراتية 
من  م��ل��ي��ارات  ع���دة  اإىل  ت�شل  ال��ت��ي  بريطانيا  يف 

اجلنيهات الإ�شرتلينية.
املدى مع  نلتزم بعالقات طويلة  اننا  �شموه  وقال 
بريطانيا وندرك متاما اأن هناك اأي�شا قدرا كبريا 
ويت�شح   .. الربيطاين  اجلانب  من  الل��ت��زام  من 
ذلك جليا من خالل ما اأ�شفرت عنه العالقات بني 
توقيع  م��ن  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  احلكومتني 
املجرمني  تبادل  اتفاقيات حول م�شائل مثل  عدة 
اإىل  الأم����وال  بغ�شيل  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل 
للوزراء  والكثرية  املتكررة  ال��زي��ارات  تبادل  جانب 
وامل�شوؤولني من الطرفني . واأكد �شموه ان المارات 
تتطلع اإىل املزيد من الزيارات والتفاقيات ..وقال 
نركز يف الوقت ذاته وب�شكل خا�س على العالقات 
العالقات  اأن  اىل  ���ش��م��وه  ..لف���ت���ا  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ك��اف��ي��ة مبفردها  ل��ي�����ش��ت  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الربيطانية  ال�شركات  ازده���ار  ا�شتمرار  ل�شمان 
حدتها  وت��ت��زاي��د  ���ش��دي��دة  فاملناف�شة  اأ���ش��واق��ن��ا  يف 
با�شتمرار و�شوقنا املحلي م�شتمر يف التو�شع وهو 
واأكرث.  اأكرث  املناف�شة  �شدة  تفاقم  اإىل  �شيوؤدي  ما 
واأو�شح �شموه ان الأمر ل يتعلق بالأ�شعار فقط بل 
باللتزام طويل املدى بتطورنا وباإدراك اأن هناك 
والتحول  التوطني  مثل  املحلية  الأولويات  بع�س 
اأ�شا�شية يف النهج الذي  التكنولوجي وهي عوامل 

�شنتبعه يف جمال الأعمال م�شتقبال.
للمزيد  نتطلع  ان��ن��ا  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �شمو  وق���ال 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  ال��رتك��ي��ز  م��ن 
وال�����ش��رك��ات م��ن ال��ط��رف��ني يف اأم��اك��ن اأخ����رى من 
ال���ع���امل ����ش���واء اأك�����ان ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د الق��ت�����ش��اد اأو 
م�شاعدة  �شعيد  على  حتى  اأو  الدفاع  اأو  ال�شيا�شة 

الدول النامية .
واأ�شار �شموه يف هذا ال�شدد اىل عدد من املبادرات 
النامية  الدول  اأتخذت على �شعيد م�شاعدة  التي 
وم��ن��ه��ا الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي مت ال��ت��و���ش��ل اإل��ي��ه��ا بني 
اآل مكتوم  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
دبي رعاه اهلل ورئي�س الوزراء الربيطاين جوردون 
التعليم  لن�شر  البلدين  بني  التعاون  ب�شاأن  ب��راون 
الب��ت��دائ��ي يف ال����دول ال��ن��ام��ي��ة م��ن خ���الل حملة 
دبي العطاء من جانبنا والتزام بريطانيا بتقدمي 

اأهداف  لتحقيق  الإ�شرتلينية  اجلنيهات  ماليني 
التنمية الألفية التي حددتها الأمم املتحدة.

اأخ���رى ميكن فيها  ا���ش��ار �شموه اىل جم��الت  كما 
ال��ع��م��ل ���ش��وي��ا اع��ت��م��ادا ع��ل��ى م��ا ي��ت��وف��ر ل��دي��ن��ا من 
يف  اأك��رب  وبفعالية  معا  للم�شاهمة  خا�شة  م���وارد 

حتقيق اأهدافنا امل�شرتكة.
الكثري  الآن حت��ق��ي��ق  ح��ت��ى  ان���ه مت  ���ش��م��وه  واأك�����د 
اأ����ش���م���اء �شركات  ل�����ربوز  �����ش����روره  ع���ن  ..م���ع���رب���ا 
اإىل  اأبوظبي  يف  ال�شاحة  على  ج��دي��دة  بريطانية 
جانب امل�شاركة الطويلة لل�شركات الربيطانية يف 

�شناعات النفط والغاز والطاقة.
التي  و�شركاه  فو�شرت  �شركة  اىل  �شموه  ا�شار  كما 
يف  م�����ش��در  م��دي��ن��ة  ت�شميم  يف  رائ����دا  دورا  تلعب 
هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �شوثبيز  ���ش��رك��ة  تعمل  ح��ني 
الوعي  ن�شر  على  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال����رتاث  الثقافة 
الثقايف والتعليم .. كما ت�شارك امل�شممة املعمارية 
ت�شميم  على  العمل  يف  حديد  زه��اء  الربيطانية 
املنطقة الثقافية يف جزيرة ال�شعديات التي نعتقد 

اأنها �شت�شبح مركزا ثقافيا يتمتع باأهمية عاملية.
ولفت �شموه اىل انه ما يزال هناك املجال لتحقيق 
املزيد .. فنحن نطمح لتدفق املزيد من ال�شركات 
الربيطانية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  الربيطانية 
الفر�س  م��ن  لال�شتفادة  الربيطانية  واخل���ربات 
اجل��دي��دة امل��ت��وف��رة يف اأب��وظ��ب��ي ويف ب��اق��ي اأرج���اء 
ك�شركاء يف  ذات��ه  الوقت  وللم�شاهمة يف  الإم���ارات 

نه�شة بالدنا.
ن��راق��ب ع��ن كثب  وق���ال �شموه نحن يف الإم����ارات 
الأعمال  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ي��ج��ري يف  م���ا 
والقت�شاد اإىل جانب ال�شعيد ال�شيا�شي .. فذلك 
املزيد  على  للتعرف  ونعمل  لنا  بالن�شبة  هام  اأم��ر 

من ال�شركاء املحتملني يف النه�شة القت�شادية .
التي  الكثري من اجلهود  ان هناك  �شموه  واأ�شاف 
تبذل يف كافة اأرجاء العامل للفت انتباهنا وهو ما 
الطار  ه��ذا  ويف   .. وملحة  كبرية  �شغوطا  ي�شكل 
دعا �شموه جمتمع الأعمال الربيطاين وال�شركات 
لبذل املزيد من اجلهود لتو�شيع وتعزيز ال�شراكة 
..وقال  امل��ج��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  اأ���ش��ال  القائمة 
الإ�شغاء  الإم���ارات جنيد  يف  اننا  �شتجدون  �شموه 
ون��ب��دي ا���ش��ت��ع��دادا ل��ل��ت��ع��اون والل���ت���زام م��ن اأجل 
يف  التقدم  من  املزيد  نحو  ال�شراكة  بهذه  ال�شري 

ال�شنوات القادمة .
ال�شفري  جريمي  دومنيك  �شعادة  اأك��د  جانبه  من 
ال�شمو  زيارة �شاحب  اأن  الدولة  الربيطاين لدى 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل الر�شمية املرتقبة لربيطانيا تعد زيارة 
تدعم  ح��ي��ث  املقايي�س  ب��ك��ل  ا�شتثنائية  ت��اري��خ��ي��ة 
العالقات التاريخية بني البلدين وتعرب عن عمق 

العالقات امل�شرتكة بني القيادتني وال�شعبني.
وقال ان جدول اأعمال الزيارة حافل بالعديد من 
املتعلقة  خا�شة  البلدين  تهم  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 
والتعاون  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ب��ال�����ش��الم 
املجالت  ب��ح��ث  ج��ان��ب  اإىل  والأم����ن����ي  ال���دف���اع���ي 
الأخرى املتعلقة بدعم وتعزيز العالقات التجارية 
 . والتعليم  وال�شحة  وال�شتثمارية  والقت�شادية 
ال�شفري الربيطاين عن فخر بالده بزيارة  وعرب 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
تاأتي يف  اأنها  ..م��وؤك��دا  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س 
وق���ت جت��ن��ي ف��ي��ه ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ثمار 
اإنني  ..وق���ال  امل��ج��الت  �شتى  يف  والتطور  التعاون 
تطور  لعك�س  رائ��ع��ة  فر�شة  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأرى يف 
منذ  وبريطانيا  الم��ارات  بني  الثنائية  العالقات 
ق��ي��ام ج��الل��ة امل��ل��ك��ة ب��زي��ارت��ه��ا الأخ����رية اإىل دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف عام 2010 .
التبادل  اأن  اإىل  الر�شمية  الإح�����ش��ائ��ي��ات  وت�شري 
اإىل  ي�شل  اأن  املتوقع  من  البلدين  بني  التجاري 
70 مليار درهم بحلول العام 2015 /اأي حوايل 
�شوق  اأك��رب  الإم����ارات  تعد  حيث  دولر  مليار   20
م�شتوردة للب�شائع الربيطانية يف ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا كما اأن هناك ما ل يقل عن 170 

رحلة طريان اأ�شبوعيا بني البلدين.
�شركة  اآلف   5 ن��ح��و  الإم������ارات  يف  ت��ت��واج��د  ك��م��ا 
بريطانية وحوايل 100 األف بريطاين ي�شتقرون 
ويعي�شون يف الإمارات وي�شاف اإىل كل ذلك مليون 
ي��ت��واف��دون على دول���ة الإم����ارات  ب��ري��ط��اين  �شائح 
األف   50 نحو  بريطانيا  ي���زور  املقابل  يف  �شنويا 
ا�شتثمارات  قيمة  وتبلغ  �شنويا.  اإم���ارات���ي  �شائح 
مليارات  خم�شة  من  اأك��رث  بريطانيا  يف  الإم���ارات 
اأبوظبي  اإ�شرتليني تت�شمن م�شاريع �شركة  جنيه 
الوطنية للطاقة طاقة يف بحر ال�شمال وم�شاريع 
واي  جايت  لندن  ميناء  مثل  العاملية  دب��ي  موانئ 
ع��م��ي��ق امل��ي��اه ال����ذي ي��ع��د اأك����رب م�����ش��روع ف����ردي يف 
يوفر  اذ  العمل  بريطانيا من حيث توفري فر�س 
نحو 35 األف وظيفة وحمطة حاويات موانئ دبي 
العاملية �شاوثامبتون ثاين اأكرب حمطة من نوعها 
يف بريطانيا اإ�شافة اإىل ا�شتثمارات �شركة م�شدر 
امل�شاركة  عرب  النظيفة  الطاقة  جمال  يف  الرائدة 
رياح  م���زرع���ة  اأك����رب  وه���ي  اآراي  ل��ن��دن  اإن�����ش��اء  يف 
من  الكبري  الإق��ب��ال  جانب  اىل  العامل  يف  بحرية 
الريا�شية  ال�شتثمارات  على  الإماراتية  ال�شركات 

يف بريطانيا مثل املجمع الأوملبي واإك�شل لندن.
�شهدت  والقت�شاد  ال�شيا�شة  جم��ايل  عن  وبعيدا 
ال�شنوات  خالل  الربيطانية  الإماراتية  العالقات 
امل��ا���ش��ي��ة ت��وا���ش��ال ك��ب��ريا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى جمالت 
ب�شكل  الريا�شة  راأ�شها  اجلذب اجلماهريي وعلى 
عام وكرة القدم ب�شكل خا�س حيث متكنت اأبوظبي 
مان�ش�شرت  ن��ادي  �شراء  من  وال�شتثمار  للتطوير 
�شيتي عام 2008 ليتحول يف غ�شون �شنوات قليلة 
اإىل بطل للدوري الإجنليزي بعد غياب 44 عاما 
البقاء يف الربميريليج  اأجل  كان ي�شارع من  كما 
وهو ما دفع الآلف يف الإمارات واملنطقة العربية 

اإىل تتبع اإجنازات �شيتي وم�شاندته.
كما ان املاليني يف اإجنلرتا يدركون جيدا اأن تطور 
 .. الإم��ارات��ي��ة  ال�شتثمارات  بف�شل  ح��دث  ال��ن��ادي 
بينما  اأر�شنال  ن��ادي  الإم���ارات  ط��ريان  ترعى  كما 
ال��ع��دي��د م��ن م��ه��رج��ان��ات اخليل  تنظم الإم�����ارات 
وال��ف��رو���ش��ي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام مما 
الإم��ارات��ي لفتا وم��وؤث��را يف عمق  التواجد  يجعل 

الثقافة الربيطانية.
ومل ت��ت��وق��ف ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ن��د هذا 
اجلانبان  ويعمل  اأك��رب  ال��ق��ادم  اأن  حيث  امل�شتوى 

العالقات بني  اآف��اق جديدة يف  لفتح  دوؤوب  ب�شكل 
حاليا  ال�شتعداد  يتم  حيث  وبريطانيا  الم���ارات 
الربيطاين يف  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال  لعقد جمل�س 

�شهر مايو املقبل بالعا�شمة الربيطانية لندن.
اأحمد  ن��ا���ش��ر  م���ع���ايل  ت����راأ�����س  ال�������ش���دد  ه����ذا  ويف 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي 
الدائرة اجتماعا تن�شيقيا للجانب  اأبوظبي مبقر 
انعقاد  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��ح�����ش��ري  ب��ه��دف  الإم����ارات����ي 

اجلل�شة الرابعة للمجل�س.
وت���ن���اول الج���ت���م���اع م��راج��ع��ة خم���رج���ات ونتائج 
وخا�شة  ال�شابقة  املجل�س  اجتماعات  وتو�شيات 
5 نوفمرب  ي��وم  دب��ي  املنعقد يف  الأخ��ري  الجتماع 
من العام املا�شي والذي ركز على تعزيز ال�شراكة 
والتعاون امل�شرتك بني الإم��ارات واململكة املتحدة 
يف ع�����دة جم������الت ك���ال���ط���اق���ة وامل�������ال والأع����م����ال 
واحلا�شنات  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية  وامل�����ش��اري��ع 

والتعليم وال�شحة والدفاع.
العمل  وركز على تفعيل عمليات دمج بع�س فرق 
الماراتية  امل�شرتكة  القت�شادية  للجنة  امل�شندة 
العمال  ع���ن جم��ل�����س  وامل��ن��ب��ث��ق��ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
امل�شاهمة يف تطوير  بهدف  الربيطاين  الماراتي 
وتفعيل التعاون امل�شرتك بني البلدين يف العديد 
وهي  البلدين  تهم  التي  احليوية  القطاعات  من 
ال�شغرية  وامل�����ش��اري��ع  وامل�����ال والع���م���ال  ال��ط��اق��ة 
والبنية  والتعليم  وال��دف��اع  وال�شحة  واملتو�شطة 

التحتية.
وا�شتعر�س الجتماع جملة من التو�شيات ال�شادرة 
عن اجتماع املجل�س الخري بدبي والتي تهدف اىل 
بني  امل�شرتكة  القت�شادية  للجنة  الدعم  تقدمي 
بالعوائق  يتعلق  ما  يف  املتحدة  واململكة  الم���ارات 
والفر�س التجارية وال�شتثمارية وان�شاء �شراكات 
اأ�شواق  لدخول  وبريطانية  اماراتية  �شركات  بني 
ال�شغرية  امل�شاريع  برامج  وتطوير  ودع��م  اأخ��رى 
الجتماع  ناق�س  كما  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  واملتو�شطة 
ال�شركات  دخ��ول  ت�شهيل  على  تعمل  التي  ال�شبل 
مع  بالتن�شيق  الربيطانية  ال�شوق  اإىل  الإماراتية 
اجل��ان��ب ال��ربي��ط��اين مب��ا ي��ع��زز م��ن دور جمل�س 
الإم��ارات��ي الربيطاين يف دع��م وتطوير  الأع��م��ال 
دولة  ب��ني  وال�شتثمارية  القت�شادية  ال��ع��الق��ات 
الإمارات واململكة املتحدة. وتابع الجتماع اجلهود 
املرتبطة  والإح�شاءات  البيانات  لتوحيد  املبذولة 
باقت�شاد كل من الإم��ارات واململكة املتحدة وذلك 
امل�شرتك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن 
با�شدار  املعنية  الر�شمية  احلكومية  اجلهات  بني 
ال��ب��ي��ان��ات والإح�����ش��اء يف ك��ل م��ن دول���ة الم����ارات 
حديثة  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  يف  ي�شهم  مب��ا  وبريطانيا 
كال  يف  ال�شتثمار  توجهات  تدعم  اأن  �شاأنها  م��ن 
الأعمال  جمل�س  اجتماع  اأهمية  وتاأتي  البلدين. 
املقبل  مايو  �شهر  يف  املقرر  الربيطاين  الإماراتي 
بها �شاحب  �شيقوم  التي  التاريخية  الزيارة  عقب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة حفظه اهلل اىل اململكة املتحدة مما ي�شكل 
املجل�س يف حتقيق تطلعات  دور  تعزيز  دافعا نحو 
اآف����اق  ق���ي���ادت���ي ال��ب��ل��دي��ن ال���رام���ي���ة اإىل ت��ط��وي��ر 

العالقات القت�شادية بني البلدين ال�شديقني.

•• لندن-وام:

بها  يقوم  التي  الر�شمية  بالزيارة  بريطانيون  �شا�شة  رح��ب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الثالثاء  ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة  اململكة  اإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
دولة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  مبتانة  ثقتهم  ..م��وؤك��دي��ن 

الإمارات العربية املتحدة وبريطانيا.
الداخلية الربيطاين  ه��وارد وزير  اللورد مايكل  اأكد   فقد 
الإماراتية_الربيطانية  امل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س  الأ����ش���ب���ق 
ال���ربمل���ان���ي���ة جل��م��ي��ع الأح���������زاب ال���زع���ي���م ال�������ش���اب���ق حلزب 
املحافظني الربيطاين..منو ومتيز العالقات بني الإمارات 

الإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  وق��ال  املتحدة.  واململكة 
وام .. ي�شرين اأن اأرى هذا النمو يف العالقات الإماراتية - 
الربيطانية واأتطلع للقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اإىل  املتحدة..م�شريا  للمملكة  زيارته  اأثناء  نهيان  اآل  زاي��د 
عند  مل�شه  ما  وهذا  البلدين  بني  امل�شرتكة  والقيم  امل�شالح 
الإمارات  زار  ال��ذي  ه��وارد  اللورد  واأ���ش��اف  للدولة.  زيارته 
على راأ�س وفد املجموعة الإماراتية_الربيطانية الربملانية 
جلميع الأحزاب قبل عدة اأ�شهر.. ما اأذهلني يف تلك الزيارة 
هو التقدم الذي حققته الإمارات يف تنويع اقت�شادها خارج 
اإطار قطاع النفط واخلطوات التي تقدمت بها على �شعيد 
املن�شاآت  لإح��دى  زيارتنا  اأثناء  لحظنا  امل��راأة..ف��ق��د  متكني 

الإماراتيني  العاملني  املائة من  80 يف  اأن نحو  ال�شناعية 
اأهبة  الإم����ارات على  ال��ن�����ش��اء..ه��ذا يجعل  م��ن  ك��ان��وا  فيها 
ل  م�شتقبل  و�شمان  العاملية  املناف�شة  خلو�س  ال�شتعداد 
يعتمد ف��ي��ه الق��ت�����ش��اد ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ول��ع��ب دور م��ه��م على 
ال�����ش��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة . م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ع��م��دة ل��ن��دن بوري�س 
جون�شون الذي زار الإمارات موؤخرا ا�شتمتعت بزيارتي اإىل 
ب�شاحب  اأهلها..مرحبا  كرم �شيافة  ومل�شت  الإم��ارات  دولة 
اأن  اآم��ال  لندن  نهيان يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
ي�شتمتع بزيارته . كما اأعرب جون�شون عن ثقته يف توطيد 
اأو�شع للتعاون خالل  اآفاق  و تعزيز عالقات البلدين وفتح 

املرحلة املقبلة. 

م�شوؤولـون بريطانيون يوؤكدون اأهميـة زيـارة رئي�س الدولة يف تعزيـز عالقات البلديـن

رئــيـــ�س الـــدولـــة يبــــداأ اليـــــوم زيــــارة الـــى املمــلــكـــة املـتـــحـــــدة

بناء على توجيهات رئي�س الدولة 

مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري ميول م�شروعات يف الأزهر ال�شريف بتكلفة نحو 250 مليون درهم
والزخرفية البديعة التي توؤكد عظمة احل�شارة ال�شالمية وروعتها عرب 
م�شريا  املتميزة  واإ�شداراته  الثقافية  ور�شالته  املركز  على  واأثنى  الع�شور 
واإ�شدار  املعا�شرة  واملعرفة  الثقافة  ن�شر  يف  هام  ب��دور  يقوم  املركز  اأن  اإىل 
الكتب املتخ�ش�شة يف فن العمارة ال�شالمية مما ي�شد نق�شا تعانيه املكتبات 
باأنه منارة  املجال. وو�شف اجلامع  العربي والإ�شالمي يف هذا  العاملني  يف 
الت�شامح  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  تدعو  واملنطقة  والإم���ارات  اأبوظبي  يف  كربى 
والتعاي�س بني اأبناء احل�شارات املختلفة. يذكر اأن مركز جامع ال�شيخ زايد 
الكبري التابع لوزارة �شوؤون الرئا�شة يحظى برعاية ومتابعة من �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
وتاأ�ش�س املركز ليكون نواة للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول 
املفاهيم  تعرب عن  والتي  اجلامع  التي ميثلها  والوطنية  الثقافية  القيمة 
والقيم التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واملتجذرة 
امل�شتلهمة من  الوطنية  للهوية  امتدادا  ت�شكل  والتي  والوعي  الوجدان  يف 

تعاليم ديننا احلنيف. 

وتوفري اأنظمة حماية وتعقب اإلكرتوين ملراقبتها وتعقبها واملحافظة عليها 
القاهرة ومتويل  الأزه��ر يف  4 مبان �شكنية لطالب  اإن�شاء  وكذلك متويل 
العاملية  املكتبية  النظم  اأح��دث  على  جديدة  مكتبة  اإن�شاء  ت�شميم  اأع��م��ال 
لالأزهر ال�شريف تليق مبكانته وما حتويه مكتبته من نفائ�س املخطوطات 
واملطبوعات ح�تى ت�شتطيع مكتبة الأزهر ال�شريف القيام بالدور املنوط بها 
يف ن�شر الثقافة الإ�شالمية واإتاحة اأوعيتها النادرة لطالب العلم والباحثني 
الإ�شالمي والثقايف. ووقع مركز جامع  و كي تكون مركزا عامليا لالإ�شعاع 
ال�شريف  الزه��ر  مع  تفاهم  مذكرة  باأبوظبي  مبقره  الكبري  زاي��د  ال�شيخ 
ال�شراكة  ول��ت��ع��زي��ز  امل�����ش��روع��ات  ه���ذه  تنفيذ  كيفية  ع��ل��ى  ل��الت��ف��اق  وذل���ك 
والثقافية  العلمية  امل��ج��الت  يف  وال��ت��ع��اون  الطرفني  ب��ني  ال�شرتاتيجية 
�شلطان �شاحي احلمريي  �شعادة  املركز  نيابة عن  التفاقية  وقع  املختلفة 
وعن الزهر ال�شريف الدكتور حممد الأحمدي اأبو النور ع�شو هيئة كبار 
الأزهر  �شيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب  الإم��ام  وك��ان ف�شيلة  العلماء. 
ال  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب���اأذن  ل��ه  املغفور  �شريح  زار  ق��د  ال�شريف 

رافقه معايل  اليوم حيث  �شباح  الكبري  زايد  ال�شيخ  املجاور جلامع  نهيان 
الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ووفد من الزهر ال�شريف 
�شعادة  الزائر  الوفد  ا�شتقبال  وك��ان يف  العلماء.  كبار  هيئة  ع��ددا من  �شم 
ال�شيخ  جامع  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  احلمريي  �شاحي  �شلطان 
املركز. وقراأ �شيخ الزهر ومرافقوه  العبيديل مدير  الكبري ويو�شف  زايد 
ال�شيخ زايد ودع��وا له بالرحمة واملغفرة واأن  املغفور له  الفاحتة على روح 
ي�شكنه اهلل ف�شيح جناته مع النبيني وال�شديقني وال�شهداء ثم قام ف�شيلته 
والوفد املرافق له بجولة يف خمتلف اأنحاء اجلامع ا�شتمعوا خاللها ل�شرح 
حول اجلامع وتاريخه ومكوناته املعمارية املختلفة بعدها زار الوفد مكتبة 
املركز واطلع على حمتوياتها وما ت�شمه من كتب ومو�شوعات نادرة يف �شتى 
علوم احل�شارة الإ�شالمية وعلومها وفنونها. واأهدى �شعادة �شلطان �شاحي 
احلمريي اأ�شدارات املركز اإىل ف�شيلة �شيخ الزهر والوفد املرافق له ومن 
بينها كتاب )بيوت اهلل ..من جامع القريوان اىل جامع ال�شيخ زايد الكبري(. 
املعمارية  الكبري وجمالياته  بال�شرح  الزهر  �شيخ  اأ�شاد ف�شيلة  من جهته 

•• اأبوظبي-وام:

بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة )حفظه اهلل( اأعلن مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري ام�س عن مبادرة 
لتمويل عدة م�شروعات يف الأزهر ال�شريف بجمهورية م�شر العربية تبلغ 
مبادرة �شاحب  وتاأتي   . اإم��ارات��ي  دره��م  052 مليون  نحو  اإن�شائها  تكلفة 
ال�شمو رئي�س الدولة ا�شتمرارا للدعم املتوا�شل الذي تقدمه دولة الإمارات 
العربية املتحدة لل�شعوب ال�شقيقة عامة وال�شعب امل�شري خا�شة ويف اإطار 
ال�شريف  البلدين وك��ذل��ك لدعم الأزه���ر  ب��ني  ال��ت��ع��اون الأخ��وي��ة  ع��الق��ات 
وموؤ�ش�شاته العلمية ودرا�شة متطلباته من اأجل ا�شتمراره يف القيام بدوره 
بالعتدال  تتميز  التي  الإ�شالمية  امل��ن��ارة  ه��ذه  لتمكني  وذل��ك  احل�شاري 

والو�شطية من موا�شلة اإ�شعاعها العلمي والتنويري.
ال�شريف  الأزه��ر  امل�شروعات متويل م�شروع ترميم مكتبة   وتت�شمن هذه 
وترقيمها  وامل��ط��ب��وع��ات  املخطوطات  م��ن  مقتنياتها  وت��رم��ي��م  و�شيانتها 



البيانات املالية كما
يف 31 دي�شمرب 2012

بيان اليرادات ال�شاملة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني  اإىل ال�شادة اأع�شاء جمل�س اإدارة  بنك الكويت الوطني
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•• اأبوظبي-وام:

ت����وا�����ش����ل ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر 
الإن�شانية  جهودها  �شمن  م�شاعداتها 
مل�����ش��ان��دة امل��ت��اأث��ري��ن م��ن اأزم����ة الغذاء 
اأي���ت���ام واأرام�����ل بجانب  يف ال��ي��م��ن م��ن 
الأ�شر املعدمة يف املناطق الأ�شد فقرا. 
وي�شتفيد من امل�شاعدات التي �شتوزعها 
الهيئة حاليا حوايل 90 األف مت�شرر 
حتى  اليمنية  املحافظات  من  ع��دد  يف 

ووزع مكتب  اجل���اري.  الأ���ش��ب��وع  نهاية 
الهيئة يف �شنعاء الذي ينفذ الربامج 
الإن�شانية املوجهة للمتاأثرين واإي�شال 
اإليهم يف مناطقهم الوعرة  امل�شاعدات 
والبعيدة عن مراكز املدن الرئي�شية .. 
امل�شاعدات على اآلف الأ�شر يف مناطق 
وملحان  وح��ف��ا���س  والأزراق  احل�����ش��ا 
ال�شالع  حم���اف���ظ���ات  يف  وامل�����ش��ي��م��ري 
مع  بالتن�شيق  وذل��ك  وحل��ج  واملحويت 
ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل الأح���م���ر ال��ي��م��ن��ي��ة . 

وتقوم هيئة الهالل الأحمر حاليا بدور 
اليمنية  ال�شاحة  على  كبري  اإن�����ش��اين 
التي تتفاقم معاناة اأهلها نتيجة ل�شح 
وعر�س  حياتهم  على  اأث���ر  م��ا  ال��غ��ذاء 
لالإ�شابة  الأط��ف��ال  م��ن  الآلف  مئات 
ن�شبة  وارتفاع  التغذية  �شوء  باأمرا�س 
الأخرية  الإح�شائيات  ح�شب  الوفيات 
مكتبها  خ��الل  من  الهيئة  وتتحرك   .
تاأثرا  الأ�شد  املحافظات  يف  �شنعاء  يف 
وت��ن��ف��ذ عملياتها  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��ال��ف��ج��وة 

امليداين  التقييم  على  ب��ن��اء  الإغ��اث��ي��ة 
ال���ذي ي��ج��ري��ه ف��ري��ق امل��ك��ت��ب للوقوف 
وتوفريها  الح��ت��ي��اج��ات  طبيعة  على 
ال�����ش��رع��ة .. ف��ي��م��ا متكنت  ع��ل��ى وج���ه 
كميات  ت��وزي��ع  م��ن  الآن  حتى  الهيئة 
يف  املتمثلة  الغذائية  امل��واد  من  كبرية 
الأرز والطحني والزيوت وم�شتلزمات 
الأ�شر  اآلف  على  الغذائية  الأط��ف��ال 
وغريها  ح��ج��ة  و  وع��م��ران  �شنعاء  يف 
الهالل  هيئة  وكانت  املحافظات.  من 

ب������داأت م����وؤخ����را مرحلة  ق���د  الأح����م����ر 
ج�����دي�����دة م�����ن ب����رن����اجم����ه����ا لإغ����اث����ة 
اأزمة الغذاء يف اليمن  املت�شررين من 
ر�شدت لها مبلغ خم�شة ماليني درهم 
الربنامج  م��ن  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  لتنفيذ 
امل�شتمر منذ العام املا�شي عقب تفاقم 
اأزم���ة ال��غ��ذاء ه��ن��اك ومت ت��وف��ري املواد 
الغذائية  امل���واد  يف  املتمثلة  الإغ��اث��ي��ة 
و امل�����ش��ت��ل��زم��ات الأخ�������رى م���ن داخ���ل 
نعيمة  واأك������دت   . ال��ي��م��ن��ي��ة  الأ�����ش����واق 

املهريي نائب اأمني عام �شوؤون الإغاثة 
و امل�شاريع يف الهالل الأحمراأن الهيئة 
الإن�شانية  الأو����ش���اع  ت���ط���ورات  ت��ت��اب��ع 
على ال�شاحة اليمنية وتداعياتها على 
اليمني  ال�شعب  اأب��ن��اء  م��ن  ال��ب�����ش��ط��اء 
تدخر  ل��ن  الهيئة  اأن  ع��ل��ى  و���ش��ددت   .
وتلبية  امل��ت��اأث��ري��ن  م�����ش��ان��دة  و���ش��ع��ا يف 
الأخوة  الإن�شاين جت��اه  ال��واج��ب  ن��داء 
ع��ل��ى خمتلف  ل��ذل��ك تعمل  ال��ي��م��ن  يف 
اإن�شانية  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  امل����ح����اور 

ال�شائدة  ال��ظ��روف  حت�شني  يف  ت�شاهم 
جهودها  اأن  اإىل  ه���ن���اك..م�������ش���رية 
الإن�����ش��ان��ي��ة ���ش��ت��ت��وا���ش��ل ان��ط��الق��ا من 
املتاأثرين  جت���اه  الإن�����ش��اين  اإل��ت��زام��ه��ا 
وتعزيزا لوجودها القوي على ال�شاحة 
هناك  ال��و���ش��ع  اأن  ال��ي��م��ن��ي��ة..م��وؤك��دة 
يواجه حتديات كبرية تتطلب تقدمي 
وت�شافر  امل�شاندة  و  الدعم  من  املزيد 
اجلهود اخلرية للحد من وطاأة املعاناة 

عن كاهل الأ�شقاء يف اليمن. 
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•• ممبا�صا-وام:

الفنية  الثانوية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  مدر�شة  توجت 
من  مدر�شة  اأف�شل  كينيا  يف  ممبا�شا  مدينة  يف  وال��ب��ن��ات  للبنني 
بني نحو اأربعة اآلف مدر�شة يف ممبا�شا وال�شاحل وح�شدت نتائج 
متميزة بني 400 األف طالب وطالبة. وياأتي تتويج مدر�شة ال�شيخ 
اأف�شل مدر�شة يف كينيا بعد جهد كبري  اآل نهيان  زايد  خليفة بن 
�شجلت  حيث  عليها  وامل�شرفني  والقائمني  املدر�شة  قبل  من  ب��ذل 
يف  التعليمية  م�شريتها  يف  ملحوظا  تفوقا  الأخ���رية  ال�شنوات  يف 
حمافظة ال�شاحل . وقد فاز طالبان من املدر�شة هما عبداهلل حمزة 
باملركز الرابع وت�شنيم عبدالكرمي وباملركز ال�شاد�س وح�شلت على 
لقب اأف�شل طالبة يف كينيا للعام الدرا�شي احلايل . وكانت مدر�شة 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  مبكرمة  اأن�شئت  ق��د  الثانوية  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف اأواخر 
موؤ�ش�شة  احتياجاتها  ومتابعة  اإدارت��ه��ا  على  وت�شرف  ال�شبعينات 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية . وقد �شجلت املدر�شة 

الكيني  املهنج  وتطبق  كينيا  يف  اخلا�شة  الأهلية  امل��دار���س  �شمن 
اأهم  من  واأ�شبحت  ديني  اأو  عرقي  متييز  دون  للجميع  ومفتوحة 
املدار�س للم�شلمني يف كينيا وت�شم الهيئة التدري�شية اأكرث من 48 
امل�شتخدمني  اإىل  اإ�شافة  52 موظفا  واأك��رث من  مدر�شا ومدر�شة 
من  الإن�شانية  لالأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  وحت��ر���س   . وال�شائقني 
اجلاليات  م�����ش��ان��دة  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��ز  التعليمي  ال�����ش��رح  ه���ذا  خ���الل 
الإ�شالمية يف القارة الأفريقية ب�شكل عام ويف منطقة �شاحل كينيا 
ب�شكل خا�س حيث يتم الرتكيز على تدري�س تعاليم الإ�شالم واللغة 
الرئي�شي حيث يوجد  املبنى  املدر�شة من  . ويتكون مبنى  العربية 
ومكاتب  لالإجتماعات  وق��اع��ة  ونائباه  املدر�شة  مدير  مكتب  فيه 
يحتوي  وف�شل  التدري�س  لهيئة  ومكتبتان  الإدارة  اأق�شام  لبقية 
على اأجهزة كمبيوتر بكامل التجهيزات . كما ي�شم مبنى املدر�شة 
م�شجدا يت�شع حلوايل األف م�شل وتقام فيه �شالة اجلمعة وتلقى 
فيه املواعظ واملحا�شرات يوميا تقريبا للطلبة وامل�شلني من خارج 
�شكن  مبنى   .. باملدر�شة  امللحقة  املتميزة  امل��ب��اين  وم��ن   . امل��در���ش��ة 
الطالبات وي�شمى �شكن ال�شيخة ح�شة الذي يت�شع ل� 200 طالبة 

ومكتبة  �شخ�س  األفي  حل��وايل  وتت�شع  العامة  الجتماعات  وقاعة 
. كما  واملدر�شني  للطلبة  واملراجع  بالكتب  بق�شميها مزودة  كبرية 
ت�شم املدر�شة �شكنا للطالب البنني وي�شمى �شكن العني ويت�شع ل� 
للق�شم  ور���س  واأرب��ع  والكيمياء  للفيزياء  وخمتربين  طالبا   280
الق�شم  يف  والطالبات  للطلبة  للطعام  وقاعتني  ومطبخا  الفني 
وهيئة  الأم��ور  اأولياء  بني  وللمدر�شة جمل�س م�شرتك   . الداخلي 
التدري�س ويجتمع مرة يف ال�شنة من خالل حفلة تقام يف املدر�شة 
بح�شور الطلبة من البنني والبنات واأولياء اأمورهم واأع�شاء هيئة 
التدري�س واملدير ونائبيه وممثلني عن اأع�شاء جمل�س الأمناء من 
الطرفني ويدعى اإليه اأعيان اأهايل ممبا�شا و�شيا�شيني واأكادمييني 
الإ�شالمية يف ممبا�شا ومن كينيا بوجه  ورج��ال دين من اجلالية 
اأرقى  تناف�س  مكتبة  لإن�شاء  املدر�شة تخطط  اإدارة  اأن  يذكر   . عام 
والت�شالت  للعلوم  خم��ت��ربات  جممع  واإن�����ش��اء  كينيا  يف  املكتبات 
اللكرتونية باأعلى م�شتوى وتطوير موا�شالت املدر�شة وتزويدها 
ب��ع��دد م��ن احل��اف��الت اجل��دي��دة لنقل الطلبة وذل���ك وف��ق��ا خلطة 

�شنوية مدرو�شة من قبل الإدارة .

•• العني -وام:

تدخل فرع هيئة الهالل الأحمر يف العني لإيواء 
املت�شررين من حريق بناية �شارع عود التوبة يف 
العني. وقام الفرع بتوفري �شقق مفرو�شة لعدد 
من املتاأثرين مت نقلهم اإليها على وجه ال�شرعة 
اإىل جانب تقدمي الدعم النف�شي لالأ�شر املتاأثرة 
ك���ان احلريق  ال��ت��ي ت�شم ع���ددا م��ن الأط���ف���ال. 
ورود  وعند  املا�شي  الأ�شبوع  البناية  يف  �شب  قد 
ال��ن��ب��اأ ك���ون ف���رع ال��ه��الل ب��ال��ع��ني غ��رف��ة طوارئ 
واملتطوعني  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن  ع�����ددا  وا���ش��ت��دع��ى 
تكوين  احل��دث ومت  للتواجد يف مكان  ووجههم 

املاأوى  اإي��ج��اد  و  امل��وق��ف  لتقييم  ميدانية  جل��ان 
اإىل ج��ان��ب جلنة  اإل��ي��ه  امل��ت��اأث��ري��ن  البديل ون��ق��ل 
للمت�شررين.  النف�شي  ال��دع��م  لتقدمي  اأخ���رى 
وقال �شامل الري�س العامري مدير فرع الهالل 
الأح��م��ر يف ال��ع��ني اإن ال��ف��رع حت��رك ف���ورا جتاه 
الأ����ش���ر امل���ت���اأث���رة ووق�����ف ب��ج��ان��ب��ه��ا وع���م���ل على 
توفري متطلباتها الأ�شا�شية م�شريا اإىل اأن فرق 
التدخل ال�شريع من املتطوعني و�شلت اإىل مكان 
بالتن�شيق مع  وع��م��ل��ت  وق���ت وج��ي��ز  احل��ري��ق يف 
املخت�شة يف مثل هذه الظروف  املحلية  اجلهات 
على تخفيف معاناة الأ�شر التي داهمها احلريق. 
كوادر  متتلك  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأن  واأك����د 

موؤهلة للتعامل مع مثل هذه احلوادث بالتعاون 
جهة  الهيئة  اأن  باعتبار  الخت�شا�س  جهات  مع 
و  ال��ظ��روف  كل  يف  الر�شمية  لل�شلطات  م�شاندة 
الأح���وال. وذك��ر اأن اإع���داد ك��وادر مدربة يف هذا 
التي  املوؤ�ش�شات  مقدمة  يف  الهيئة  جعل  املجال 
احلرائق  خ��ا���ش��ة  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��وادث  تت�شدى 
الكوارث  املنزلية و ح��وادث الطرق وغريها من 
بجانب  �شتظل  الهيئة  اأن  على  م�شددا  الطارئة 
مت�شرري حريق بناية العني اإىل حني رجوعهم 
اإىل �شكنهم. واأ�شاد بالتن�شيق امليداين بني الدفاع 
املدين و عدد من اجلهات ذات ال�شلة مما �شاهم 

يف احلد من الإ�شابات واخل�شائر بني ال�شكان. 

•• ابوظبي-الفجر: 

اكدت بلدية مدينة اأبوظبي اهمية 
اخلليج  على  املطلة  ال���دول  ت��ع��اون 
البحرية  البيئة  حلماية  ال��ع��رب��ي 
من جميع م�شادر التلوث وتنظيم 
املائية  ال���رثوات  ا�شتغالل  عمليات 
اخلليج  اه��م��ي��ة  تقت�شر  ل  ح��ي��ث   ،
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ك��ون��ه و���ش��ي��ط��ا هاما 
للمالحة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا  وم���ع���ربا 
رئي�شي  ه��و م�شدر  اإمن��ا  ال��دول��ي��ة، 
القت�شادية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��غ��ذاء 
وم�����ش��در م��ت��ج��دد لإم�����دادات مياه 

ال�شرب املحالة يف املنطقة.
العمل  ور����ش���ة  ال��ب��ل��دي��ة يف  ودع����ت 
بيوم  احتفاليتها  يف  نظمتها  التي 
عدد  وح�����ش��ره��ا  اخلليجي  البيئة 
والفنيني  ال���دائ���رة  مهند�شي  م��ن 
وال�شت�شاريني،  املقاولني  وممثلي 
اىل اأهمية ال�شعي يف تر�شيخ الوعي 
البيئي لدى ابناء املنطقة و تعزيز 
وحماية  رع��اي��ة  يف  امل�شئولية  روح 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة وت��ط��وي��ره��ا مبا 
على  واحل��ف��اظ  ا�شتدامتها  يحقق 
را�شد  امل��ه��ن��د���س  وق����ال  م����وارده����ا. 
احلدائق  ادارة  م��دي��ر  ال��ف��ال���ش��ي 
الكلمة  يف  الرتفيهية  وامل��ت��ن��زه��ات 
الحتفال  ان   ، للور�شة  الفتتاحية 
بيوم البيئة اخلليجي ) الإقليمي( 
والع�شرين  ال��راب��ع  ي�شادف  ال���ذي 
لذكرى  تخليدا  ياأتي   ، اأب��ري��ل  من 
على  بالتوقيع  املنطقة  دول  ق��ي��ام 
اتفاقية الكويت الإقليمية حلماية 
 ،1978 ع��ام  يف  البحرية  البيئة 
اأن مت  ث���م���اره���ا  ك�����ان م����ن  وال����ت����ي 
حلماية  الإقليمية  املنظمة  اإن�شاء 
من  الأول  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
يوليو 1979 م، وهو يوم خ�ش�س 
اجل��ه��ود وعر�س  تثمني  اأج���ل  م��ن 

املنجزات ذات ال�شلة.
وقال ان هذا الحتفال يعد منا�شبة 
تاأكيد  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي��ت��م  ب��ي��ئ��ي��ة، 
املنطقة  دول  ب��ني  التعاون  اأوا���ش��ر 
البحرية،  البيئة  على  للمحافظة 
وا�شحة  عامة  ا�شرتاتيجية  ور�شم 
ما  ظ��ل  يف  خا�شة  معها،  للتعامل 
العربي من  اخلليج  متثله منطقة 
وا�شرتاتيجية  ج��غ��راف��ي��ة  اأه��م��ي��ة 

واقت�شادية. 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ان  واك���د 
امل����ت����ح����دة ق���ط���ع���ت ال����ع����دي����د من 
حماية  يف  ال����ري����ادي����ة  الأ������ش�����واط 
البيئات  خمتلف  واإنعا�س  وتطوير 
وفقا  وامل�������ش���ت���ح���دث���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�شمنها  م����ن   ، خل�����ش��و���ش��ي��ات��ه��ا 
، وذل��ك من خ��الل و�شع  البحرية 
اخلطط  م����ن  ال����ع����دي����د  وت���ن���ف���ي���ذ 
الكفيلة باملحافظة عليها من الآثار 
الأن�شطة  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال�����ش��ارة 
ال�شرر  اإحل��اق  اإىل  ت��وؤدي  التي قد 
ومبواردها  العامة  وبال�شحة  بها 
الت�شريعات  ك�����ش��ن   ( ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ل�شتدامتها  امل��ن��ظ��م��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
البيئي  التلوث  مكافحة  وت��داب��ري 
، ال����ذي مي��ك��ن اأن ي��ع��ك��ر ن��ق��اءه��ا ، 

بجميع اأ�شكاله( .
م�شاجر  بيئة  اأهمية  على  اأك��د  كما 
على  انت�شرت  والتي  حمليا  القرم 
قرابة 40 كم2 على طول �شواحل 
الدولة ، كونه النوع الوحيد الذي 
اثبت جناحا كبريا يف ا�شتيطانه يف 
بيئة الإمارات البحرية خل�شائ�شه 
الأنواع  من  لكونه  اإ�شافة  املتميزة 

باملقارنة  ل��الأم��الح  حتمال  الأك���رث 
م���ع اأج���ن���ا����س ن���ب���ات���ات امل���اجن���روف 
ال�شعي  ����ش���رورة  وع��ل��ى   ، الأخ�����رى 
موؤ�ش�شات  ك���ل  ق��ب��ل  م���ن  ال������دوؤوب 
ال����ع����ام واخل�����ا������س على  ال����ق����ط����اع 
اله��ت��م��ام ب��ه��ا وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن كل 
 ( بيئاتها  وت�����وازن  ن��ق��اء  يعكر  م��ا 
خ�شو�شا جتريف الرتب الع�شوائي 
والتجاوزات  ال��ب��ح��ري  وال���ت���ل���وث 
ان  موؤكدا   ،) عليها  الر�شيدة  غري 
م�����ش��وؤول��ي��ة جماعية  ي��ع��ت��رب  ذل���ك 
من  ت�شامنية  م�شاركة  ت�شتوجب 
قبل جميع اأفراد املجتمع للحفاظ 
ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى م���ا مت م���ن ت�شجري 
املواقع  من  العديد  يف  لها  واإحياء 

ال�شاحلية .
ذات  القرم  م�شاجر  بيئة  اأن  وق��ال 
فيها  يعي�س  حيث   ، عالية  حيوية 
وع��ل��ي��ه��ا وي���رت���اده���ا ال���ع���دي���د من 
واملائية  الربمائية  الأح��ي��اء  اأن���واع 
وال���ط���ي���ور) ك��ال�����ش��الح��ف واأب���ق���ار 
ال��ب��ح��ر والأ����ش���م���اك واأب������و منجل 
والفالمنجو.  احل���زي���ن  وم���ال���ك 
ت�شرتك  التي  الكثري(   .. وغريها 
يف ا�شتخدام نظامها الربي واملائي 

كملجاأ للحياة وكم�شدر للغذاء. 
مدينة  بلدية  ان  الفال�شي  واك���د 
اأب������و ظ���ب���ي ت�����ش��ع��ى وب�����ح�����ذر، من 
ال�شلة  ذات  اإدارات���ه���ا  م��ه��ام  خ��الل 
با�شتخدام الأرا�شي، اأن ل تتقاطع 
ملدينة  ال���ت���ط���وي���ري���ة  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
���ش��ل��ب��ا على  ال���ت���اأث���ري  اأب���وظ���ب���ي يف 
العك�س  ب��ل  ال��ق��رم  م�شاجر  بيئات 
الظروف  تهيئة  اىل  ت�شعى  ف��ه��ي 
التي ت�شهم يف اإنعا�شها حفاظا على 
املعلم  كونها  لها  الطبيعي  ال��رثاء 
للحياة  ج��ذب��ا  الأك�����رث  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

الربية داخل املدينة .
من جانبه قدم الدكتور عبد ال�شتار 
���ش��ال��ح امل�����ش��ه��داين خ��ب��ري ت�شجري 
بعنوان  ع��ل��م��ي��ة  حم��ا���ش��رة  امل�����دن 
مل�شات بيئية حلدائق م�شتدامة قدم 

من خاللها �شورة عامة عن فوائد 
عنا�شر  اأه��م  وا�شتعر�س  احلدائق 
يف  البيئية  العتبارات  و  اإن�شائها  
و  ل��ه��ا  الأن�����ش��ب  الت�شميم  اخ��ت��ي��ار 
جعلها  يف  التطبيقية  ال�شبل  اأه��م 
اإتباع  ط��ري��ق  ع��ن  للبيئة  �شديقة 
البيئية  امل��م��ار���ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

امل�شتدامة. 
ودعا امل�شهداين احل�شور اىل دعم 
النق�س  م��ن  للحد  ال��دول��ة  ج��ه��ود 
املياه وحت�شني فر�س  اإم���دادات  يف 
خالل  من  امل�شتقبل  يف  ا�شتدامته 
ن�����ش��رن��ا وت��ب��ن��ي��ن��ا واع��ت��م��ادن��ا على 
الأ�شاليب الأكرث كفاءة يف تقنينها 
العمل على ت�شجيع زراعة  ومنها: 
الطرق  اختيار  و  املحلية  النباتات 
الأجن��ع يف ري النباتات و حت�شري 
ال������رتب ت��ب��ع��ا مل��ت��ط��ل��ب��ات الأن�������واع 

النباتية املختارة.

احتفال  بان  بالذكر  اجلدير  ومن 
�شعار:  حت�����ت  ج������اء  ال�����ع�����ام  ه������ذا 
ال�شمكية  وال������رثوة  )ال��ط��ح��ال��ب 
احليوي  ال��ت��اأث��ري  ل�شلة  وذل����ك   )
اختارت  وق��د  بينها.  فيما  املتبادل 
ملعاودة  نظرا  ال�شعار  ه��ذا  املنظمة 
ت����ك����رار ح������دوث ظ����اه����رة الث������راء 
املد  ن�����ش��وء  امل�����ش��ب��ب��ة يف  ال���غ���ذائ���ي 
الخ�����ش��ر ح�شب  امل����د  او  الح���م���ر 
ن��وع��ي��ة ال��ط��ح��ال��ب امل��ك��ون��ة لهذه 
ت������وؤدي خالل  ، وال���ت���ي  ال���ظ���اه���رة 
ظهورها وتبعا مل�شاحة تف�شيها اىل 
ال�شماك  من  كبرية  كميات  نفوق 
الأخ��رى بفعل  البحرية  والح��ي��اء 
النق�س احلاد يف كميات الأك�شجني 
املتبادل اإ�شافة اىل انت�شار الروائح 
تواجدها  م���ن���اط���ق  يف  ال���ك���ري���ه���ة 
وت���اأث���ريه���ا ال�����ش��ار ع��ل��ى حمطات 

حتلية املياه .

اختيار مدر�شة ال�شيخ خليفة الثانوية الفنية يف ممبا�شا اأف�شل مدر�شة يف كينيا

يف الحتفال بيوم البيئة اخلليجي الهالل الحمر يتدخل لإيواء عدد من الأ�شر املت�شررة من حريق بناية مبدينة العني 

بلدية مدينة ابوظبي توؤكد على الأهمية احليوية لبيئة م�شاجر القرم

دعوة حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية 
ي�شر جمل�س اإدارة �شركة الريان لالإ�شتثمار �س.م.خ. دعوة ال�شادة امل�شاهمني الكرام حل�شور اإجتماع 
يوم  م�شاء  من  اخلام�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف  ينعقد  �شوف  ال��ذي  لل�شركة  العادية  العمومية  اجلمعية 
الثالثاء املوافق 21 مايو 2013 يف فندق ونادي �شباط القوات امل�شلحة – اأبوظبي،  قاعة املريجب 

وذلك ملناق�شة الأمور املدرجة يف جدول الأعمال املبّينة اأدناه: 

الإ�ش�������تماع اإىل ومن���اق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ش���اط ال����شركة ومركزها املايل عن الفرتة من 
1 يناير 2012 اإىل 31 دي�شمرب 2012 والت�شديق عليه.

الإ�شتماع اإىل تقرير مراجعي احل�شابات اخلارجيني عن ال�شنة املالّية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 
والت�شديق عليه.

مناق�شة ميزانّية ال�شركة وح�شاب الأرباح واخل�شائر عن ال�شنة املالّية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 
والت�شديق عليهما.

اإبراء ذّمة اأع�شاء جمل�س الإدارة ومراجعي احل�شابات اخلارجيني عن اأعمالهم للفرتة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2012 .

تعيني مراجعي احل�شابات اخلارجيني لل�شركة لعام 2013 وحتديد اأتعابهم.
راأ�شمال  جمموع  من   )%  50( ميثلون  امل�شاهمني  من  ع��دد  ح�شره  اإذا  �شحيحاً  الإجتماع  �شيكون 
ال�شركة، واإذا مل يكتمل الن�شاب القانوين لهذا الإجتماع ف�شوف ينعقد الإجتماع الثاين يوم الثالثاء 

املوافق 28 مايو  2013   يف ذات الزمان واملكان مبن ح�شر.

اإدارة ال�شركة حل�شور  اأع�شاء جمل�س  اأن ينيب عنه من يختاره من غري ال�شادة  يجوز لكل م�شاهم 
الإجتماع وذلك بعد توقيعه على �شند التوكيل املرفق ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزاً بهذه ال�شفة 
% من راأ�شمال ال�شركة على ان يتم ت�شليم هذه التوكيالت قبل يومني على الأقل من  على اكرث من 5 

02 وذلك لتدوينها يف ال�شجالت.  666 التاريخ املحدد لالإجتماع على فاك�س 2292 
جمل�س الإدارة 

    جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية:

    مــالحظــــــــــــــــة: 

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية ال�شنوية ل�شركة : نايف للخدمات 

البحرية )�شركة م�شاهمة خا�شة(
م�شاهمة  البحرية  للخدمات  ن��اي��ف  �شركة  اإدارة  جمل�س  يت�شرف 
اجلمعية  اجتماع  حل�شور  امل�شاهمني  ال�شادة  جميع  بدعوة  خا�شة 
العمومية العادية وذلك يوم الأربعاء املوافق 2013/5/22 يف متام 
ال�شاعة اخلام�شة م�شاء يف مقر �شركة ال�شيد رئي�س جمل�س الإدارة 

حيث �شتناق�س هذه اجلمعية ما يلي من البنود:
1- �شماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل 

عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31/دي�شمرب 2012 والت�شديق عليه.
يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  ع��ن  احل�شابات  مدققي  تقرير  �شماع   -2

2012/12/31 والت�شديق عليه.

ال�شنة  الأرب��اح واخل�شائر عن  ال�شركة وح�شاب  3- مناق�شة ميزانية 

املالية املنتهية يف 2012/12/31 والت�شديق عليه.
4- ابراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة ومراجعي احل�شابات عن ال�شنة 

املالية املنتهية يف 2012/12/31 .
 2013 ع��ن  ح�شابات  كمدققي  ال�شاحب  غ�شان  مكتب  تر�شيح   -5

وحتديد اتعابهم.
6- انتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة .

7- ما ي�شتجد من اأعمال.

واإذا مل يكتمل ن�شاب ح�شور امل�شاهمني للجمعية يف ذلك اليوم والذي 
% من الأ�شهم فاإن اجلمعية توؤجل انعقادها   50 األ يقل عن  يجب 

اىل يوم الربعاء املوافق 2013/6/5 يف نف�س املكان والتوقيت.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شابر �شالح 
حممد ���ش��ال��ح    - اليمن 
�شفره  -  ج��واز  اجلن�شية  
رق��م     )03098212(  
�شادر من اليمن من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/3249558
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•• دبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإىل جانبه �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي و�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
الثقافة  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
التميز  ج��وائ��ز  حفل  دب��ي  يف  والفنون 
دائرة  نظمته  ال���ذى  الأع��م��ال  لقطاع 
ظهر  قبل  بدبي  الإقت�شادية  التنمية 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  فى  ام�س 
ومديري  روؤ���ش��اء  م��ن  ح�شد  بح�شور 
احلكومية  وال������دوائ������ر  امل���وؤ����ش�������ش���ات 

والفعاليات القت�شادية فى الدولة.
�شعادة �شامي ظاعن القمزي مدير عام 
دائرة التنمية القت�شادية حتدث فى 
موؤكدا  الوطني  ال�شالم  عقب  احلفل 
العمال  ل��ق��ط��اع  ال��ت��م��ي��ز  ج���وائ���ز  اأن 
ت�شتمد قوتها وا�شتمراريتها وجناحها 
من روؤي��ة �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 

للتميز  ال�����الحم�����دود  ودع����م����ه  دب�����ي 
والبداع وموا�شلة ال�شري على طريق 
ال��ت��م��ي��ز ف���ى ���ش��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات وعلى 

م�شتوي القطاعني العام واخلا�س.
�شموه  توجيهات  اإىل  القمزي  واأ���ش��ار 
ل��الرت��ق��اء ببيئة ال��ع��م��ل ف��ى دب���ي اىل 
ال���ع���امل���ي���ة جل���ه���ة اجل�������ودة والب���ت���ك���ار 

وال��ت��م��ي��ز والل���ت���زام ال��دائ��م مبعايري 
جائزة  ه���ن���اك  اأن  واأع����ل����ن  اجل��������ودة. 
جديدة �شت�شاف اىل جمموعة جوائز 
التميز فى نهاية العام اجلاري وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني ال���دائ���رة 
الق��ت�����ش��ادي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����ش���د 

والتميز  اجل���ودة  ل�شمان  واملتو�شطة 
على  وحتفيزهم  ال�شباب  م�شاريع  فى 

البتكار والتطور فى اعمالهم.
التنمية  دائ��������رة  ع�����ام  م����دي����ر  وه����ن����اأ 
القت�شادية كافة ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
م���ث���ال وحمفزا  واع���ت���ربه���ا  ال���ف���ائ���زة 
ت�شارك  ال��ت��ى مل  ل��ل�����ش��رك��ات الخ����ري 

ال�شيخ مكتوم  �شمو  بعد.  امل�شابقة  فى 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
ال��ف��ائ��زي��ن بجائزة  ���ش��ل��م  دب���ي  ح��اك��م 
دب���ي ل��ل��ج��ودة ج��وائ��زه��م ح��ي��ث كانت 
للتكييف  ك��اري��ا  ���ش��رك��ات  ن�شيب  م��ن 
لالمن  والعاملية  للخدمات  والتنمية 
و�شيفت  اخل��ي��م��ة  راأ������س  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي 

واينوك  ال�����ش��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  لي�شينغ 
ل�����ش��ن��اع��ة ال���زي���وت وال�����ش��ح��وم و يف . 
ال���دو ودبي  ا���س وم��ب��ادىء عمل  اف . 
ل��ل��م��رط��ب��ات و ب�����رامي ه��ي��ل��ث ج���روب 
�شحة  ال�شحية  للخدمات  وابوظبي 
ودان�����وب مل���واد ال��ب��ن��اء وغ���از الم����ارات 
ومركز المارات لل�شرافة فيما فازت 

بجائزة اجلودة الفئة الذهبية كل من 
ه��ي��ل��ت��ون دب���ي ج��م��ريا وب��ن��ك الحت���اد 

الوطني.
كما قام �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد 
هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
بت�شليم  دب����ي  يف  وال���ف���ن���ون  ال��ث��ق��اف��ة 
اجلوائز للفائزين بجائزة دبي للتنمية 

اذ  املتميزة  اخلدمة  وجائزة  الب�شرية 
كل  الب�شرية  التنمية  ب��ج��ائ��زة  ف���ازت 
وبنك  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن 
بجائزة  ف���ازت  فيما  ال���ش��الم��ي.  دب��ي 
دب���ي ل��ل��خ��دم��ة امل��ت��م��ي��زة ك���ل م���ن بلج 
و  للرحالت  ودناتا  الكرتونيك  ال�شن 
و  اخليمة  را���س  �شفري  فيلد  �شربينج 
في�س  دب��ي  و  الم����ارات  اليز  ونان�شري 
ناين  و  ال����ك����ربي  وامل�����ح�����الت  �����ش����وب 
و���ش��ت وال��ع��ني م��ول وم��رك��ز الم���ارات 
ل��ل�����ش��راف��ة و ب���ي���ورج���ول���د واجل���اب���ر 
للنظارات.  وفى ختام احلفل التقطت 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد ال مكتوم ال�شور التذكارية مع 
الفائزة  واجل���ه���ات  ال�����ش��رك��ات  ممثلي 
وهناأهم �شموه بالفوز والنجاح ومتني 
من  امل��زي��د  حتقيق  ول�شركاتهم  ل��ه��م 
الجنازات والتقدم على طريق التميز 
والبداع وامل�شاهمة فى تعزيز وتنويع 
اأن  �شموه  م��وؤك��دا  الوطني  اقت�شادنا 
دبي �شتحافظ على مكانتها و�شمعتها 
والعي�س  لال�شتثمار  مف�شلة  كوجهة 

الرغيد.

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل فى املقر اجلديد 
ف�شيلة  ال��ك��رمي  للقراآن  الدولية  دب��ي  جل��ائ��زة 
الإم�����ام الأك����رب ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ط��ي��ب �شيخ 

الزهر ال�شريف.
وهناأه  الزه��ر  �شيخ  بف�شيلة  �شموه  رحب  وقد 
بها  فاز  التى  الثقافية  العام  �شخ�شية  بجائزة 
فى جائزة ال�شيخ زايد للكتاب بدورتها ال�شابعة 
ال�شالم  خدمة  ف��ى  ال�����ش��داد  �شموه  ل��ه  ومتني 
الذي  ال��ل��ق��اء  خ��الل  �شموه  م��وؤك��دا  وامل�شلمني 

ح�شره �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي دعم دولة المارات 
لالزهر ال�شريف ور�شالته ال�شامية فى تر�شيخ 
الو�شطي  ال���ش��الم  وم��ب��ادىء  وث��ق��اف��ة  مفهوم 
املنفتح على كافة الديانات والثقافات والعراف 
الخرى. ونوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
ال�شريف  اآل مكتوم بدور جامعة الزه��ر  را�شد 
والتخ�ش�شات  الن�شانية  العلوم  تدري�س  ف��ى 
ال��ع��رب��ي��ة لغة  ال��ل��غ��ة  ال���ش��الم��ي��ة اىل ج���ان���ب 
اخلريجني  اىل  �شموه  م�شريا  الكرمي  ال��ق��راآن 
الماراتيني الذين در�شوا وتخرجوا من جامعة 
الزهر وي�شغلون الن منا�شب عليا فى خمتلف 
اجلهات احلكومية واخلا�شة فى الدولة.  من 

جهة اآخرى اأ�شاد ف�شيلة المام الكرب بجهود 
قيادة دولة المارات وحر�شها على مد ج�شور 
بني  والجتماعي  والثقايف  الن�شاين  التوا�شل 
منوها   .. الآخ����ري  وال�شعوب  الم����ارات  �شعب 
والجتماعي  الثقايف  الم���ارات  جمتمع  بتنوع 
الذي ميثل منوذجا عامليا للتعاي�س بني خمتلف 

الثقافات والديان.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مب��ب��ادرة  واأ���ش��اد 
بن را�شد اآل مكتوم راعي وموؤ�ش�س جائزة دبي 
الدولية للقراآن الكرمي التى و�شفها باجلائزة 
ان��ت�����ش��ارا والع���ل���ي والك�����رب تقديرا  الو����ش���ع 
امل�شلم  ال�شباب  اأو���ش��اط  ف��ى  خا�شة  واهتماما 
م��ا ج��اء فى  وف��ه��م  ال���ذى يحر�س على حفظ 

القراآن الكرمي من لآيات واأحكام وامل�شاركة فى 
هذه اجلائزة ال�شنوية املباركة.

ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
ب���دب���ي وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور ه�����ادف ب���ن جوعان 
الظاهري وزير العدل ومعايل حممد اإبراهيم 
ال�����ش��ي��ب��اين م��دي��ر ع���ام دي����وان ���ش��اح��ب ال�شمو 
ح��اك��م دب���ي و���ش��ع��اد اب��راه��ي��م حم��م��د بوملحة 
م�شت�شار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لل�شئون الثقافية والن�شانية و�شعادة 
ال���دك���ت���ور ح��م��د ال�����ش��ي��ب��اين م��دي��ر ع����ام دائ����رة 
ال�����ش��وؤون ال���ش��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي بدبي 

وعدد من امل�شوؤولني والوفد املرافق لل�شيف.

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد الطيب �شيخ الأزهر  و�شف ف�شيلة الإم��ام الأك��رب الدكتور 
ال�شريف معلمة زايد للقواعد الفقهية وال�شولية التي اأجنزتها 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان ال نهيان لالعمال اخلريية والن�شانية 
باأنها مرجع علمي مهم تعرب عن جهد كبري بذله القائمون على 

موؤ�ش�شة زايد.
ت�����ش��ري��ح ل�شيخ الأزه�����ر ع��ق��ب ق��ي��ام حم��م��د �شعيد  ج���اء ذل���ك يف 
نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  يف  امل�شاريع  مدير  القبي�شي 
لالعمال اخلريية والن�شانية بت�شليم ف�شيلته ن�شخة الكرتونية 
عن  نيابة  وذل��ك  وال�شولية  الفقهية  للقواعد  زاي��د  معلمة  من 

�شعادة احمد �شبيب الظاهري مدير عام موؤ�ش�شة زايد خالل لقائه 
به ام�س يف مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري.

املعلمة  ه���ذه  ال�����ش��دي��د مب��ا ت�شمه  اع��ج��اب��ه  الزه����ر  �شيخ  واأب����دى 
العامل ال�شالمي و ت�شدر عن  اأهم الإ�شدارات يف  باإعتبارها من 
موؤ�ش�شة عريقة اأ�ش�شها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان 

طيب اهلل ثراه.
وذكر اأن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�شولية م�شروع �شخم 
قل مثيله يف العامل ال�شالمي واجناز علمي كبري وفتح جديد يف 
جمال مد اجل�شور بني املجتهدين من الفقهاء واملفتني وت�شتحق 
التي  العلوم  من  للنهل  عليها  والط���الع  عندها  التوقف  املعلمة 

ت�شمنتها.

من جانبه قال حممد القبي�شي اإن معلمة زايد الفقهية من اأهم 
41 جملدا جمعت  وت�شم  الإ�شالمي  العامل  الفقهية يف  املراجع 
يف  امل��ت��واج��دة  الثمانية  امل��ذاه��ب  وع��ل��ى  الفقهية  ال��ق��واع��د  اآلف 
منطقة اخلليج العربي لتكون دليال علميا للعلماء ينهلون منها 
والباحثني  العلماء الجالء  املعتمدة على اجماع  الفقهية  اأدلتهم 

املجدين.
ا�شتغرق  مكثفا  جهدا  بذلوا  والباحثني  العلماء  ه��وؤلء  اأن  وذك��ر 
15 ع��ام��ا لإجن����از ه���ذه امل��ع��ل��م��ة ال�����ش��خ��م��ة وراج��ع��ه��ا ره���ط من 
اأن  كما   .. ال�شالمي  العامل  يف  العلمية  الدينية  املرجعيات  كبار 
41 جملدا وتت�شمن القواعد املقا�شدية والفقهية  املعلمة ت�شم 

وال�شوابط والقواعد ال�شولية.

•• اأبوظبي-وام:

ناق�س جمل�س تطوير قطاع الدفاع املدين الحتادي يف اجتماعه الثالث لعام 2013 اأم�س الول برئا�شة 
اللواء نا�شر خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س 

املجل�س اخلطة التف�شيلية مل�شروع التحول الإلكرتوين خلدمات الدفاع املدين.
كما ناق�س املجل�س م�شروع جلنة معايري ال�شالمة ومعايري ت�شنيف مراكز خدمة املتعاملني يف احلكومة 
وعددا من املو�شوعات الأخرى املدرجة على جدول الأعمال. ح�شر الجتماع اللواء را�شد ثاين املطرو�شي 

قائد عام الدفاع املدين بالإنابة نائب رئي�س املجل�س واأع�شاء املجل�س.

بحث خطة م�شروع التحول الإلكرتوين �شيخ الأزهر ي�شف معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�شولية باأنها مرجع علمي مهم 
خلدمات الدفاع املدين 

حممـــد بـــن را�شـــد ي�شهـــد حفـــل توزيـــع جوائـــز التميـــز لقطـــاع الأعمــــال

حممد بن را�شد ي�شتقبل الطيب ويوؤكد دعم المارات لالأزهر ال�شريف ور�شالته فى تر�شيخ مفهوم الإ�شالم الو�شطي

% من املدار�س اخلا�شة جاء تقييمها مقبوًل  47
% من الطلبة يتلقون تعليمًا متميزًا وجيدًا يف دبي  49

80 مدر�شة تقدم تعليمًا اأدنى من امل�شتوى اجليد

جميلة املهريي: 

% زيادة   12

يف املدار�س ذات 

القيادة اجليدة 

%8 انخفا�س 

يف اأعداد الطلبة 

الذين يتلقون

 تعليمًا �شعيفًا

مدار�س   10

متكنت من 

حت�شني اأدائها

 العام اجلاري

األف  113

 طالب وطالبة 

يدر�شون تعليمًا 

مقبوًل و�شعيفًا

•• دبي- الفجر:

املعرفة  املدر�شية يف هيئة  الرقابة  ال��دورة اخلام�شة جلهاز  نتائج  ك�شفت 
والتنمية الب�شرية اأم�س عن اأن %49 من طلبة املدار�س اخلا�شة يف دبي، 
اأي حوايل 108 األف و98 طالباً وطالبة يتلقون تعليماً متميز اًو جيداً، 

يف 12 مدر�شة ح�شلت على تقييم متميز ، و51 كان تقييمها جيد . 
% من طلبة املدار�س يف دبي،   51 اأن  يف املقابل بّينت الرقابة املدر�شية 
مقبوًل  تعليماً  يتلقون  وطالبة  طالباً  و234  األفا   113 يعادل  ما  اأي 
اأخرى  و13   ، بتقييم مقبول  الرقابة  �شنفتها  67مدر�شة  يف  و�شعيفاً، 
املدار�س  م��ن   8% اأن  البيانات  اأظ��ه��رت  وتف�شيال،   . �شعيفا  تقييمها 
20 األف و435 طالبا وطالبة،  اخلا�شة تقدم تعليما متميزا ، حلوايل 
األف و663 طالبا،   87 %36 منها تقدم تعليما جيدا ملا يقرب من  و 
فيها  وي��در���س   ،47% مقبول  تعليما  تقدم  التي  امل��دار���س  ن�شبة  وبلغت 

حوايل 99 األف و 185 طالبا وطالبة، اأما املدار�س ذات 
امل�شتوى �شعيف جاءت لتمثل %9 يتعلم فيها 14 األف 

و 49 طالبا وطالبة.
الهيئة،  مبقر  عقدت  �شحافية  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الرقابة  ج��ه��از  رئ��ي�����س  امل��ه��ريي  ���ش��امل  جميلة  بح�شور 
اجل��ه��از وممثلني  م��دي��ر  بالرهيف  وف��اط��م��ة  امل��در���ش��ي��ة، 
ع��ن امل���دار����س اخل��ا���ش��ة يف دب����ي، ا���ش��ُت��ع��ر���س ف��ي��ه��ا اأب���رز 
اخلا�شة  املدار�س  على  للرقابة  اخلام�شة  ال��دورة  نتائج 
143 م��در���ش��ة، يتلق فيها  يف الإم����ارة، وال��ب��ال��ع ع��دده��ا 
حوايل 221 األف و332 طالباً وطالبة تعليمهم، التي 
مت تطبيق عمليات الرقابة عليها خالل العام الدرا�شي 
املدر�شية  ال��رق��اب��ة  تطبيق  مت  حيث   ،2013-2012
الأعوام  امل��دار���س خ��الل  ه��ذه  م��رات على معظم  خم�س 

اخلم�س املا�شية، يف حني اأن املدار�س اخلا�شة التي تطبق املنهاج الهندي 
اأو الباك�شتاين، مل يتم تطبيق الرقابة املدر�شية عليها يف العام 2008-

اأبريل من كل عام، وخ�شعت  الدرا�شي يبداأ يف �شهر  2009 لأن عامها 
هذه املدار�س للرقابة املدر�شية اأربع مرات اإىل الآن.

اأبرز نتائج
وتطرقت جميلة املهريي خالل اجلل�شة اإىل اأبرز نتائج 
 10 اأن  ال��دورة الرابعة للرقابة املدر�شية يف دب��ي، حيث 
مدار�س خا�شة متكنت العام اجلاري من حت�شني تقييم 
حيث  املا�شي،  الدرا�شي  بالعام  مقارنة  لها  العام  الأداء 
حت�شن الأداء العام لأربع مدار�س من �شعيف اإىل مقبول 
اأخ���رى م��ن امل�شتوى  اأرب���ع م��دار���س خا�شة  ، وارت��ف��ع يف 
امل�شتوى  من  ومدر�شتان   ، اجليد  امل�شتوى  اإىل  املقبول 

اجليد اإىل امل�شتوى املتميز.
املدار�س  طلبة  اأع���داد  يف  اإنخفا�س  هناك  اأن  واأو�شحت 
 8% بن�شبة  �شعيفاً  تعليماً  يتلقون  ال��ذي��ن  اخل��ا���ش��ة 
ال��دورة الأوىل من الرقابة املدر�شية يف  منذ بدء تنفيذ 

الرقابة  من  اخلام�شة  ال��دورة  وحتى  2008-2009م،  الدرا�شي  العام 
تعليماً  يتلقون  ال��ذي��ن  الطلبة  اأع���داد  انخفا�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��در���ش��ي��ة، 
مقبوًل بن�شبة %11 خالل خم�س �شنوات من الرقابة املدر�شية، مقابل 
%13، وكذلك  بن�شبة  الذين يتلقون تعليماً جيداً  الطلبة  اأع��داد  زيادة 

زيادة اأعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً متميزاً بن�شبة 6% .

تو�شيات مهمة
دبي  مل��دار���س  العام  الأداء  التقرير ط��رح معلومات عن ج��ودة  اأن  واأف���ادت 
ورّكز  عملها،  من  حم��ددة  جوانب  يف  واأدائ��ه��ا  اخلا�شة 
على تقدمي معلومات �شاملة عن جودة اأداء املدار�س تبعاً 
للمناهج التعليمية املطّبقة فيها، اإ�شافة اإىل جمموعة 
من التو�شيات املهمة املوجهة للمدار�س للم�شي قدماً 
يف حتقيق التح�شينات الالزمة تبعاً للمناهج التعليمية 

املطبقة فيها.
والتقييم،  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  ج����ودة  وح����ول 
والتقييم  والتعلم  التعليم  عمليات  اأن:  املهريي  قالت 
املدار�س  معظم  يف  اأف�����ش��ل  اأو  جيد  ج���ودة  م�شتوى  يف 
اخلا�شة التي تطبق منهاجاً تعليمياً بريطانياً اأو منهاج 
اإىل حدوث  ت�شري  النتائج  اأن  الدولية، غري  البكالوريا 
تباطوؤ ن�شبي يف وترية حت�شني عمليات التعليم والتعلم 
اخلا�شة  امل��دار���س  يف   2013-2012 الدرا�شي  العام  خ��الل  والتقييم 

الأخرى ، اإل اأن م�شار تطورها ما يزال اآخذا يف ال�شعود.

تغيري طفيف
وفيما يخ�س جودة القيادات املدر�شية، اأ�شارت جميلة املهريي اإىل اأنه ثمة 
الدرا�شي احلايل  العام  تغيري طفيف يف قد حدث بني 
 ،2012-2011 امل��ا���ش��ي  وال���ع���ام   2013-2012
الأعوام  م��دى  على  ملمو�شاً  حت�شناً  حققت  اأن��ه��ا  غ��ري 
ازدادت  ولقد  املدر�شية،  الرقابة  م��ن  املا�شية  اخلم�س 
مدر�شية  بقيادة  حتظى  التي  اخلا�شة  امل��دار���س  ن�شبة 
 2009-2008 الدرا�شي  العام  يف   50% من  جيدة 
اإىل %62 يف العام الدرا�شي احلايل 2013-2012، 
امل��در���ش��ي��ة ما  ال��ق��ي��ادة  ب���اأن  النتائج تعني  ه��ذه  اأن  غ��ري 
تزال مب�شتوى جودة مقبول اأو �شعيف يف ثلث املدار�س 
نحو  على  اأق���وى  املدر�شية  وال��ق��ي��ادة  تقريباً،  اخلا�شة 
ت��ط��ب��ق منهاجاً  ال��ت��ي  امل���دار����س اخل��ا���ش��ة  م��ل��ح��وظ يف 
الدولية واملنهاج  البكالوريا  و منهاج  بريطانياً  تعليمياً 
التعليمي الفرن�شي، واأ�شعف يف املدار�س اخلا�شة التي 

تطبق منهاج وزارة الرتبية والتعليم.

اأداء املجال�س
وذكرت رئي�س جهاز الرقابة املدر�شية يف دبي اأن فرق الرقابة املدر�شية قد 

ر�شدت حتقيق بع�س التح�شينات يف جودة اأداء جمال�س الأمناء يف املدار�س 
اخلا�شة بدبي، حيث ت�شري النتائج اإىل متكن جمال�س الأمناء التي ت�شم 
يف ع�شويتها متثياًل وا�شعاً من حتقيق تاأثري اإيجابي يف املدر�شة وتطبيق 
م�شاءلة فاعلة للقيادة املدر�شية عن اأدائها، وهذا ما مت حتقيقه يف ن�شف 

املدار�س اخلا�شة تقريباً.
يف  م�شتقراً  حت�شناً  يحققون  دب��ي  طلبة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
حيث  الإ�شالمية،  الرتبية  م��ادة  يف  الدرا�شي  تقدمهم 
يحقق ن�شف الطلبة تقريباً حالياً تقدماً درا�شياً جيداً 
يف مادة الرتبية الإ�شالمية، بعد اأن كانت ن�شبتهم الثلث 
اأن  �شنوات، غري  املدر�شية قبل خم�س  الرقابة  بدء  عند 
اللغة  يف  حم���دودة  ت���زال  م��ا  حتققت  ال��ت��ي  التح�شينات 
الدرا�شي،  وال��ت��ق��دم  التح�شيل  يف  اأوىل  كلغة  العربية 

مقارنًة بالعام املا�شي.

معلومات �شاملة
ب��ال��ره��ي��ف م��دي��ر جهاز  ف��اط��م��ة  ���ش��رح��ت  وم���ن جانبها 

الرقابة املدر�شية اأنه من بني 12 مدر�شة خا�شة حققت اأداًء متميزاً خالل 
العام الدرا�شي 2012-2013، فاإن 9 من هذه املدار�س تطبق منهاجاً 
البكالوريا  دبلوم  برنامج  تطبق  مدار�س   3 بينها  من  بريطانياً  تعليمياً 
املدر�شة،  التخرج من  قبل  النهائية  املرحلة  �شنتني من  اآخ��ر  يف  الدولية 
منهاجاً  تطبق  وواح���دة  ه��ن��دي��اً،  تعليمياً  منهاجاً  تطبقان  وم��در���ش��ت��ان 

الدولية  البكالوريا  اأمريكياً، كما تقدم برنامج  تعليمياً 
يف العامني النهائيني من املرحلة العليا للدرا�شة بها. 

حتديد  على  يركز  املدر�شية  الرقابة  جهاز  اأن  واأ�شافت 
التي  واجلوانب  املدار�س،  يف  املوجودة  املمار�شات  اأف�شل 
على  تقاريرها  وت��رك��ز  اأدائ��ه��ا،  يف  التطوير  اإىل  حت��ت��اج 
وتت�شم  ودقيقة  �شاملة  الأم��ور مبعلومات  اأولياء  تزويد 
باأعلى درجات امل�شداقية عن اأداء املدار�س، ومدى جودة 

العملية التعليمية املتاحة لأبنائهم.

درا�شة حتليلية
املدر�شية  ال��رق��اب��ة  ج��ه��از  رئي�س  امل��ه��ريي  جميلة  ق��ال��ت 
ت�شم�������ل  حتليل����ية  درا�ش������ة  اإع���داد  ب�ش�����دد  الهيئة  اأن 

اخلا�شة  امل��دار���س  على  الرقابة  خاللها  طبقت  التي  اخلم�س  ال�شنوات 
دب��ي، بهدف و�شع خطة  التعليم اخلا�س يف  واق��ع  للوقوف على  دب��ي  يف 
اأداء  م�شتقبلية لعالج مواطن ال�شعف ودفع عجلة التطوير يف م�شتوى 

املدار�س.

املدار�س ال�شعيفة
ينفذ جهاز الرقابة املدر�شية متابعة دقيقة للمدار�س اخلا�شة ذات الأداء 
حيث  امل��در���ش��ي��ة،  ال��رق��اب��ة  متابعة  عمليات  تطبيق  خ��الل  م��ن  ال�شعيف 
على  ال��رق��اب��ة  متابعة  عمليات  تطبيق  املدر�شية  ال��رق��اب��ة  جهاز  يوا�شل 
التقدم الذي حتققه هذه  املدار�س على نحو منتظم لتقييم، مدى  تلك 
امل��دار���س. ويف ح��ال ع��دم جن��اح ه��ذه امل��دار���س يف حتقيق التقدم املطلوب 
الرقابة  دورة  اإىل  الثالثة  ال�شنة  نهاية  يف  �شتن�شم  �شنوات،  ثالث  خالل 

املدر�شية وتخ�شع لعمليات رقابة مدر�شية كاملة. 

تباطوؤ ن�شبي
يف  ن�شبي  تباطوؤ  ح��دث  ف��اإن��ه  اخلام�شة  دورت��ه��ا  يف  الرقابة  لنتائج  وفقا 
الريا�شيات  مادة  يف  الدرا�شي  وتقدمهم  الطلبة  حت�شيل  حت�شني  وترية 
والعلوم خالل العام الدرا�شي 2012-2013، رغم اأن 
م�شار حت�شنها كان مت�شاعداً يف العام الدرا�شي املا�شي. 
مهاراتهم  ك��ان��ت  الطلبة  معظم  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
من  ت��ط��وراً  اأف�شل  الأع����داد  م��ع  التعامل  يف  الأ�شا�شية 
ويف  ج��دي��دة  م��واق��ف  على  فهمهم  تطبيق  يف  مهاراتهم 
حل امل�شائل الريا�شية، وا�شتمرار احلاجة يف العديد من 
ملمار�شة  للطلبة  الفر�س  توفري  اإىل  اخلا�شة  امل��دار���س 
اأكرث  احلاجة  هذه  وب��دت  العلمي،  ال�شتق�شاء  مهارات 
التي  املقبول  الأداء  ذات  اخلا�شة  امل��دار���س  يف  و�شوحاً 
تطبق منهاج وزارة الرتبية والتعليم اأو منهاجاً تعليمياً 

اأمريكياً. 

اللغة العربية
العربية  باللغة  الناطقني  الطلبة  لدى  الدرا�شي  التقدم  يزال معدل  ما 
كلغة  يتعلمونها  ال��ذي��ن  بها  الناطقني  غ��ري  اأق��ران��ه��م  م��ن  قلياًل  اأف�شل 
اللغة  التي مت حتقيقها حمدودة يف  التح�شينات  اإ�شافية، ولكن ما تزال 
العربية كلغة اأوىل يف التح�شيل والتقدم الدرا�شي، مقارنًة بالعام املا�شي، 
واأظهرت النتائج اأن هناك حت�شن طفيف يف التح�شيل والتقدم الدرا�شي 
اإ�شافية  كلغة  العربية  ي��در���ش��ون  ال��ذي��ن  الطلبة  ل��دى 
قيا�شاً بالعام املا�شي، ولكن م�شتويات التح�شيل والتقدم 
حد  اإىل  �شعيفة  اإ�شافية  كلغة  العربية  للغة  الدرا�شي 

وا�شح يف عدد ملحوظ من املدار�س اخلا�شة يف دبي.

الرتبية الإ�شالمية
الدرا�شي يف  م�شتقراً يف تقدمهم  الطلبة حت�شناً  يحقق 
الطلبة  ن�شف  يحقق  حيث  الإ�شالمية،  الرتبية  م��ادة 
تقريباً )الطلبة امل�شلمون( حالياً تقدماً درا�شياً جيداً يف 
الثلث  ن�شبتهم  كانت  اأن  بعد  الإ�شالمية،  الرتبية  م��ادة 

عند بدء الرقابة املدر�شية قبل خم�س �شنوات. 

اللغة الإجنليزية
ما يزال التح�شن بطيئاً يف حت�شيل الطلبة وتقدمهم الدرا�شي يف مادة 
املا�شي.  بالعام  مقارنة  طفيفة  حت�شينات  وج��ود  مع  الإجنليزية،  اللغة 
ور���ش��دت ف��رق ال��رق��اب��ة يف معظم امل��دار���س اخل��ا���ش��ة م��واط��ن �شعف يف 

مهارات الطلبة يف الكتابة املو�شعة.
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حاكم عجمان ي�شيد باخلطة ال�شرتاتيجية لـ »الهوية 2016-2014«
•• عجمان-وام:

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
باخلطة  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
لهيئة  اجل���دي���دة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإمارات للهوية 2014- 2016 
ور����ش���ال���ت���ه���ا ال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور حول 
امل�����ش��اه��م��ة يف ت���ع���زي���ز اأم������ن دول����ة 
الإمارات ومكانتها التناف�شية عامليا 
الرتقاء  وتي�شري  دع��م  خ��الل  م��ن 
والقت�شادي  احل��ك��وم��ي  ب��ال��ع��م��ل 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وف��ري  وع���رب 
ومتقدمة لإدارة الهوية ال�شخ�شية 

يف الدولة.
ا�شتقبال �شاحب  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ال�شمو حاكم عجمان بح�شور �شمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
هيئة  م��ن  وف��دا  ويل عهد عجمان 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  للهوية  الم�����ارات 
ع���ل���ي حممد  ال���دك���ت���ورامل���ه���ن���د����س 

اخلوري مدير عام الهيئة.
وثمن �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن منجزات  م���ا ح��ق��ق��ت��ه 

النا�س  ح��ي��اة  ت�����ش��ه��ل  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وفقا خلطة احلكومة الإلكرتونية 
روؤية  الحت��ادي��ة ومب��ا ين�شجم م��ع 

. الإمارات 2021 
واأثنى �شموه على توجيهات الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة التي 
اإجنازات  الهيئة من حتقيق  مكنت 
ع��امل��ي��ة خ���الل ف���رتة رئ��ا���ش��ة �شموه 
لها وال��ت��ي ك��ان لها كبري الأث���ر يف 
لتحقيق  ال���رام���ي���ة  اجل���ه���ود  دع����م 
التنمية ال�شاملة يف الدولة وخدمة 
م�شاحلها العليا. كما اأثنى �شاحب 
ال�شمو حاكم عجمان على توجيهات 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
ال��وط��ن��ي رئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار الأم�����ن 
جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية 
ومتابعة الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
هيئة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
م�شرية  ملوا�شلة  للهوية  الإم���ارات 
املزيد  الهيئة وحتقيق  التطوير يف 

تركز  اجل��دي��دة  خطتها  اأن  الهيئة 
ال�شجل  يف  ال���ب���ي���ان���ات  دق�����ة  ع���ل���ى 
ال�����ش��ك��اين ودع����م ���ش��ن��اع ال���ق���رار يف 
احلكومة من خالل توفري معلومات 
دميوغرافية  ح���ول  وذك��ي��ة  دق��ي��ق��ة 
�شكان الدولة على اأن تكون الهيئة 
حكومة  خل���دم���ات  الأول  ال���داع���م 
حمورها  وم����رتاب����ط����ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
عنا�شر  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا  امل��ت��ع��ام��ل. 
اخل���ط���ة م���وا����ش���ل���ة ال���ع���م���ل جلعل 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة ال��وث��ي��ق��ة الأك����رث 
وموؤ�ش�شات  لالأفراد  واأهمية  قيمة 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ال�شتدامة  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال�����ش��ع��ي 
واملجتمع  ال��ب��ي��ئ��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ترتكز  بيئة عمل  اإن�شاء  اإىل جانب 
امل�شتمر  وال��ت��ط��وي��ر  الإب�����داع  ع��ل��ى 
الداخليني  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خل���دم���ات 
الفاعلية  وزي��������ادة  واخل����ارج����ي����ني 
على  الرتكيز  خ��الل  من  والكفاءة 
اأرقى  حتقيق  اإىل  و���ش��ول  النتائج 
واأعلى  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز  درج����ات 
امل�شتويات يف ر�شا املتعاملني. وقدم 
وفد الهيئة برئا�شة �شعادة الدكتور 

ال�شرتاتيجية  خطتها  تطبيق  يف 
والتي   2013-  2010 احلالية 
ال�شجل  ن���ظ���ام  ب����اإجن����از  ت��وج��ت��ه��ا 
وت�شجيل  ل����ل����دول����ة  ال���������ش����ك����اين 
ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني يف 
الذكية  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  م�����ش��روع 
ح�شاريا  اإجن�������ازا  ي��ع��ت��رب  وال������ذي 
ر�شيد  اإىل  ي�����ش��اف  مهما  وع��امل��ي��ا 
اإجنازات الإم��ارات املتميزة يف كافة 
�شموه  واأك��د  واملجالت.  القطاعات 
وعلى  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اأن 
راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل تويل اخلطط التنموية 
اهتماما ورعاية كبريين وحتر�س 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ك��ام��ل لها 
والأمن  ال�شتقرار  حتقيق  بهدف 
والرفاهية واحلياة الكرمية لأبناء 

الوطن.
الفاعلة  ب��امل�����ش��اه��م��ة  ���ش��م��وه  ون����وه 
اإجن�������از  ل���ل���ه���ي���ئ���ة يف  وامل�����ح�����وري�����ة 
اخلدمات  يف  الإل��ك��رتوين  التحول 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
لالأفراد  متقدمة  خدمات  وتوفري 

من الإجنازات التي تخدم تناف�شية 
الأمن  تعزيز  يف  وت�شاهم  ال��دول��ة 
ال��وط��ن��ي وال���ف���ردي ودع���م �شناعة 
القرار ال�شرتاتيجي. ووجه �شموه 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة يف الإم����ارة 
بتعزيز التن�شيق والتعاون مع هيئة 
الدعم  وت��ق��دمي  للهوية  الإم����ارات 
اإجن���از  م���ن  لتمكينها  ل��ه��ا  ال�����الزم 
احليوية  وم��ب��ادرات��ه��ا  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
ل����ل����دول����ة وب����اإل����زام����ي����ة الع����ت����داد 
ب��ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة وال���ش��ت��ف��ادة من 
تطبيقاتها الرقمية ومن القارئات 
الإلكرتونية اخلا�شة بها يف اإجناز 
ي�شهم  مب����ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ����دم����ات 
اخلدمات  مب�����ش��ت��وى  الرت����ق����اء  يف 

احلكومية يف الإمارة.
ال�����ش��م��و حاكم  وا���ش��ت��م��ع ���ش��اح��ب 
عجمان من �شعادة مدير عام هيئة 
���ش��رح عن  اإىل  ل��ل��ه��وي��ة  الإم�������ارات 
اجلديدة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
وملحة   ..  2016  ��2014 للهيئة 
التي حققتها  اأب��رز الإجن���ازات  عن 
م�شتوى  ع��ل��ى  الآن  ح��ت��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
اأهدافها ال�شرتاتيجية. واأو�شحت 

اأهدافها  ح����ول  ���ش��رح��ا  اخل������وري 
املتمثلة  اجل��دي��دة  ال�شرتاتيجية 
اجلودة  م�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  ب�شمان 
ال�شخ�شية  للبيانات  واخل�شو�شية 
اإدارة  يف  ال��دول��ي��ة  للمعايري  وف��ق��ا 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ه���وي���ة وت���ع���زي���ز دور 
باعتبارها  للهوية  الإم����ارات  هيئة 
وتاأكيد  لتعريف  الرئي�شية  اجلهة 
ال��دول��ة ودع���م �شناعة  ال��ه��وي��ة يف 
ال�شرتاتيجي  والتخطيط  القرار 
البيانات  يخ�س  فيما  ال��دول��ة  يف 

ال�شكاين  ب��ال�����ش��ج��ل  ال��ع��الق��ة  ذات 
وا�����ش����م هيئة  والرت�����ق�����اء مب���ك���ان���ة 
متطلبات  وفهم  للهوية  الإم����ارات 
اخلدمات  كافة  و�شمان  املتعاملني 
الإداري����������ة وف�����ق م���ع���اي���ري اجل�����ودة 

والكفاءة وال�شفافية.
ح�شر اللقاء ال�شيخ را�شد بن حميد 
البلدية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ى 
الدكتور  وم����ع����اىل  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
النعيمى  �شعيد  ب��ن  م��اج��د  ال�شيخ 
رئي�س ديوان حاكم عجمان و�شعادة 

ح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ى م���دي���ر ال����دي����وان 
عبداهلل  ع���ل���ى  ال��ع��م��ي��د  و�����ش����ع����ادة 
ع��ل��وان ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة عجمان 
وعدد من م�شئوىل الدوائر املحلية 
والحت��ادي��ة بعجمان يف ح��ني �شم 
وفد هيئة الإمارات للهوية كال من 
الت�شال  اإدارة  مدير  املهري  عامر 
احل���ك���وم���ي وامل���ج���ت���م���ع���ي ورا�����ش����د 
عجمان  م���رك���ز  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
يف  امل�شئولني  من  وع��دد  للت�شجيل 

الهيئة.

71 ا�شتقالة بكافة املناطق معظمهم اأمت �شروط قانون املعا�شات

راأ�س اخليمة وحدها العام املا�شي 70 .. وانخفا�س ملحوظ يف ترك امليدان اأمام مكارم رئي�س الدولة
24 �شوؤاًل للم�شتقيلني وجلان م�شكلة للوقوف على اأ�شباب ترك العمل

•• دبي – حم�صن را�صد :

املعلمني  ا���ش��ت��ق��الت  اإج���م���ايل  ب��ل��غ 
مواطنني  ال�����رتب�����وي،  ب����امل����ي����دان 
ومقيمني بكافة املناطق التعليمية 
بالدولة ، نحو 121 معلما ومعلمة 
املواطنني  م���ن   71 ن��ح��و  م��ن��ه��م 
، وج��اء ن�شيب  املقيمني  و50 من 
امل��ع��ل��م��ات امل��واط��ن��ات ه��و الأغ��ل��ب ، 
راأ�س اخليمة  كما ت�شدرت مناطق 
الكبرية  الإع���داد  ودب��ي  والفجرية 
م��ن تلك ال���ش��ت��ق��الت،ع��الوة على 
من  ب����دب����ي  حت����وي����ل  ط����ل����ب   12
اأن  وتبني  اإداري،  لعمل  التدري�س 
ه��ذه الأرق���ام ل متثل كما كبريا ، 
مقارنة بالإعداد التي كانت تتقدم 
الدرا�شية  الأع��وام  يف  لال�شتقالت 

ال�شابقة .
وك�����ش��ف��ت م�����ش��ادر ق��ي��ادي��ة ب����وزارة 
تعليمية  اأن   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
راأ�������س اخل��ي��م��ة وح���ده���ا ب��ل��غ عدد 
املتقدمني منها بطلبات ال�شتقالة 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي امل��ا���ش��ي نحو 70 
اإجمايل  ، ما ميثل  معلما ومعلمة 
امل�����ش��ت��ق��ي��ل��ني ال����ع����ام اجل�������اري من 
ك���اف���ة امل���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، مما 
ال�شمو  �شاحب  مكرمة  اأن  ي��وؤك��د 

راأي��ه��م يف التغيريات  ، ع��ن  اأخ���رى 
، والن�شح  التي يقرتحها يف عمله 
الذي يراه ملوظف جديد بالرتبية 
حول بيئة العمل ، وراأيه يف الراتب 
ومقارنتها  وال���ب���دلت  واحل���واف���ز 
باجلهد املبذول ، اأو بوزارات اأخرى 
و�شيا�شات  اأن���ظ���م���ة  يف  وراأي����ه����م   ،
الوزارة ب�شكل عام ، وكذا راأيهم يف 
نظام اإدارة وتقييم الأداء املعتمد يف 
، وراأيهم يف  العمل و�شبل تطويره 
العمل  يف  املعتمدة  احل��واف��ز  نظام 

و�شبل تطويره براأيه .
كذلك �شوؤالهم عن نظام التدريب 
و�شبل تطويره،  العمل،  املعتمد يف 
الرئي�شة  امل�����ش��اك��ل  ع��ن  و���ش��وؤال��ه��م 
تعد  والتي  ال���وزارة  تواجهها  التي 
لدى  ال�شتقالة  اأ���ش��ب��اب  اأه���م  م��ن 
املقابلة  من��وذج  وتختتم  املوظفني، 
التي  ال����ع����وام����ل  ح������ول  ب����راأي����ه����م 
املوظفني  حت��ف��ز  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 
حت�شني  يف  وت�شاعدهم  واملعلمني 
تطوير  بنود   8 م�شتعر�شا  الأداء، 
اأماكن  ت��و���ش��ع��ة   ، ال���ت���واف���ر  ن���ظ���ام 
الباب  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإت����ب����اع   ، ال���ع���م���ل 
املفتوح والت�شال املبا�شر ، تطوير 
والنظام  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  التعليمات 
ال���داخ���ل���ي ، الإ�����ش����راف امل��ب��ا���ش��ر ، 

الجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات 
املعا�س  ي�شرف  اأن��ه ل  اإىل  ي�شري   ،
التقاعدي للموؤمن عليه ، املنتهية 
خدمتهم بال�شتقالة اإل ببلوغ �شن 
الأرب����ع����ني يف ت���اري���خ ت��ط��ب��ي��ق هذا 
القانون ، وتزداد ال�شن �شنة ف�شنة 
حتى ت�شل ل�شن اخلم�شني ، لفتا 
اإىل اأن معظم امل�شتقيلني تعدوا ما 

فوق ال� 45 �شنة اأو اأكرث .
املقابلة  من��������وذج  اأن  واأ��������ش�������اف 
ت�شم  با�شتقالتهم،  للمتقدمني 
اأ�����ش����ب����اب ت������رك ال���ع���م���ل وت����ن����درج 
واملزايا  ال��رات��ب  ب��ن��ود،   10 حتتها 
وظروف  مكان   ، العمل  �شغوط   ،
امل�شئول  م����ع  ن�����زاع�����ات   ، ال���ع���م���ل 
املروؤو�شني  م��ع  ن��زاع��ات   ، امل��ب��ا���ش��ر 
، زي�����ادات م��ت��دن��ي��ة ع��ل��ى ال���رات���ب ، 
م��ه��ام روت��ي��ن��ي��ة واع��ت��ي��ادي��ة ، عدم 
الأنظمة   ، للرتقية  فر�س  وج��ود 
اأخرى  اأ���ش��ب��اب  اأي���ة  اأو   ، ال��داخ��ل��ي��ة 

يحددها املعلم امل�شتقيل . 
�شوؤال   15 اأي�����ش��ا  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا 
ي��ج��ي��ب ع��ل��ي��ه امل�����ش��ت��ق��ي��ل ب��ن��ع��م اأو 
الفر�شة  اإع�����ط�����اوؤك  مت  ه����ل  ل، 
ل���ش��ت��غ��الل م��ه��ارت��ك اأث���ن���اء فرتة 
على  ت�شجيعك  مت  ه���ل  ؟  ال��ع��م��ل 
اق����رتاح����ات ودع����م عملية  ت���زوي���د 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
املواطنني  برتقية   ، الدولة  رئي�س 
م��ن اأه��ل امل��ي��دان ال��رتب��وي وزيادة 
على  و�شالما  ب��ردا  كانت  رواتبهم 
قلوبهم ، وذاب��ت اأم��ام تلك املكرمة 

اأية نوايا للمعلمني بال�شتقالة .
ون�����ف�����ى مت�����ام�����ا م������ا ي���������رتدد عرب 
الربودكا�شت عن اأعداد امل�شتقيلني 
ب��امل��ن��اط��ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، ف��ي��م��ا برر 
اإىل   ،  71 ال���  ال��رق��م  ا�شتقالة ه��ذا 
�شنواته  ا���ش��ت��ك��م��ل  م��ع��ظ��م��ه��م  اأن 
قانون  يتطلبها  ال��ت��ي   ، ب��اخل��دم��ة 
يقوم  وبع�شهم   ، امل��ع��ا���ش��ات  هيئة 
ب���������ش����راء ع���������ددا م������ن ال�������ش���ن���وات 
التي  اخل��دم��ة  ���ش��ن��وات  لي�شتكمل 
ويحق   ، املعا�شات  ق��ان��ون  يتطلبها 
من  ينق�س  ل  ك��ام��ال  معا�شا  لهم 

رواتبهم احلالية اإل القليل .
اأن  اإىل  امل�������ش���ادر  ذات  واأ������ش�����ارت 
وزارة  قبل  م��ن  متبعة  اآل��ي��ة  هناك 
ب�شاأن  التعليمية  واملناطق  الرتبية 
ال�شتقالت ، والبحث عن الأ�شباب 
احلقيقية وراء اأية ا�شتقالة يتقدم 
بها �شاحبها ، للوقوف على اأ�شباب 
ال�شتقالة ، واإمكانية الرجوع عنها 
دفعتهم  ال��ت��ي  امل�شكلة  معاجلة  اأو 
اأن قانون  لال�شتقالة ، م�شريا اإىل 

زيادة   ، الأداء  تقييم  نظام  تطوير 
فر�س التدريب ، حت�شني الرواتب 

 .
املناطق  اأن  امل�����ش��ادر  ذات  وت���وؤك���د 
ملء  مبجرد  تكتفي  ل  التعليمية 
ورفعها  ال��ب��ي��ان��ات  لتلك  امل�شتقيل 
يتم  واإمن��������ا   ، ف��ح�����ش��ب  ل�����ل�����وزارة 
مهلة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  امل�شتقيل  ل��ق��اء 
ت�شكل  قبل جلنة  ال�شتقالت، من 
باملنطقة ، اإل اأنه ويف الغالب تكون 
 ، ال���ش��ت��ق��ال��ة �شعيفة  ال��ع��ودة ع��ن 
فقط  ثالثة  اأو  اثنني  ي��رتاج��ع  اإذ 
�شغوط  ه���ن���اك  اأن  اإىل  لف���ت���ا   ،
الإدارات  م��ن  اأي�����ش��ا  طبيعية  غ��ري 
ومطالبات  ب�����ال�����وزارة  امل���رك���زي���ة 
مل��ه��ام ف���وق ط��اق��ت��ه��م ، ول����ول تلك 
ال�شغوط لوا�شل ال� 70 م�شتقيال 
وم�����ش��ت��ق��ي��ل��ة ال��ع��م��ل مل���ا ف����وق �شن 

ال�شتني .
مطالبات  ه��ن��اك  ���ش��ارت  وي�شيف 
مكررة بالفعل من الإدارات املركزية 
ب����ال����وزارة مل����ب����ادرات م��ط��ل��وب من 
امليدان الرتبوي تنفيذها ، اإ�شافة 
وم�شئوليات  ال�شفية  مهامهم  اإىل 
تلك  وك��رثة   ، طالبهم وطالباتهم 
الإدارات  م��ن  ال�����ش��ادرة  امل���ب���ادرات 
املركزية بالوزارة دون تن�شيق فيما 

ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل، ه���ل ك��ن��ت ت�شعر 
باحلرية لإعالم املدير املبا�شر عن 
اأية �شكوى؟ هل كنت ت�شعر بوجود 
املراقبة احلثيثة ؟ هل كنت ت�شعر 
لك  امل��ع��ط��اة  امل�شئوليات  حجم  اأن 
كان  اأن���ه  ت�شعر  كنت  ه��ل  ؟  ك��ب��رية 
اأكرب  م�شئوليات  حتمل  باإمكانكم 
؟ هل ت�شعر اأنه الوزارة اأو املنطقة 
الفر�شة  ل���ك  اأت���اح���ت  التعليمية 
للتطور الوظيفي ؟ هل كنت ت�شعر 
بالراحة والأم��ان يف بيئة العمل ؟ 
ك���اف قبل  ب�شكل  ت��دري��ب��ك  ه��ل مت 
بدء ممار�شة العمل ؟ هل كان هناك 
تعاون فعال من الزمالء والروؤ�شاء 
اأو  ال���وزارة  تقيم  كيف  ؟  العمل  يف 
للعمل  كمكان  التعليمية  املنطقة 
معاملتكم  مت��ت  اأن���ه  ت�شعر  ه��ل  ؟ 
ب�����ش��ك��ل ع�����ادل يف ع��م��ل��ك ؟ه����ل مت 
اأية و�شائل حتفيزية عليك  عر�س 
يف العمل ؟ هل كانت عالقتك مع 
امل��روؤو���ش��ني ج��ي��دة ؟ ه��ل اأن���ت على 
ا�شتعداد لقبول العمل مرة اأخرى 

يف وظيفتك ال�شابقة ؟.
امل����ن����اط����ق  ت����ك����ت����ف  وي���������ش����ي����ف مل 
التعليمية وال��وزارة بهذا الكم من 
امل�شتقيلني  على  والأ�شئلة  الطرح 
اأ�شئلة  ع��ل��ي��ه��م  ل��ت��ط��رح  ف���ع���ادت   ،

بينهم ، وت�شعبها يوؤدي يف النهاية 
املطلوب  بال�شكل  تنفيذ  لعدم  اإم��ا 
واملعلمات  امل��ع��ل��م��ني  اإج����ه����اد  اأو   ،
ي�����ش��ت�����ش��ع��ب معها  مب���ه���ام م���ك���ررة 
للكادر التعليمي مواكبة متطلبات 
ب������ال������وزارة  امل����رك����زي����ة  الإدارات 
الإدارات  م��ط��ال��ب��ات  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
امل��رك��زي��ة ب���ال���وزارة ك��ل ي��وم مبهام 
على  منة  ا�شتحداثها  يتم  جديدة 

تظهر  اأن  باب  من  النرتنت،فقط 
، خا�شة  عنها  غنى  اأن��ه ل  ب�شورة 
ال����وزارة  ل��ق��ي��ادات  تك�شف  وب��ع��دم��ا 
م��وؤخ��را اأن هناك اإدارت���ني ت���واأم يف 
امل��ه��ام وال�����ش��ي��ا���ش��ات وف����رق العمل 
وهما الرقابة والعتماد الأكادميي 
اأن هذا ال�شغط يتولد  ، لفتا اإىل 
عنه �شغطا نف�شيا يدفع باملعلمني 

مواطنني ووافدين بال�شتقالة . 

منوذج مقابلة ترك العمل

حاكم ال�شارقة يعتمد حزمة من م�شاريع البنى التحتية بقيمة مليار درهم
•• ال�صارقة-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ام�س حزمة من م�شاريع البنى التحتية 

بقيمة مليار درهم تنفذها دائرة الأ�شغال العامة يف الإمارة.
العامة  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  واأك���د 
بال�شارقة اأن الدائرة �شتبداأ قريبا تنفيذ امل�شاريع حيث ي�شتمل امل�شروع 

هذه امل�شاريع �شتوؤمن رفع كفاءة البينة التحتية يف الإمارة وتاأمني حركة 
مرورية ان�شيابية تعمل على ربط عدة طرق يف الإمارة ببع�شها.

�شعيد  على  نوعية  نقلة  اإح���داث  يف  �شت�شهم  امل�شاريع  ه��ذه  اأن  واأو���ش��ح 
احلركة املرورية يف الإمارة.

 حيث جاءت بناء على عدة درا�شات مرورية واإح�شائية ووفق موؤ�شرات 
بني  املركبات  حركة  كثافة  على  اعتمدت  امل��روري��ة  للحركة  م�شتقبلية 
جانبي الطريق ويف املناطق التي ترتكز فيها الأ�شواق واملواقع احليوية 

الأول على ا�شتكمال املرحلتني الأوىل والثانية مل�شروع تطوير �شارع امللك 
اأبو �شغارة  عبد العزيز الذي �شيعمل على ربط امتداد ال�شارع بعد نفق 
بتقاطع ج�شر ال�شارقة مبحاذاة �شوق اجلبيل اجلديد على �شفاف اخلور 

باأربع حارات �شري يف كل اجتاه.
واأ�شار ال�شيخ خالد القا�شمي اإىل اأن امل�شروع الثاين يقع يف منطقة اللية 
اأربع  اإىل  اجل�شر احلايل  تو�شعة  �شيتم  الدوائر احلكومية حيث  مقابل 
حارات �شري يف كل اجتاه ليتنا�شب مع و�شع امل�شروع اجلديد .. موؤكدا اأن 

ال��ذروة وذل��ك �شمن خطة  اأوق��ات  املرورية  الكثافة  والتي �شجلت حالة 
على  امل��روري��ة  الن�شيابية  توفري  اإىل  الرامية  ال�شرتاتيجية  ال��دائ��رة 

طرق ال�شارقة.
اهتماما  الدائرة تويل  اأن  بال�شارقة  العامة  الأ�شغال  دائ��رة  واأك��د رئي�س 
حيث  كافة  الطرق  على  امل��روري��ة  وال�شالمة  الن�شيابية  بتاأمني  كبريا 
التطور  م��ع  تتما�شى  حتتية  بنية  ل��ت��اأم��ني  امل���ب���ادرات  م��ن  ع���ددا  ن��ف��ذت 

احلا�شل يف الإمارة على ال�شعد كافة.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الوزراء الأوغندي العالقات الثنائية وامل�شتجدات الإقليمية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
بق�شر  ام�������س  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
امبابازي  اأم���ام���ا  م���ع���ايل  ال��ب��ح��ر 
اأوغندا  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س 

الذي يزور البالد حاليا.
ورح��ب �شمو ويل عهد ابوظبي يف 
بداية املقابلة بزيارة رئي�س الوزراء 
الأوغ����ن����دي وب��ح��ث م��ع��ه عالقات 
التعاون بني دولة الإمارات العربية 
تطويرها  و�شبل  واأوغ��ن��دا  املتحدة 
بني  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مب��ا 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
ك��م��ا ج����رى خ����الل امل��ق��اب��ل��ة بحث 
القت�شادية  امل�����ج�����الت  ت��ن��م��ي��ة 

وال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال���ت���ج���اري���ة بني 
بينهما  ال��ت��ع��اون  وتعزيز  البلدين 
الهتمام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  واه������م 

امل�شرتك.
وا�����ش����ت����ع����ر�����س اجل�����ان�����ب�����ان اآخ������ر 
على  وال�����ت�����ط�����ورات  امل�������ش���ت���ج���دات 

امل�شتويني الإقليمي والدويل.
امل���ق���اب���ل���ة م����ع����ايل حممد  ح�������ش���ر 
الوطني  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد 
�شعيد  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  الحت������ادي 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم  اآل  زاي����د  ب���ن 
بن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو  اأب��وظ��ب��ي 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
وال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 

اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ذي����اب  ال�����ش��ي��خ 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل 

وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال�شيخ  امل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل  وت��ن��م��ي��ة 

اآل نهيان وزير  حمدان بن مبارك 
التعليم العايل والبحث العلمي .

وزير الطاقة امل�شري : العالقات مع دولة الإمارات طيبة ودائمة
املتحدة خالل عام 2014.

العربي  الكهربائي  ال��رب��ط  م�شاريع  اأهمية  اإم���ام  واأك���د 
هذا  ي��ول��ون  ال��ع��رب  ال��ق��ادة  اأن  اإىل  م�شريا   .. ال�شامل 
املو�شوع اهتماما كبريا .. م�شريا اإىل اأن القمة العربية 
القت�شادية الثالثة التي عقدت بالريا�س عام 2013 
ل��ت��ط��وي��ر الطاقة  ال��ع��رب��ي��ة  اع��ت��م��دت ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العربي  ل��ل��ع��م��ل  ك���اإط���ار   2030  -2010 امل��ت��ج��ددة 
للمكتب  وال��ع�����ش��رون  التا�شعة  ال���دورة  ك��ان��ت  امل�����ش��رتك. 
اختتمت  قد  العرب  الكهرباء  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 
الدول  ال��ع��ام��ة جلامعة  الأم��ان��ة  ال��ي��وم مبقر  اأع��م��ال��ه��ا 
وال�شعودية  اجلزائر  وع�شوية  م�شر  برئا�شة  العربية 
وال�شودان والعراق وقطر وليبيا و�شلطنة عمان وناق�شت 
مقدمتها  يف  امل�شرتك  العربي  العمل  ق�شايا  من  ع��ددا 
العربية  الدول  بني  الكهربائى  الربط  م�شاريع  متابعة 
لتقدمي  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال�شلمية  وال���ش��ت��خ��دام��ات 
العا�شرة  ال��دورة  علي  للعر�س  ب�شاأنها  نهائية  تو�شيات 
الثالثاء  ال��ي��وم  امل��ق��ررة  ال��ع��رب  الكهرباء  وزراء  ملجل�س 
برئا�شة  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  المانة  مبقر 

فل�شطني خلفا ل�شلطنة عمان.

•• القاهرة-وام:

الكهرباء  وزي���ر  اإم����ام  م�شطفى  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س  اأك���د 
العالقات  ع��م��ق  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  بجمهورية  وال��ط��اق��ة 
امل�����ش��ري��ة الم���ارات���ي���ة وو���ش��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا ط��ي��ب��ة ودائمة 
اخلا�شة  امل��ج��الت  يف  تعاونا  هناك  اإن  وق��ال  وم�شتمرة 
وكالة  ملرا�شل  ت�شريحات  يف  اإم��ام  واأ���ش��اف  بالكهرباء. 
اأنباء المارات بالقاهرة على هام�س اجتماعات الدورة 
ال29 للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب الذي 
ع��ق��د ب��ال��ق��اه��رة ام�����س اإن��ن��ا ف��ى م�شر ح��ري�����ش��ون على 
تطوير العالقات مع دولة الإم��ارات فى املجالت كافة 

زخا�شة فى جمال الكهرباء.
الكهربائية  املعدات  اإطار دعم �شناعة  اأنه يف  اإىل  ولفت 
للمعدات  ال�شابع  املعر�س  افتتاح  مت  العربية  ال��دول  يف 
يناير  يف  العربي  ال��وط��ن  يف  الكهربائية  والتجهيزات 
باملتابعة  العامة  الأمانة  وتقوم   .. قطر  بدولة  املا�شي 
املعدات  ل�شناعة  ال��ث��ام��ن  امل��ع��ر���س  لإق��ام��ة  والتن�شيق 
والندوة  العربي  ال��وط��ن  يف  الكهربائية  والتجهيزات 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  امل�شاحبة 

 ال�شفري امل�شري: اأمر رئي�س الدولة الإفراج عن �شجناء م�شريني ودفع غراماتهم مبادرة اأثلجت �شدورنا
جميعا.  الب�شر  بنى  وب��ني  ب��ل  وال�شالمية  العربية  ال�شعوب 
خال�س  تقدمي  فى  الكلمات  ت�شعفنى  ل  ال�شفري  �شعادة  وق��ال 
ال�شكر والتقدير والمتنان ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س الوزراء حاكم دبي 
والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة ودولة المارات 
اأن  �شاأنها  التى من  املبادرة  تلك  ال�شقيقة حكومة و�شعبا على 
املنتظرة بني م�شر و�شقيقتها المارات  اآفاق اخلري  تفتح كل 
العريقة  عالقتهما  ت��اري��خ  بثوب  علقت  �شائبة  ك��ل  تزيل  واأن 

خالل الفرتة ال�شابقة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شاد �شعادة تامر من�شور �شفري جمهورية م�شر العربية لدى 
الدولة بالأمر الذي اأ�شدره ام�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ب��الإف��راج عن  ال��دول��ة   حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  ب��ن زاي��د 
103 �شجناء م�شريني ممن �شدرت بحقهم اأحكام يف ق�شايا 
خمتلفة وتكفل �شموه بت�شديد اللتزامات املالية التي ترتبت 
بهذه  ت�شريح  �شعادته يف  وق��ال  الأحكام.  لتلك  تنفيذا  عليهم 
املنا�شبة: جاءت مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بالفراج عن 103 �شجناء 
العالقات  على  حر�شه  لتوؤكد  غراماتهم  دف��ع  م��ع  م�شريني 

م��ا حتتله م�شر من  وم��دى  والم���ارت  ب��ني م�شر  التاريخية 
ال�شقيق.  الم����ارات  �شعب  ووج����دان  ق��ل��وب  ف��ى  رفيعة  مكانة 
اأ�شعد  املبادرة من  كان خرب هذه  لقد  ال�شفري  �شعادة  واأ�شاف 
الأخبار التى اأثلجت �شدورنا جميعا واأدخلت فى قلوب ال�شعب 
امل�شرى وقلوب ذوى هوؤلء املفرج عنهم ال�شعادة الغامرة التى 
انتظروها كثريا .. ول اأبالغ اذا قلت اإن هذا اخلري كان متوقعا 
من اأبناء زايد رحمه اهلل فهم الأوفياء لو�شاياه وهم الأمناء 
لنا  ت��رك��ه  ال���ذى  امل�شرية  الم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ر�شيد  على 
ال�شيخ زايد رحمه اهلل .. وهم كذلك م�شرب املثل فى القيادة 
واملثل  ال�شامية  امل��ب��ادئ  ك��ل  على  القائمة  ال��را���ش��دة  احلكيمة 
الن�شانية الراقية التى تعلى من �شاأن الت�شامح والود بني كافة 

اخلارجية امل�شرية ت�شيد مببادرة رئي�س 
الدولة بالإفراج عن 103 م�شريني 

•• القاهرة -وام:

اأ�شادت وزارة اخلارجية امل�شرية مببادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
)حفظه اهلل( بالفراج عن103 من ال�شجناء امل�شريني والذين كانت قد �شدرت بحقهم احكام نهائية 
وزير  الع�شريي م�شاعد  ال�شفري علي  وقال  بهم.  الغرامات اخلا�شه  دفع  الماراتي مع  الق�شاء  من 
اخلطوة  تلك  ان  ام�س-  له  �شحفى  ت�شريح  يف   - باخلارج  وامل�شريني  القن�شلية  لل�شئون  اخلارجية 
تاتي يف اطار العالقات املتميزة بني م�شر والمارات.. م�شددا علي ان الذين مت الفراج عنهم كانت 

قد �شدرت بحقهم احكام نهائية.



•• عجمان ـ الفجر 

والتخطيط  البلدية  دائ���رة  تعتزم 
اإط��الق مبادرة يوم بال  يف عجمان، 
الثاين  ل��ل��ع��ام  بال�شتيكية  اأك��ي��ا���س 
ال�شاد�س  يف  وذل����ك  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
 2013 امل���ق���ب���ل  ع�����ش��ر م����ن م���اي���و 
الت�شوق  م���راك���ز  ك���اف���ة  مب�����ش��ارك��ة 
واملحال التجارية يف الإم��ارة وذلك 
البيئية  امل����ب����ادرات  �شل�شلة  ���ش��م��ن 
من  بعجمان  الدائرة  تطلقها  التي 
املجتمعية  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا  م��ن��ط��ل��ق 
حماية  يف  املعلنة  واإ�شرتاتيجياتها 
التلوث  البيئة واحلفاظ عليها من 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  من  وبتوجيهات 
الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن 
ومتابعة �شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد 
مدير عام الدائرة ،وحر�شهما على 
بالإمارة  القطاعات  كافة  م�شاركة 
خالل  من  البيئة  على  احلفاظ  يف 
املبادرات املجتمعية وبرامج التوعية 
بخطورة  للتنبيه  ل��ه��م  وال��ت��ث��ق��ي��ف 
البال�شتيكية  الأك��ي��ا���س  ا���ش��ت��خ��دام 
الأكيا�س  ت��ل��ح��ق��ه  مب���ا  وت��ع��ري��ف��ه��م 
بالبيئة  اأ���ش��رار  م��ن  البال�شتيكية 
الدولة  ال��ع��ام يف  ل��ل��ت��وج��ه  ت��رج��م��ة 
الأكيا�س  ا���ش��ت��خ��دام  م���ن  للتقليل 
البال�شتيكية والتحول اىل البدائل 

ال�شديقة للبيئة.

مدير  املعال  حميد  املهند�س  وق��ال 
باأن  والبيئة  العامة  ال�شحة  اإدارة 
هذه املبادرة تهدف اإىل التقليل من 
يف  البال�شتيكية  الأكيا�س  ا�شتخدام 
كافة ال�شتعمالت لتحقيق التنمية 

امل�����ش��ت��دام��ة امل��ن�����ش��ودة ك���ي ن�����ش��ل يف 
الهدف  حتقيق  اإىل  امل��ط��اف  نهاية 
الأ�شمى عجمان خالية من الأكيا�س 

البال�شتيكية .
الدائرة  ب���اأن  امل��ع��ال  املهند�س  وب��ني 

ال��ق��رار الإداري  اأ���ش��درت ه��ذا العام 
2013 وال��ذي حدد  9 ل�شنة  رق��م 
اللتزام  عليها  ال��ت��ي  امل��ن�����ش��اآت  ف��ي��ه 
خمالفة  يق�شي  مبا  القرار  بتنفيذ 
ال��ت��ي ل تلتزم  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��الت 
ال�شديقة  الأك���ي���ا����س  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ل���ل���ب���ي���ئ���ة ع����و�����ش����ا ع�����ن الأك����ي����ا�����س 
البال�شتكية وقد مت حتديد الغرامة 
مبلغ  ب��دف��ع  املخالفني  على  املالية 
5000 اإىل 10000 درهم وذلك 
لإل����زام امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة بتحمل 
واحلفاظ  املجتمعية  م�شوؤوليتهم 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وت���رج���م���ة ال����ق����رارات 
العامة  امل�شلحة  البيئية مبا يخدم 
ولي�س  واقعيا  اأم��را  لتكون  بالإمارة 
للرتويج  ت���رف���ع  ����ش���ع���ارات  جم�����رد 

وال�شتعرا�س البيئي.
باأن برنامج  املعال  املهند�س  واأو�شح 
ميدانية  زي�����ارة  ي��ت�����ش��م��ن  امل���ب���ادرة 
ن�شرات  وت����وزي����ع  ال��ت�����ش��وق  مل���راك���ز 
ورب���ات  امل�شتهلكني  ع��ل��ى  تثقيفية 
امل���دار����س وتنظيم  ال��ب��ي��وت وط��ل��ب��ة 
مع  بالتعاون  تثقيفية  حم��ا���ش��رات 
واملوؤ�ش�شات  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  جمعيات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���ذل���ك على 
الداعمة  اجل���ه���ات  ت��ك��رمي  ي��ت��م  اأن 
ل��ل��م��ب��ادرة وال���ت���ي ك��ان��ت ���ش��ب��اق��ة يف 
تطبيقها عمليا من اأ�شحاب مراكز 

الت�شوق.

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت  العاملي،  ال��رتاث  ي��وم  مبنا�شبة 
عجمان  بجامعة  الطلبة  �شوؤون  اإدارة 
اإحتفالية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
�شاركت  ب���ال���رتاث اخل��ل��ي��ج��ي،  خ��ا���ش��ة 
فيها طالبات من خمتلف دول اخلليج 
املقدمة  الفعاليات  وتنوعت  العربي. 
البحري،  ال���رتاث  معرو�شات  ب��ني  م��ا 
والأع������م������ال ال����ي����دوي����ة، وامل������اأك������ولت 
ال�شعبية، والنق�س باحلناء، اإ�شافة اإىل 
ق�شم لعر�س كتب الرتاث. وخ�ش�شت 
ف���ق���رات الح��ت��ف��ال��ي��ة لعر�س  اإح�����دى 
ق��دم��ت��ه��ا جمموعة  ���ش��ع��ب��ي��ة  رق�����ش��ات 
من طالبات مدر�شة خولة بنت ثعلبة 
�شعادة  الحتفالية  وافتتح  بعجمان.  
نائب  �شلمان،  �شعيد  اأ���ش��ام��ة  الأ���ش��ت��اذ 
عجمان،  جل��ام��ع��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س 

والذي ثمن جهود الطالبات وعرب عن 
اعتزازه وفخره بحر�شهن على اإظهار 
العريق،  ال���رتاث  ه��ذا  واأ���ش��ال��ة  جمال 
م���وؤك���دا ح���ر����س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دعم 

�شاأنها  من  التي  الفعاليات  ه��ذه  مثل 
الأجيال  بني  التوا�شل  عمق  تعزز  اأن 
التي  النبيلة  القيم  وتر�شخ  املختلفة، 
ن��ه��اي��ة احلفل  الأج�������داد. ويف  زرع���ه���ا 

قدم �شعادة الأ�شتاذ اأ�شامة �شلمان درع 
اجلامعة تكرميا لإدارة مدر�شة خولة 
تذكاريا  درع���ا  ت�شلم  كما  ثعلبة،  بنت 

من الطالبات القطريات.

•• عجمان ـ الفجر 

والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  وق���ع���ت 
جمعية  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  بعجمان 
امل���دق���ق���ني ال����داخ����ل����ني يف الإم���������ارات 
العاملية  اجل���م���ع���ي���ة  ع�����ن  امل���ن���ب���ث���ق���ة 
ل����ل����م����دق����ق����ني ال�����داخ�����ل�����ي�����ني وذل������ك 
وتطلعاتها  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ���ش��م��ن 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  لتطبيق  ال��ع��امل��ي��ة 
والتعامالت  الأن��ظ��م��ة  بكافة  املهنية 
�شركائها  م���ع  ع��ل��ي��ه��ا  حت���ر����س  ال���ت���ي 
تبادل  ي�شمن  مب��ا  معها  واملتعاملني 
اخلربات واملعلومات وتاأهيل املوظفني 
والرقابة  التدقيق  باأنظمة  وتعريفهم 
على كافة الأنظمة وال�شيا�شات املالية 
تعامالتها مبا يكون  كافة  املطبقة يف 
فيه تاأثري اإيجابي على �شمعتها حمليا 
اخلدمية  و�شورتها  وعامليا  واإقليميا 
بني  عالية  بتناف�شية  بها  تتميز  التي 

كافة البلديات يف املنطقة العربية.
�شعادة  للدائرة  ممثاًل  التفاقية  وقع 

يحيى اإبراهيم اأحمد مدير عام دائرة 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان فيم 
الداخليني  املدققني  جمعية  عن  وقع 
رئي�س  ع��ب��ي��د  ال����ق����ادر  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة 
املويجعي  ع��ل��ي  ب��ح�����ش��ور  اجل��م��ع��ي��ة 
ل��ق��ط��اع اخلدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
القا�شمي  ون��ه��ل��ة  ب��ال��دائ��رة  امل�����ش��ان��دة 
وعدد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو 

من امل�شئولني من كال الطرفني.
املدير  اإب��راه��ي��م  يحيى  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ت�����ش��ري��ح �شحفي  ل��ل��دائ��رة يف  ال���ع���ام 
اأدىل ب��ه ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ت��وق��ي��ع نحن 
املدققني  جمعية  مع  بالتعاون  نفخر 
تعزيز  يف  جهودها  ونثمن  الداخليني 
اخلدمية  ل��ل��دوائ��ر  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الأداء 
اأن  اإىل  ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م�����ش��رياً  ال��ت��ي 
من  بتوجيه  معها  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع 
�شمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
رئي�س الدائرة وحر�شه على ا�شتكمال 
التميز  ���ش��ب��اق  يف  مل�����ش��اره��ا  ال����دائ����رة 
بجهود  ت��ن��ت��ه��ج��ه  ال������ذي  امل���وؤ����ش�������ش���ي 

بالإمارة  العليا  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات 
اأف�شل  والتي تق�شي ب�شرورة تطبيق 
املمار�شات املهنية املالية والرقابة على 
بنظام  ي��ع��رف  مب��ا  املطبقة  الأن��ظ��م��ة 
احلوكمة يف تعامالت الدائرة وخا�شة 
التنظيمية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
واملالية والرقابية على اأموال الدائرة 
امل�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  جم���ري���ات  وم��ت��اب��ع��ة 
بكل  اخلا�شة  واملخ�ش�شات  وامل��وازن��ة 
التزامها باملعايري  قطاع فيها، ومدى 
وامل��ق��اي��ي�����س ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف هذا 
القيادية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ط��ب��ق��ا  امل��ج��ال 
ت��وؤك��د على �شرورة  ال��دول��ة وال��ت��ي  يف 
يف  وال�شفافية  النزاهة  م��ب��داأ  تطبيق 
يعود  مبا  احلكومية  التعامالت  كافة 

بامل�شلحة العامة على اجلميع.
اأك��د عبد القادر عبيد علي  من جهته 
رئي�س جمعية املدققني الداخليني يف 
التي  اأهمية هذه التفاقية  الإم��ارات، 
البلدية  دائ���رة  م��ع  اجلمعية  تربمها 
اأن  اإىل  م�شرياً  بعجمان  والتخطيط 

حر�شها على تاأهيل وتدريب املدققني 
تعزيز  يف  ي�شهم  الدائرة  يف  الداخلني 

مكانتها حمليا واإقليميا ودوليا 
ونوه باأنه من الأهمية مبكان مواكبة 
املجالت  كافة  يف  احلديثة  التطورات 
ومنها الرقابة على الأنظمة الداخلية 
واملوؤ�ش�شات  احل���ك���وم���ي���ة  ل����ل����دوائ����ر 
اخل���دم���ي���ة م�������ش���ددا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اأن 
التنفيذيون  وامل��دراء  الروؤ�شاء  ي�شتمع 
الداخليني  امل��دق��ق��ني  اأراء  اإىل  اأك���رث 
والط�����الع ب��دق��ة ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج التي 
يتو�شلون اإليها عرب عمليات التدقيق 
ب��ه��ا، يف وق���ت تتزايد  ي��ق��وم��ون  ال��ت��ي 
من  ال��ع��دي��د  اأداء  ح��ول  ال�شكوك  فيه 
ال�����ش��رك��ات ن��ت��ي��ج��ة ف���ق���دان ال��ث��ق��ة يف 
املتعلقة  وامل��ن��ت��ج��ات  امل��ال��ي��ة  الأ����ش���واق 
بها، اإذ اأ�شبحت اأية معلومة يف الوقت 
احلا�شر بغ�س النظر عن م�شداقيتها 
اأو  �شلبا  توؤثر  قد  قيمة  ذات  اأو عدمه 

اإيجابا على التوجهات العامة .
واأك�����د ب����اأن امل��دق��ق��ني ال��داخ��ل��ي��ني هم 

الأك�������رث اإدراك���������ا ب����اأو�����ش����اع ال����دوائ����ر 
لها  اخل�����ا������ش�����ع�����ة  وال�������ق�������ط�������اع�������ات 
املهنية  الأ����ش���ال���ي���ب  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه��م 
مقرونة  متطورة  وبتقنيات  احلديثة 
وال�شفافية  ب��ال��ولء  الأوىل  بالدرجة 
التقارير  رفع  اأجل  من  والحرتافية، 
ال����دق����ي����ق����ة ال�����ت�����ي ت���ع���ك�������س ال�����واق�����ع 
ل��ل�����ش��رك��ة مم��ا ميكنها من  احل��ق��ي��ق��ي 
التي حتدد  املالئمة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 

م�شاراتها احلالية اأو امل�شتقبلية .
البلدية  دائ���������رة  ب���ح���ر����س  واأ�������ش������اد 
التطبيق  على  بعجمان  والتخطيط 
املوؤ�ش�شية  احل��وك��م��ة  ل��ن��ظ��ام  ال��ك��ل��ي 
قطاعاتها  ك���اف���ة  م���ع  ت��ع��ام��الت��ه��ا  يف 
اإدارة  ب����ه  ت���ق���وم  ومب�����ا  وت���ع���ام���الت���ه���ا 
والتميز  بالدائرة  الداخلي  التدقيق 
داخلية  متابعات  م��ن  فيها  املوؤ�ش�شي 
اأك�شبها  ال��دائ��رة م��ا  ال��ع��ام يف  ل����الأداء 
���ش��م��ع��ة ط��ي��ب��ة ب��ج��ه��ود ال���ق���ي���ادة فيها 
تاأ�شي�شها على  داأبت عليه منذ  والذي 
املتعلقة  امل�����ش��ائ��ل  ك��اف��ة  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 

بالتدقيق الداخلي بدقة متناهية على 
اأمل اأن تقوم برفع تقاريرها ب�شفافية 
خمتلف  يف  ال�����ق�����رار  م���ت���خ���ذي  اىل 
القطاعات كي حتافظ على م�شريتها 

وجناحها الدائم.
اأع�������رب ع���ل���ي بن  ال�������ش���ي���اق ذات������ه  ويف 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل��وي��ج��ع��ي  حم��م��د 
بالدائرة  امل�����ش��ان��دة  اخل��دم��ات  لقطاع 

املدققني  جلمعية  اجلزيل  �شكره  عن 
ال���داخ���ل���ي���ني وت���ع���اون���ه���ا الأم����ث����ل مع 
ال���دائ���رة و ت��ب��ادل اخل����ربات م��ع��ه��ا يف 
تنظيم برامج تدريبية للموظفني من 
ذوي العالقة بنظام الرقابة الداخلية 
لدورها  وذل���ك  احل��وك��م��ة  وتطبيقات 
التميز  م�������ش���ارات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
تطبيقات  م��ن  ي�شملها  وم��ا  ب��ال��دائ��رة 

املوؤ�ش�شي  العمل  املمار�شات يف  لأف�شل 
الدائمة  النجاحات  املتميز مبا يحقق 
اخلدمية  وم�شاريعها  براجمها  لكافة 
ي���ع���زز م��ك��ان��ت��ه��ا ع��امل��ي��ا ويجعل  ومب����ا 
قريناتها  ب��ني  متميزا  من��وذج��ا  منها 
يف  وخارجها  الدولة  يف  البلديات  من 
للمتعاملني  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 

من كافة اجلن�شيات.

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان توقع اتفاقية تعاون مع جمعية املدققني الداخليني الإماراتيني

جامعة عجمان حتتفل بيوم الرتاث اخلليجيبلدية عجمان تطلق مبادرة يوم بال اأكيا�س بال�شتيكية لل�شنة الثانية

البنك الهلي الكويتي �س.م.ك فروع دولة المارات العربية املتحدة 
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C     U.A.E.BRANCHES

Financial Statements as at 31 December 2012     2012 البيـانات املــاليـة كمـا هـي يف 31 دي�شمرب

تقرير حول البيانات املالية: لقد دققنا البيانات املالية املرفقة للبنك الأهلي الكويتي �س.م.ك- فروع المارات العربية املتحدة ) الفروع( والتي تتاألف من بيان املركز املايل كما يف  31 دي�شمرب 2012 وبيانات اليرادات واليرادات ال�شاملة 
ولتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واملعلومات التو�شيحية الخرى.

م�شوؤولية الإدارة عن البيانات املالية: اإن ادارة الفروع م�شوؤولة عن العداد والعر�س العادل لهذه البيانات املالية وفقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية والن�شو�س ال�شارية املفعول من القانون الحتادي رقم 8 1984 )وتعديالته( 
والقانون الحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 ونظم الرقابة الداخلية التي تعتربها الدارة �شرورية لإعداد بيانات مالية خالية من اأية اخطاء جوهرية �شواء كان ذلك نتيجة لحتيال اوخطاأ.

م�شوؤولية مدققي احل�شابات: اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية ا�شتناداً اإىل اأعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ  اعمال 
التدقيق للح�شوول على تاأكيدات معقولة بان البيانات املالية خالية من اأية اخطاء جوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام بالجراءات للح�شول على اأدلة التدقيق حول املبالغ والف�شاحات الواردة يف البيانات املالية. اإن الجراءات املختارة تعتمد على تقدير مدققي احل�شابات وت�شمل تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للبيانات املالية 
�شواء نتيجة لحتيال او خطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر، ي�شع املدقق يف العتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية باعداد وعر�س البيانات املالية للفروع ب�شورة عادلة لكي يتم ت�شميم اجراءات تدقيق منا�شبة يف مثل هذه احلالت، ولكن لي�س 
لغر�س ابداء،  راأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للفروع. ويت�شمن التدقيق اي�شا تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية  التقديرات املحا�شبية التي اجرتها الدارة وكذلك تقييم العر�س ال�شامل للبيانات 

املالية ككل. وباعتقادنا ان ادلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا الأ�شا�س البداء راأينا حلو البيانات املالية.
الراأي: يف راأينا اأن البيانات املالية تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للفروع كما يف 31 دي�شمرب 2012 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى : كذلك نوؤكد باأنه يف راأينا، اإن البيانات املالية تت�شمن، من جميع النواحي اجلوهرية، املتطلبات ال�شارية املفعول للقانون الحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( والقانون 
الحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 ، واإن الفروع حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة. لقد ح�شلنا على جميع املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�س تدقيقنا، وح�شب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�شنة اأية خمالفات لأحكام 

القانون الحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( والقانون الحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�شاط الفروع اأو مركزها املايل.
عن ارن�شت ويونغ

توقيع : علي عي�شى
�شريك 

 رقم القيد:488 - 15 يناير 2013
دبي،  المارات العربية املتحدة

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     

املوجودات   
555.896  1.123.028  3 نقدية واأر�شدة لدى البنوك   
102.888  2.651  4 الودائع واحل�شاب اجلاري مع الطراف ذات العالقة  

2.095.638  2.062.892  5 قرو�س و�شلفيات    
20.790  28.843  6 موجودات اخرى   
27.400  25.285  7 موجودات ثابتة     

2.802.612  3.242.699 اجمايل املوجودات    
املطلوبات وحقوق املركز الرئي�شي  
املطلوبات   

1.575  1.064.778  8 م�شتحقات للبنوك   
1.750.918  1.261.806  8 ودائع العمالء   

628.851  508.814  4 القرو�س واحل�شاب اجلاري مع الطراف ذات العالقة   
20.742  17.759  9 �شريبة دخل م�شتحقة الدفع   
38.367  30.256  10 مطلوبات اخرى   

2.440.453  2.883.413 اجمايل املطلوبات     
حقوق املركز الرئي�شي   

  40.000  40.000  11 راأ�س املال املخ�ش�س   
20.000  20.000  12 الحتياطي القانوين    

 131  131 الحتياطي الختياري      
  7.777  8.077  7 فائ�س اعادة تقييم العقار   
  294.251  291.078 الرباح غري املوزعة      

 362.159  359.286 اجمايل حقوق املركز الرئي�شي   
2.802.612  3.242.699 اجمايل املطلوبات وحقوق املركز الرئي�شي   

املدير العام
10 يناير 2012

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     
126.133  125.347  13 ايرادات فوائد    

)26.333(  )22.906(  14 م�شاريف  فوائد   
99.800  102.441 �شايف ايرادات الفوائد    
30.929  26.934  15 �شايف ايرادات الر�شوم والعمولت  
 5.948  3.234 �شايف ارباح �شرف العمالت الجنبية   
2.557  1.734 ايرادات اخرى    

139.234  134.343 اليرادات الت�شغيلية    
)25.835(  )28.149( م�شاريف املوظفني    
)19.231(  )19.913( ال�شتهالك وامل�شاريف الت�شغيلية الخرى   
)45.066(  )48.062( امل�شاريف ال�شتغيلية    

 94.168  86.281 الرباح الت�شغيلية لل�شنة قبل اخل�ش�شات   
)800(  )71.957(  حتميل املخ�ش�شات         

172  236 ا�شرتجاع ديون معدومة م�شطوبة   
93.540  14.560 الرباح لل�شنة قبل ال�شريبة   

  )20.783(  )17.733(  9 م�شروف �شريبة الدخل    
72.757  )3.173( �شايف)اخل�شائر(/ الرباح لل�شنة   

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     

72.757  )3.173( �شايف)اخل�شائر(/الرباح لل�شنة      
اليرادات /)امل�شاريف( ال�شاملة الخرى

)300(  300  7  اعادة تقييم الر�س ملك حر  
)300(  300 اليرادات/)امل�شاريف( ال�شاملة الخرى لل�شنة    

72.457  )2.873( اجمايل )امل�شاريف(/اليرادات ال�شاملة لل�شنة   

الأرباح فائ�س اإعادة  الحتياطي  الحتياطي  را�س املال    
املجموع غري املوزعة  تقييم العقار  الختياري  الختياري  املخ�ش�س    

الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم    
289.702  221.494  8.077  131  20.000  40.000 الر�شيد يف 1 يناير 2010  

72.757  72.757  -  -  -  - �شايف الربح لل�شنة  
)300(  -  )300(  -  -  - امل�شروفات ال�شاملة الخرى لل�شنة 

72.457  72.757  )300(  -  -  - اجمايل )امل�شروفات(/ اليرادات  ال�شاملة لل�شنة 
362.159  294.251  7.777  131  20.000  40.000 الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2010 
)3.173(  )3.173(  -  -  -  - �شايف الرباح لل�شنة  

300  -  300  -  -  - امل�شروفات ال�شاملة الخرى لل�شنة 
)2.873(  )3.173(  300  -  -  - اجمايل )امل�شروفات(/ اليرادات ال�شاملة لل�شنة 

359.286  291.078  8.077  131  20.000  40.000 الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2012 

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     

الن�شطة الت�شغيلية
93.540  14.560 الرباح قبل احت�شاب ال�شريبة   

التعديالت للبنود التالية:       
2.563  2.618 ال�شتهالك    

800  71.957  حتميل املخ�ش�شات      
96.903  89.135 الرباح الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية    

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
)30.958(  100.237 الودائع واحل�شابات اجلاري  لدى الطراف ذات العالقة     
182.380  )825.144( ودائع لدى البنوك ت�شتحق يف ال�شل بعد اكرث من 30 يوما  

)234.797(  )39.211( القر�س وال�شلفيات      
)5.569(  )8.053( املوجودات الخرى       
20.784  )489.112( ودائع العمالء    

219.740  )120.037( القرو�س واحل�شابات اجلاري من الطراف ذات العالقة   
-  858.141 م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف ال�شل بعد اكرث من 30 يوما  

12.336  )8.111( املطلوبات الخرى    
260.819  )442.155( التدفق النقدي )امل�شتخدم يف( من العمليات   

)15.463(  )20.716(  9 �شريبة الدخل املدفوعة   
245.356  )462.871( �شايف التدفق النقدي ) امل�شتخدم يف( من الن�شطة الت�شغيلية  

الن�شطة ال�شتثمارية 
)766(  )203 ( �شراء موجودات ثابتة    
)766(   )203 ( �شايف التدفق النقدي امل�شتخدم يف الن�شطة ال�شتثمارية   

244.590  )463.074 (  �شايف )النق�س( الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية  
308.461  553.051 النقدية و�شبه النقدية يف 1 يناير   
553.051  89.977 النقدية و�شبه النقدية يف 31 دي�شمرب   

تتاألف النقدية و�شبه النقدية من:
97.620  180.965 نقدية وار�شدة لدى امل�شرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة ت�شتحق يف ال�شل خالل 30 يوما 

457.006  115.649 الودائع واحل�شاب اجلاري لدى البنوك ت�شتحق يف ال�شل خالل 30 يوما  
)1.575 (  )206.637 ( م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف ال�شل خالل 30 يوما     
553.051  89.977     

ان الفوائد املقبو�شة يف عام  2012 بلغت 125.474 الف درهم )114.514:2011 ا لف درهم( واما الفوائد املدفوعة يف عام 2012 فقد بلغت 25.359 الف درهم )2011- 23.688 الف درهم(

1- الأن�شطة :
  ان البيانات املالية للبنك الهلي الكويتي �س.م.ك - فروع المارات العربية املتحدة )الفروع( تتعلق باأن�شطة فرع ابوظبي وفرع دبي للبنك الهلي الكويتي �س .م.ك )املركز الرئي�شي او البنك( وهو �شركة م�شاهمة عامة موؤ�ش�شة يف الكويت 

بتاريخ 23 مايو 1967 وم�شجلة كبنك لدى امل�شرف املركزي الكويتي.
تعمل الفروع مبوجب تراخي�س منف�شلة �شادرة عن امل�شرف املركزي لالمارات العربية املتحدة وتقوم بالن�شطة امل�شرفية

ان العناوين امل�شجلة للفروع واملركز الرئي�شي هي كما يلي:
املتحدة. العربية  المارات   ، دبي   ، ال�شديق  ابوبكر  �شارع  �س.ب:1719   - دبي  • فرع 

املتحدة. العربية  المارات   ، ابوظبي  �س.ب:7941   - ابوطبي  • فرع 
 . الكويت    الكويت،  مدينة   ، ال�شفاة    ،1387 ب  -�س  الرئي�شي  • املركز 

تعك�س هذه البيان��ات املالية اأن�شطة فروع دبي واأبوظبي فقط ول ت�شمل جم��يع معامالت وموج��ودات ومطل��وبات املركز الرئي�شي والفروع الأخرى للمركز الرئي�شي خارج المارات العربية املتحدة . نظراً لأن راأ�شمال الفروع ل يتاجر به 
للعموم ، مل يتم اإعداد حتليل قطاعي.

2 ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة:
2-1 اأ�ش�س اإعداد البيانات املالية:

 تعد البيانات املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لي�شمل قيا�س القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة واإعادة تقييم الأرا�شي ملك حر. 
مت عر�س البيانات املالية بدرهم المارات العربية املتحدة باعتباره العملة امل�شخدمة لدى الفروع ويجري تقريب جميع القيم اىل اقرب الف درهم ال اذا ا�شري لغري ذلك.

2-2 بيان التوافق:
 يتم اعداد البيانات املالية للفروع طبقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن جلنة التف�شريات لإعداد التقارير املالية الدولية ال�شادرة عن جمل�س املعايري املحا�شبية الدولية ومتطلبات القوانني ال�شارية املفعول يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.  
2-3  التغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية:  اإن ال�شيا�شات املحا�شبية  املماثلة لتلك امل�شتخدمة يف ال�شنة ال�شابقة.

2-4 املعايري ال�شادرة والتي مل ي�شري مفعولها حتى الآن:ان املعيار ال�شادر عن جمل�س املعايري املحا�شبية الدولية قد مت ا�شداره ولكن مل ي�شري مفعولة حتى الآن ومل يتم اتباعة �شابقاً من قبل الفروع . اإن هذه املعايري والتف�شريات ال�شادرة 
هي تلك التي تتوقع الفروع ب�شورة معقولة اأن يكون لها تاأثري على الف�شاحات واملركز املايل اأو الأداء عند تطبيقها يف امل�شتقبل . تنوي الفروع اإتباع هذه املعايري عندما ت�شبح �شارية املفعول.

املعيار املحا�شبي الدولية رقم 1 - عر�س البيانات املالية
تقوم التعديالت على املعيار املحا�شبي الدويل رقم 1 بتغيري طريقة جتميع البنود املعرو�شه �شمن اليرادات ال�شاملة الأخرى . اإن البنود التي ميكن اعادة ت�شنيفها )اأو اأعادة تدويرها( اىل الأرباح او اخل�شائر يف وقت ما م�شتقبال )على �شبيل املثال 

، عند ال�شتبعاد اأو ال�شداد( �شيتم عر�شها ب�شورة منف�شله عن البنود التي لن يتم اإعادة ت�شنيفها اأبدا . ي�شبح التعديل �شاري املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012.
3- النقدية والر�شدة لدى البنوك

2011  2012     
الف درهم الف درهم      

5.776  5.830 النقد يف ال�شندوق    
6.160  12.190 ح�شابات جارية لدى البنوك الخرى   

452.116  929.873 ودائع لدى البنوك    
ار�شدة لدى امل�شرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة:

30.496  121.603 -ح�شاب جاري    
61.348  53.532 -متطلبات الحتياطي النقدي   

555.896  1.123.028     
)1.270(  )826.414( الودائع لدى البنوك التي ت�شتحق يف الأ�شل بعد اأكرث من 30 يوماً  
554.626  296.614     

 ان متطلبات الحتياطي النقدي التي حتفظ بالدرهم الماراتي والدولر المريكي يتم حتديدها وفقاً لتوجيهات امل�شرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة ول ميكن �شحبها بدون موافقه . اإن م�شتوى الإحتياطي ي�شتلزم اإجراء 
تغريات �شهرياً وفقا لتوجيهات امل�شرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

4- املعامالت مع الطراف ذات العالقة :  متثل الطراف ذات عالقة املركز الرئي�شي واأع�شاء جمل�س ادارة املركز الرئي�شي وموظفي الدارة العليا للمركز الرئي�شي والفروع وال�شركات التي حتت الرقابة او الرقابة امل�شرتكة اأو التي 
تتاأثر ب�شكل جوهري بتلك الأطراف . توؤخذ موافقة اإدارة املركز الرئي�شي على ال�شروط املتعلقة بهذه املعامالت

 ان الأر�شده يف نهاية ال�شنة بخ�شو�س الأطراف ذات عالقة التي تنتج اأثناء �شري الأعمال العادية املدرجة يف بيان املركز املالية كما يلي :
2011  2012     

الف درهم الف درهم      
الودائع واحل�شاب اجلاري لدى الطراف ذات العالقة 

102.888  2.651 احل�شاب اجلاري لدى املركز الرئي�شي   
102.888  2.651     

القرو�س من واحل�شاب اجلاري امل�شتحق لالأطراف ذات عالقة
518.661  398.624 القرو�س من املركز الرئي�شي   
110.190  110.190 قرو�س معاونة    
628.851  508.814     

م�شتحقات لع�شاء جمل�س الدارة  
1.227  1.120 ودائع )مدرجة �شمن ودائع العمالء(   

 ت�شتمل القرو�س من املركز الرئي�شي على ودائع مببلغ 392 مليون درهم ت�شتحق يف يوليو 2013 ويرتتب عليها فائدة بن�شبة 1.25% �شنويا )31 دي�شمرب 2011 - ودائع مببلغ 513 مليون درهم ت�شتحق ما بني يناير 2012 ودي�شمرب 2012 
ويرتتب عليها فائدة بن�شبة 0.38% اىل 2.30% �شنوياً(.
اإن القرو�س املعاونه من املركز الرئي�شي كانت كالتايل:

وي�شتحق  �شنوياً(  اأ�شا�س  نقطة   70 زائد  اأ�شهر   6 ملدة  يبور  ل  ح�شب   -  2011 دي�شمرب   31( �شنويا  ا�شا�س  نقطة   70 زائد  ا�شهر   6 ملدة  ليبور  ح�شب  بفائدة   2005 دي�شمرب   28 بتاريخ  عليه  احل�شول  مت  امريكي  دولر  مليون   15 • مبلغ 
يف 27 دي�شمرب 2013 ويتم ت�شديده دفعة واحدة.

�شنوياً(  اأ�شا�س  نقطة   70 زائد  اأ�شهر   6 اأو   3 ملدة  يبور  ل  ح�شب   -  2011 دي�شمرب   31( �شنويا  ا�شا�س  نقطة   70 زائد  ا�شهر   6 اأو   3 ملدة  ليبور  ح�شب  بفائدة   2009 مار�س   24 بتاريخ  عليه  احل�شول  مت  امريكي  دولر  مليون   15 • مبلغ 
ي�شتحق يف 30 مار�س 2019 ويتم ت�شديده دفعة واحدة.

ان معامالت الطراف ذات عالقة التي تنتج اأثناء �شري الأعمال العادية املدرجة يف بيان الإيرادات هي كالتايل:
2011  2012     

الف درهم األف درهم      
الطراف ذات عالقة 

778  286 ايرادات فوائد     
6.479  6.626 م�شاريف فوائد     
8.838  8.821 اأتعاب الإدارة )مدرجة يف امل�شاريف الت�شغيلية الأخرى(   

اأن تفا�شيل تعوي�شات موظفي الإدارة العليا لدى الفروع هي كالتايل:
2011  2012     

الف درهم الف درهم      
3.386  3.681 رواتب ومزايا اأخرى    

241  206 مكافاأة نهاية اخلدمة    
3.627  3.887     

5 - القرو�س وال�شلفيات
تتكون حمفظة القرو�س وال�شلفيات مما يلي

)اأ( ح�شب النوع:
2011  2012     

الف درهم الف درهم       
248.635  254.826 امل�شحوبات على املك�شوف    

1.690.191  1.617.107 القرو�س    
158.816  306.480 القرو�س مقابل اي�شالت اأمانة   

65.074  23.504 كمبيالت خم�شومة    
2.162.716  2.201.927 اجمايل القرو�س وال�شلفيات   
)67.078(  )139.035( ناق�شا: خم�ش�س النخفا�س يف القيمة )اأنظر اإي�شاح 5)ه���((  

2.095.638  2.062.892 �شايف القرو�س وال�شلفيات    

)ب( ح�شب القطاع القت�شادي:
2011  2012     

الف درهم الف درهم       
591.815  676.924 جتارة    
565.460  625.377 اإن�شاءات وعقارات    
137.480  150.303 �شناعية    
327.398  193.963 موؤ�ش�شات مالية    
536.664  550.664 تعدين وخدمات اأخرى    

3.899  4.696 قرو�س �شخ�شية    
2.162.716  2.201.927     

)جـــ( ح�شب القطاع القت�شادي:
2011  2012     

الف درهم الف درهم       
1.856.894  1.981.137 داخل دولة المارات العربية املتحدة   

305.822  220.790 اأخرى    
2.162.716  2.201.927     

7- املوجودات الثابتة:خالل ال�شنة ، قام فرع دبي باإعادة تقييم الأر�س ملك حر لديه مببلغ 15.900 األف درهم )2011 - 15.600 األف درهم( . نتيجة لذلك ، فاإن الزيادة مببلغ 300 األف درهم اأدرجت �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
مت تقييم الأر�س ملك حرف وفقاً للتقييمني الذين مت احل�شول عليهما من مقيمني م�شتقلني اأيهما اأقل . يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل الدليل الذي ي�شتند اإىل ال�شوق . هذا يعني اأن التقييم املنجز من قبل املقيم ي�شتند 
اإىل اأ�شعار الأ�شواق الن�شطة ، املعدلة باأية اإختالفات يف الطبيعة واملواقع اأو ظروف العقار املحدد . يف حال مت قيا�س الأر�س ملك حر باإ�شتخدام منوذج التكلفة ، فاإن �شايف املبلغ املدرج كما يف 31 دي�شمرب 2012 �شيكون 7.823 األف درهم 

)2011 - 7.823 الف درهم(.
8 - م�شتحقات للبنوك وودائع العمالء

2011  2012     
الف درهم الف درهم       

1.575  55 م�شتحقات للبنوك     
-  1.064.723 ودائع حتت الطلب     

1.575  1.064.778 م�شتحقا للبنوك وفقاً لبيان املركز املايل   
-  )858.141( ناق�شاً: م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف الأ�شل خالل فرتة اأكرث من 30 يوماً  

1.575  206.637     
ودائع العمالء

ح�شب النوع    
436.586  446.736 ودائع حتت الطلب    

1.314.332  815.070 ودائع لأجل    
1.750.918  1.261.806     

ح�شب العلمة
820.630  797.708 درهم المارات العربية املتحدة   
720.049  368.692 الدولر الأمريكي    
210.239  95.406 اأخرى    

1.750.918  1.261.806     
ميثل خم�شة عمالء ن�شبة 85% من اإجمايل ودائع العمالء يف 31 دي�شمرب 2012 )31 دي�شمرب 2011 - %54(.

19 - اإدارة املخاطر
اأ- خماطر الإئتمان

احلد الأق�شى للتعر�س للمخاطر ونوعية اإئتمان الأدوات املالية:يظهر اجلدول اأدناه احلد الأق�شى للتعر�س ملخاطر الإئتمان لعنا�شر بيان املركز املايل ، دون الأخذ يف الإعتبار اأية �شمانات وتعزيزات اأئتمانية اأخرى. اإن احلد 
الأق�شى للتعر�س مو�شح باإجمايل املبلغ قبل اإحت�شاب تاأثري التخفيف من خالل اإ�شتخدام الت�شفية الرئي�شية واإتفاقيات ال�شمان.

كما يظهر اجلدول اأدناه التعر�س ملخاطر الإئتمان ح�شب نوعية الإئتمان للموجودات املالية )�شايف املخ�ش�شات( بح�شب الفئة ودرجتها وو�شعها.
31 دي�شمرب 2012

متاأخرى  غري متاأخرة ول منخف�شة القيمة      
ولكن غري فئة  فئة  فئة     

الجمايل منخف�شة القيمة  مقبولة  منوذجية  عالية     
الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم     

1.117.198  -  -  -  1.117.198 اأر�شدة لدة البنوك   
ودائع وح�شاب جاري لدى الأطراف

2.651  -  -  -  2.651 ذات عالقة   
2.062.892  73.332  -  130.324  1.859.236 قرو�س و�شلفيات    

26.381  -  -  -  26.831 موجودات اأخرى   
3.309.572  73.332  -  130.324  3.005.916    

31 دي�شمرب 2011
متاأخرى  غري متاأخرة ول منخف�شة القيمة      

ولكن غري فئة  فئة  فئة     
الجمايل منخف�شة القيمة  مقبولة  منوذجية  عالية     
الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم     
550.120  -  -  -  550.120 اأر�شدة لدة البنوك   

ودائع وح�شاب جاري لدى الأطراف
102.888  -  -  -  102.888 ذات عالقة   

2.095.638  147.233  -  148.763  1.799.642 قرو�س و�شلفيات    
20.279  -  -  -  20.279 موجودات اأخرى   

2.768.925  147.233  -  148.763  2.472.929    
19 - اأدارة املخاطر

ب - خماطر ال�شيولة
31 دي�شمرب 2012

اأكرث من من �شنة  من �شهر  اأقل من     
املجموع 5 �شنوات  اىل 5 �شنوات  اىل �شنه  �شهر     

الف درهم  الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم     
1.068.418  -  -  400.862  667.556 م�شتحقات للبنوك   
1.266.148  -  -  492.256  773.892 ودائع العمالء   

520.464  58.620  -  455.182  6.844 القرو�س واحل�شاب اجلاري مع اأطراف ذات عالقة  
17.759  -  -  -  17.759 �شريبة دخل م�شتحقة الدفع  
25.435  5.829  -  19.606  - مطلوبات اخرى   

2.898.406  64.449  -  1.367.906  1.466.051    
31 دي�شمرب 2011

اأكرث من من �شنة  من �شهر  اأقل من     
املجموع 5 �شنوات  اىل 5 �شنوات  اىل �شنه  �شهر     

الف درهم  الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم     
1.575  -  -  -  1.575 م�شتحقات للبنوك   

1.760.340  -  -  703.884  1.056.456 ودائع العمالء   
641.938  60.266  53.773  411.096  116.803 القرو�س واحل�شاب اجلاري مع اأطراف ذات عالقة  

20.742  -  -  -  20.742 �شريبة دخل م�شتحقة الدفع  
32.839  5.246  -  27.593  - مطلوبات اخرى   

2.457.434  65.512  53.773  1.142.573  1.195.576    
اأن املبالغ التعاقدية لإجمايل مراكز امل�شتقات امل�شدددة ت�شاوي 936.484 األف درهم )31 دي�شمرب 2011 - 604.055 األف درهم( منها مبلغ 413.299 األف درهم )31 دي�شمرب 2011 - 336.970 األف درهم( تنتهي �شالحيتها خالل ثالثة اأ�شهر.

ب�شكل اأ�شا�شي ، تنتهي �شالحية كافة اإلتزامات اأوراق القبول والإعتمادات امل�شتندية خالل فرتة ل تتعدى ال�شنة ، وتنتهي �شالحية 93% )2011 - 91%( من ال�شمانات خالل �شنة واحدة بينما تنتهي �شالحية اجلزء املتبقي خالل فرتة 
ل تتعدى خم�شة �شنوات.

يلخ�س اجلدول اأدناه قائمة ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات اخلا�شة بالفروع.  اإن ا�شتحقاقات املوجودات واملطلوبات مت حتديدها على اأ�شا�س الفرتة املتبقية من تاريخ اأعداد التقارير املالية لتاريخ الإ�شتحقاق املتوقع . ميكن اأن تختلف 
الإ�شتحقاقات الفعلية عن الإ�شتحقاقات اأدناه ح�شيث ميكن اأن يكون لدى املقرت�س احلق بت�شديد الإلتزامات مع اأو بدون خمالفات الدفعات مقدماً وميكن اأن يتوجب �شداد ودائع العمالء عند الطلب.

20- اإدارة راأ�س املال واإف�شاحات الركن الثالث
ز( العر�شات للمخاطر الأئتمانية متاأخرة ال�شداد:يقوم البنك الأهلي الكويتي ، اأ.ع.م بتحديد التعر�شات املتاأخرة ال�شداد مبا يتما�شى مع توجيهات امل�شرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة . تعترب القرو�س متاأخرة ال�شداد 

اإذا كان جزءاً من الفوائد التعاقدية و/اأو املبلغ الأ�شا�شي مل يتم حت�شيلة يف الوقت املحدد.
يقوم البنك الأهلي الكويتي ، اأ.ع.م بتكوين خم�ش�شات حمددة وعامة ا�شتناداً اإىل توجيهات امل�شرف املركزي لالإمارات العربية املتحدة كما هو مبني اأدناه:

حــــ( خم�ش�س حمدد:يتم احت�شاب املخ�ش�س املحدد املطلوب باحلد الأدنى ا�شتناداً اإىل توجيهات امل�شرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة واملحدد يف اجلدول اأدناه:
املخ�ش�س ال�شروط     الت�شنيف  

خم�ش�س حمدد بحد اأدنى 25% من �شايف مبلغ التعر�س اإذا كان �شداد املبلغ ال�شا�شي متاأخر اأكرث من 90 يوماً او احتمال ح�شول خ�شائر ب�شبب عوامل �شلبية  قرو�س ثانوية  
خم�ش�س حمدد بحد اأدنى 25% من �شايف مبلغ التعر�س اإذا كان حت�شيل كامل املبلغ م�شكوك فيه ا�شتناداً اإىل املعلومات املتوفرة مما يوؤدي اىل خ�شارة كل اأو جزء من هذه القرو�س   قرو�س م�شكوك يف حت�شيلها   

اإمكانية عدم التح�شيل بالكامل بعدما يكون البنك قد ا�شتنفذ جميع الإجراءات املمكنة   خم�ش�س حمدد 100% من �شايف مبلغ التعر�س خ�شائر القرو�س  
كذلك ، تتم اإجراءات اخل�شم املنا�شبة )ح�شب اأنظمة امل�شرف املركزي اأ.ع.م( ويتم تطبيقها على اأنواع خمتلفة من الرهونات مبا يف ذلك العقارات ، الأ�شهم وال�شندات واأخرى.

)1( املخ�ش�س العام
وفقا للم�شرف املركزي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، تدرج اأنواع القرو�س التالية حتت املخ�ش�شات العامة .

املخ�ش�س ال�شروط     الت�شنيف  
املخ�ش�س العام اإن جميع املعلومات املتوفرة ت�شمن ال�شداد كما هو متفق عليه   عادي  
املخ�ش�س العام ديون م�شكوك يف حت�شيلها  بع�س ال�شعف يف املركز املايل  والئتماين للمقرت�س   

يتم تطبيق املخ�ش�س العام وفقا لإر�شادات امل�شرف املركزي يف دولة الإمارات العربية املتحدة التي تن�س على اأن 1.50% من املوجودات الئتمانية املوزونة املخاطر للقرو�س وال�شلفيات )النقدية وغري النقدية( حيث مل يتم تكوين خم�ش�س 
حمدد لها . وكذلك ، يتم احت�شاب املوجودات الئتمانية املوزونة املخاطر با�شتخدام منهج بازل 2 النموذجي.

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اىل ال�شادة اأع�شاء جمل�س اإدارة البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمري 2012

اي�شاحات حول البيانات املالية يف  31 دي�شمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب 2012

بيان الإيرادات ال�شاملة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان املركز املايل يف 31 دي�شمرب 2012

بيان الإيرادات لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

فقدان جواز �سفرت
هندي  �شفر  ج���واز  ف��ق��دان  مت 
با�شم نافني رام�شاند �شاجراين 
جيه/8860799  رق�����م.   ،
بتاريخ   ، م��وم��ب��اي  ���ش��ادر يف   ،
مت  ل���و   ،  12/08/2011
اأب���وظ���ب���ي  ع���ل���ي���ه يف  ال����ع����ث����ور 
ب���رق���م.  ي����رج����ى الإت���������ش����ال   ،

.0554143473

فقدان جواز �سفرت
هندي  �شفر  ج���واز  ف��ق��دان  مت 
كامرا  اأ���ش��وك  �شا�شانك  با�شم 
جي/6625288  رق������م.   ،
بتاريخ   ، ث������اين  يف  �����ش����ادر   ،
مت  ل���و   ،  20/12/2007
اأب���وظ���ب���ي  ع���ل���ي���ه يف  ال����ع����ث����ور 
ب���رق���م.  ي����رج����ى الإت���������ش����ال   ،

.0559836563

فقدان جواز �سفرت
مت فقدان جواز �شفر باك�شتاين 
رقم.   ، ام��ت��ي��از  حم�شن  ب��ا���ش��م 
 ،  1272401 ب����ي����ه/  اأي�������ه 
بتاريخ   ، ب��اك�����ش��ت��ان  يف  ����ش���ادر 
مت  ل���و   ،  06/12/2010
اأب���وظ���ب���ي  ع���ل���ي���ه يف  ال����ع����ث����ور 
ب���رق���م.  ي����رج����ى الإت���������ش����ال   ،

.0551205692

فقدان جواز �سفرت
�شفر  ج������������واز  ف��������ق��������دان  مت 
 ، �شوكت  اأن�س  با�شم  باك�شتاين 
اأك�س/5196801  دي  رقم. 
بتاريخ   ، باك�شتان  يف  ���ش��ادر   ،
مت  ل���و   ،  10/09/2011
اأب���وظ���ب���ي  ع���ل���ي���ه يف  ال����ع����ث����ور 
ب���رق���م.  ي����رج����ى الإت���������ش����ال   ،

.0529293640
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلجر الحمر 

CN 1285362:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حميد حممد ر�شيد البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خلفان حممد را�شد حممد املن�شوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1160986  بال�شم التجاري كافترييا اأوال 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

الغاء اعالن �شابق
عبداهلل ح�شن  ال�شيد/  باأن  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الغاء  يف  رغبته  ابدى  قد  اجلن�شية  امارات  املرزوقي  �شلطان 
العالن ال�شابق يف جريدة الفجر يف العدد رقم 10545 بتاريخ 
2012/7/21 بخ�شو�س الرخ�شة رقم CN 1179528  بال�شم 

التجاري تامي ميديا .
ثم تقدم بطلب اجراء التعديالت التالية:

اعادة الو�شع كما كان عليه.
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/افالج لال�شتثمار ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1176700  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد خلفان علي مطر ال�شام�شي )%0.01(

ذ.م.م  التجارية  لال�شتثمارات  هيدرا  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
HYDRA COMMERCIAL INVESTMENTS LLC بن�شبة %99.99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ROYAL GROUP HOLDING LLC حذف املجموعة امللكية القاب�شة ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة امللكية لدارة ال�شركات ذ.م.م 
ROYAL GROUP COMPANIES MANAGEMENT LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1004689:تارجيت للتدريب رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تكافل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1144408:املتخ�ش�شة للمقاولت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/توت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1097823-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شلطان 

احلمادي للنجارة اليدوية
رخ�شة رقم:CN 1100134 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كو�شتاريكا لالك�ش�شوارات الن�شائية 

رخ�شة رقم:CN 1057792  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ احمد �شرحان �شعيد حمد ال�شعيبي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد �شرحان �شعيد حمد ال�شعيبي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حماده عبداحلميد الرفاعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حماده عبداحلميد الرفاعي من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال /من null اىل 150000

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.9*1.8
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ كو�شتاريكا لالك�ش�شوارات الن�شائية
COSTARICA LADIES ACCESSORIES

اىل/كو�شتاريكا لالك�ش�شوارات الن�شائية ذ.م.م
COSTARICA LADIES ACCESSORIES LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عابد علي ر�شا  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1009909:لعمال النجارة اليدوية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة �شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي )%100(
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل احمد عابد حممد احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عابد علي ر�شاء رنا عبدالكرمي
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 03*6 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة عابد علي ر�شا لعمال النجارة اليدوية
ABID ALI REZA MANUAL CARPENTRY EST

اىل/الذيد لعمال النجارة اليدوية
AL THAID MANUAL CARPENTRY

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حالل الدار لتجارة اللحوم

رخ�شة رقم:CN 1201896 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ حالل الدار لتجارة اللحوم
HALAL ALDAR MEAT TRADING

اىل/حالل الدار للموا�شي والغنام
HALAL ALDAR LIVESTOCK & SHEEP

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 40 ق 134 مكتب 3 املالك �شعيد عبداهلل نا�شر 
اجلنيبي اىل ابوظبي ابوظبي الوثبة حو�س الوثبة زريبه رقم 40 عنوان الق�شيمة 

40/22/9
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الغنام - بالتجزئة )4721027(

تعديل ن�شاط/حذف بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة )4721004(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بوقبي لالن�شاءات 

املعمارية رخ�شة رقم:CN 1032569  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بوقبي لالن�شاءات املعمارية
BUQEBEI ARCHITECTURAL CONSTRUCTION ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة بوقبي لل�شيانة العامة و�شيانة التكييف
BUQEBEI GENERAL MAINTEANCE & AIR CONDITIONER MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املهند�شون اجلدد 
للمقاولت رخ�شة رقم:CN 1040920  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.2*2
تعديل ا�شم جتاري من/ املهند�شون اجلدد للمقاولت

NEW ENGINEERS CONTRACTING

اىل/املهند�شون اجلدد لل�شيانة العامة
NEW ENGINEERS GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/هيك�شا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهدايا رخ�شة رقم:CN 1068970  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.8*3.00

تعديل ا�شم جتاري من/ هيك�شا لتجارة الهدايا
HEXA GIFT TRADING

اىل/هيك�شا لتجارة املواد الغذائية املجففة
HEXA DRIED FOOD TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الغذية املجففة - باجلملة )4630130(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ال�شهباء للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1050633  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ال�شهباء للنقليات العامة
AL SHAHBA GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة ال�شهباء لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
AL SHAHBA PASSENGER CHARTER BUS EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

تعديل ن�شاط/حذف �شحب ونقل ال�شيارات العاطلة )بدون ا�شالح( )5221001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لرك �شبور للعبايا 

رخ�شة رقم:CN 1017431  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ا�شافة يو�شف عبداهلل ف�شلي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف خليفة �شيف حممد بطي املهريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حامد حممود �شلمان حماده
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.35 اىل 1*1

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الروؤيا الكرتوميكانيك 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1168522 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/ الروؤيا الكرتوميكانيك ذ.م.م

VISION ELECTROMECHANIC LLC

اىل/موؤ�ش�شة الروؤيا الكرتوميكانيك
VISION ELECTROMECHANIC EST

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
�شعاع  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
املدينة رخ�شة رقم:CN 1130266 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شوكت �شالح علي �شالح البلو�شي  )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد احمد �شعيد

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عبدالروؤوف حممد لعمال البال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1135753 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  بلوتون  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1134733  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ عبدالعزيز �شيف حممد �شالح ال�شام�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالعزيز �شيف حممد �شالح ال�شام�شي من 100% اىل %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد �شيف حممد �شالح ال�شام�شي )%20(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى حممد عامر �شليمان ال�شام�شي )%20(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حممد عامر �شليمان ال�شام�شي )%20(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد حممد عامر �شليمان ال�شام�شي )%20(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بلوتون للمقاولت العامة 

اىل/�شركة بلوتون للمقاولت العامة ذ.م.م
BLUETONE GENERAL CONTRACTING CO. LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة يف ق�شر 
الظيت ظهر ام�س معايل جوي�س موجورو نائبة رئي�س 
ج��م��ه��وري��ة زمي��ب��اب��وي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه��ا ال��ت��ي تزور 
جمهورية  رئي�س  بنائبة  �شموه  ورح���ب  ح��ال��ي��ا.  ال��ب��الد 
زميبابوي يف دولة المارات .. موؤكدا �شموه اأهمية تبادل 
الزيارات بني الفعاليات الإقت�شادية والتجارية لتطوير 
املجالت ال�شتثمارية بني الطرفني يف كل ما من �شاأنه 
يف  ل�شيما  امليادين  خمتلف  يف  التعاون  وتعزيز  تطوير 
واأعربت  وال�شياحية.  وال�شناعية  القت�شادية  املجالت 

والوفد  اعجابها  عن  زميبابوي  جمهورية  رئي�س  نائبة 
املرافق لها مبا �شاهده من اجنازات ح�شارية يف الدولة 
تبعث يف النف�س الفخر والرتياح ..م�شريه اإىل ان هذه 
دولة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  والتنموية  التطويرية  امل�����ش��اري��ع 
التي و�شفها بالعاملية نظرا لل�شهرة وال�شمعة  المارات 
ال��دول��ي��ة حتى  ب��ه��ا يف الو����ش���اط  ال��ت��ي تتمتع  ال��ط��ي��ب��ة 
ا�شبحت ت�شكل وجهة مف�شلة ل�شعوب العامل مبختلف 
اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأق����ام  �شرائحها. 
ماأدبة غداء على �شرف نائبة رئي�س جمهورية زميبابوي 
والوفد املرافق لها. وح�شر اللقاء واملادبة ال�شيخ اأحمد 
بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة اجلمارك واملوانئ رئي�س 
هيئة املنطقة احلرة برا�س اخليمة وال�شيخ عبداهلل بن 

حميد بن عبد اهلل القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو 
حاكم راأ�س اخليمة و�شعادة �شالح اأحمد ال�شال م�شت�شار 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة و���ش��ع��ادة حممد 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو  القا�شي  �شلطان 
و���ش��ع��ادة عبدالعزيز  ال��ع��ق��اري��ة  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ل�����ش��رك��ة 
ع���ب���داهلل ال��زع��اب��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شرهان  علي  �شامل  و�شعادة 
حاكم را�س اخليمة و�شعادة حممد اأحمد الكيت امل�شت�شار 
يف الديوان الأمريي وحمد اأرحمة ال�شام�شي مدير عام 
دائرة الت�شريفات وال�شيافة و�شعادة امل�شت�شار جهاد عبد 
راأ�س اخليمة  القانوين حلكومة  امل�شت�شار  القادر قزمار 

وعدد من امل�شئولني. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل نائبة رئي�س زميبابوي

•• الفجرية-وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
ال�����ش��رق��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن حم��م��د 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية اف��ت��ت��ح �شمو 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
ام�س  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ال�����ش��رق��ي ويل 
والتقنيات  ال��ع��ايل  التعليم  م��ع��ر���س 
التعليمية الذي ينظمه جمل�س رعاية 
التعليم وال�شوؤون الأكادميية بحكومة 

الفجرية يف قاعة الب�شتان.
بن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  وجت��ول 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية يف اأجنحة 
واأثنى  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات 
على ما قدمته من تخ�ش�شات علمية 
ت��خ��دم خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة يف 
جمل�س  بعمل  �شموه  واأ���ش��اد  ال��دول��ة. 
الأكادميية  وال�����ش��وؤون  التعليم  رعاية 
ن�شاطات  الفجرية وما يقدمه من  يف 
العملية  ت��خ��دم  م��ت��ن��وع��ة  وف��ع��ال��ي��ات 

التعليمية والأكادميية والتكنولوجية 
م�شتوى  اإىل  يو�شلنا  مب��ا  وت��ط��وره��ا 

الطموح.
ع����ر�����س  اإىل  امل�����ع�����ر������س  وي�������ه�������دف 
التخ�ش�شات العلمية واملهنية املطلوبة 
يف ����ش���وق ال���ع���م���ل ب����دول����ة الإم��������ارات 
والفجرية  ع��م��وم��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
خطط  حتتاجها  والتي  خا�س  ب�شكل 
التخ�ش�شات  مثل  ال�شاملة  التنمية 
قطاعات  يف  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

البرتول والكهرباء والطاقة.
اط����الع  اإىل  امل����ع����ر�����س  ي����ه����دف  ك���م���ا 
تلك  على  ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف  طلبة 
الختيار  ل��ه��م  ل��ي��ت��ي��ح  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
وفق  اجلامعية  لدرا�شاتهم  الأن�����ش��ب 
ما هو مطلوب من تخ�ش�شات بحيث 
اأمامهم  املتاحة  العمل  يجدون فر�س 

بعد اأكمال درا�شاتهم الأولية والعليا.
وا����ش���ت���ق���ط���ب امل���ع���ر����س ال���ع���دي���د من 
واملوؤ�ش�شات  وال���ك���ل���ي���ات  اجل���ام���ع���ات 

الأك���ادمي���ي���ة ال��ر���ش��ي��ن��ة ال��ت��ي قدمت 
تخ�ش�شاتها واحلوافز املقدمة للطلبة 
خمف�شة  ور���ش��وم  منح  م��ن  املتفوقني 
عبيد  را�شد  امل�شت�شار  وذك��ر  وغ��ريه��ا. 
رعاية  جمل�س  رئي�س  احلفيتي  �شيف 
التعليم وال�شوؤون الأكادميية اأن رعاية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
الفجرية واملتابعة املبا�شرة ل�شمو ويل 
عهد الفجرية كان لها الأثر الكبري يف 
تطوير العمل الرتبوي ودعم ن�شاطات 
التعليم  رع���اي���ة  جم��ل�����س  وف���ع���ال���ي���ات 
يف  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  اإىل  يو�شلنا  مب��ا 
والأكادميي  ال��ع��ايل  التعليم  م��ي��دان 

والتكنولوجي.
التعليم  رعاية  رئي�س جمل�س  واأو�شح 
بع�س  اأن  الأك����ادمي����ي����ة  وال���������ش����وؤون 
اجلامعات امل�شاركة �شتعر�س ما لديها 
تخدم  متطورة  تعليمية  تقنيات  م��ن 
دولة  اأن  خ��ا���ش��ة  التعليمية  العملية 

بتوجيهات  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وروؤى  ورع���اه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل مقبلة على نه�شة 
التقنيات  اإدخ�������ال  جم����ال  يف  ك����ربى 
احلديثة يف �شلب العمل التعليمي يف 
جوانب العملية التعليمية كافة وكان 
من اوىل اخلطوات اإدخال جهاز الي 
باد بدل من الكتاب املدر�شي والدفاتر 
والأقالم يف بع�س املوؤ�ش�شات التعليمية 

الر�شمية يف الدولة.
واأثنى امل�شت�شار عبد ال�شالم اخلاليلة 
التعليم  رع��اي��ة  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني 
اجلامعات  على  الأكادميية  وال�شوؤون 
امل�شاركة  الأك����ادمي����ي����ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
زيارة  ال��ط��ل��ب��ة اىل  ودع����ا  امل��ع��ر���س  يف 
فيه  يعر�س  مما  وال�شتفادة  املعر�س 

من مناهج وتخ�ش�شات وتقنيات.
واأ�شاف اخلاليلة اإن برنامج مف�شال 
قد اأعده املجل�س لزيارات طلبة املدار�س 
الفجرية  يف  واجل���ام���ع���ات  وال��ك��ل��ي��ات 
للمعر�س  الثالثة  الأي���ام  م��دى  على 

ب��ف��رتت��ني ال�����ش��ب��اح��ي��ة وامل�����ش��ائ��ي��ة .. 
ودعا اأولياء الأمور والأ�شاتذة واإدارات 
امل���دار����س ل���زي���ارة امل��ع��ر���س والط����الع 
عليه وتوقع ان يزور املعر�س اأكرث من 
واأولياء  الطلبة  زائر من  اآلف  ثالثة 

الأم����ور وغ��ريه��م. ك��ان��ت امل��دار���س قد 
الثاين  ال�����ش��ف  ب��اإر���ش��ال طلبة  ق��ام��ت 
ع�شر وكذلك طلبة املعاهد واجلامعات 
بالفجرية اإىل املعر�س وفق الربنامج 

املعد يف يومه الأول.

•• اأم القيوين-وام:

بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  ك��رم 
القيوين  ام  ع��ه��د  وىل  امل��ع��ال  را����ش���د 
رئي�س املجل�س التنفيذى ام�س باملركز 
لوزارة  التابع  القيوين  ب���اأم  الثقافى 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
تنظيف  حملة  فعاليات  فى  امل�شاركني 
التى  ال��ق��ي��وي��ن  ب���ام  ال�شينية  ج��زي��رة 

نظمتها المانة العامة للمجل�س.
ح�شر حفل التكرمي ال�شيخ خالد بن 
المريى  الديوان  رئي�س  املعال  را�شد 
را�شد  بن  �شيف  وال�شيخ  القيوين  ب��ام 
املعال رئي�س دائرة التنمية القت�شادية 
بام القيوين وال�شيخ مروان بن را�شد 
املعال رئي�س دائرة الرا�شى والمالك 
�شعود  بن  احمد  وال�شيخ  القيوين  بام 
املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را���ش��د  ب��ن 
واملهند�س  ال��ق��ي��وي��ن  ب���ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذى 

امل��ع��ال رئي�س  ب��ن خ��ال��د  اح��م��د  ال�شيخ 
دائرة التخطيط وامل�شاحة بام القيوين 
والحتادية  املحلية  ال��دوائ��ر  وم���دراء 
الراعية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وممثلو 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ة وال���ف���رع���ي���ة وع�������دد من 
املتطوعني ا�شافة اىل طلبة املدرا�س.

ال  خلفان  جا�شم  حميد  �شعادة  وق��ال 
على المني العام للمجل�س التنفيذى 
خالل  كلمته  يف  ال��ق��ي��وي��ن  ام  لم����ارة 
احلفل ي�شرفنى فى هذا اليوم ونحن 
جزيرة  تنظيف  حملة  بختام  نحتفل 
ال�شينية التى انطلقت فى الثانى ع�شر 
م��ن م��ار���س امل��ا���ش��ى وا���ش��ت��م��رت حتى 
ابريل اجل��اري حتت  الرابع ع�شر من 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  رعاية 
ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ال وىل عهد 
التنفيذى  املجل�س  رئي�س  القيوين  ام 
راع����ى احل��ف��ل ان اأرف�����ع اأ���ش��م��ى اآي���ات 
مقام  اىل  والتقدير  والعرفان  ال�شكر 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد 
امل��ع��ال ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الع���ل���ى حاكم 
والدعم  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  ال��ق��ي��وي��ن  ام 
لق�شية  �شموه  يولية  ال��ذى  املتوا�شل 
وتنميتها  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
املبذولة  للجهود  امل�شتمرة  ومتابعتة 

من امل�شوؤولني بالمارة.
وقدم ال�شكر اأي�شا ل�شمو ال�شيخ را�شد 
بن �شعود بن را�شد املعال راعى احلفل 
والن�شطة  للفعاليات  متابعته  على 
للجهات  ودع���م���ه  ب����الم����ارة  امل���ق���ام���ة 
جزيرة  تنظيف  ح��م��ل��ة  ف��ى  امل�����ش��ارك��ة 
ال�شينية. واأ�شار اإىل اأن اختتام فعاليات 
ه����ذه احل��م��ل��ة ل ي��ع��ن��ي ال��ت��وق��ف عن 
ومكوناتها  البحرية  بالبيئة  الهتمام 
لزيادة  ال��ب��داي��ة  نقطة  ه��ي  تعترب  ب��ل 
الهتمام بها من خالل ال�شتمرار فى 

احلمالت القادمة.
وق����ال ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د ج��ا���ش��م اإن هذه 

احلملة تهدف اإىل تنمية روح املواطنة 
والولء والعمل التطوعى ورفع الوعى 
املجتمعى حول الق�شايا البئية املحلية 
الوطنية  بامل�شوؤولية  ال�شعور  وتنمية 
فى حماية بيئتنا ومواردها الطبيعية 
وامل�شاهمة فى احلد من التلوث ا�شافة 
بني  الجتماعى  التكافل  حتقيق  اىل 

خمتلف افراد املجتمع.
للمجل�س  ال�����ع�����ام  الأم���������ني  وت�����ق�����دم 
التنفيذى بام القيوين بال�شكر اىل كل 
من �شارك فى هذه احلملة من جهات 
حكومية وحملية و�شركات وموؤ�ش�شات 
واملتطوعني وطلبة وطالبات املدرا�س.
وقام �شمو وىل عهد اأم القيوين رئي�س 
ال�شيخ  ي��راف��ق��ه  ال��ت��ن��ف��ي��ذى  امل��ج��ل�����س 
الديوان  رئي�س  املعال  را�شد  بن  خالد 
الم�����ريى وال�����ش��ي��خ اح��م��د ب���ن �شعود 
املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را���ش��د  ب��ن 
و�شعادة  القيوين  ام  لمارة  التنفيذى 

المني العام للمجل�س بتكرمي اجلهات 
وال�شركات  والحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الرئي�شية  ال����راع����ي����ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
املتطوعني  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال��ف��رع��ي��ة 

وطلبة املدرا�س. وت�شلم �شمو وىل عهد 
التنفيذى  املجل�س  رئي�س  القيوين  اأم 
وال�����ش��ي��خ اح��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را�شد 
التنفيذى  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال 

تذكارية  ه��دي��ة  ال��ق��ي��وي��ن  ام  لم�����ارة 
ال�شينية  جزيرة  تنظيف  حملة  با�شم 
للمجل�س  العام  الم��ني  �شعادة  قدمها 

التنفيذى لمارة ام القيوين.
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يق�شي املواطن يو�شف �شعيد املطلعي 
ع��ام��ا ج��ل وق��ت��ه متنقال بني   )  35(
م����دن ال���دول���ة يف ���ش��ي��ارة )ك���رف���ان ( 
متحركة �شنع منها عيادة متخ�ش�شة 
ي�شت�شيف  ب���احل���ج���ام���ة  ال����ع����الج  يف 

الباحثني عن ال�شفاء لأمرا�شهم  .
ترخي�س  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل  امل��ط��ل��ع��ي 
ال�شحة  وزارة  م��ن   ) ح��ج��ام��ة  )ف��ن��ي 
هو اأحد اأبناء خورفكان وتلقى تعليمه 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  حتى  م��دار���ش��ه��ا  يف 
واأثناء  حكومية  بوظيفة  التحق  ث��م 
ال�شداع  ك��ان يعاين من م�شكلة  ذل��ك 
فطرق  �شحيا  اأرهقه  ال��ذي  الن�شفي 
البع�س  ون�شحه  ال��ع��الج  اأب����واب  ك��ل 
فيها  ف��وج��د  احل��ج��ام��ة  اىل  باللجوء 
ع����الج����ا مل���ت���اع���ب���ه ال�������ش���ح���ي���ة الأم������ر 
متخ�ش�شا  ليكون  �شهيته  فتح  ال��ذي 
امل�شاعدة  ت��ق��دمي  بغية  لها  ومم��ار���ش��ا 
ال�شفاء  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني  ل��ل��م��ر���ش��ى 
مقنعة  ع�شرية  مم��ار���ش��ة  اأج���ل  وم��ن 
م�����ش��ر حيث  اىل  ���ش��اف��ر  ل��ل��ح��ج��ام��ة 
ال���ق���اه���رة وح�شل  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ت��ح��ق 
جمموعة  يف  تخ�ش�شي  دب��ل��وم  ع��ل��ى 
البر   ، احل��ج��ام��ة   ( ت�شمل  جم���الت 
ال�شينية ، التدليك ، الطاقة ( . وقال 
: بالتاأكيد ان احلجامة لي�س بدعة اأو 
���ش��ع��وذة وامن���ا ه��ي مم��ار���ش��ة عالجية 
�شليمة من �شميم معتقداتنا الدينية 
العالجية  امل��م��ار���ش��ات  �شمن  وت��ن��درج 
وان  ال�شحة  وزارة  بها  تعرتف  التي 
ال���رتوي���ج يف وقتنا  ب���دت غ��ائ��ب��ة ع���ن 
اأكون  ان  على  حر�شت  ل��ذا  احل��ا���ش��ر 
م�����ش��اه��م��ا يف الب���ق���اء ع��ل��ي��ه��ا ح��ي��ة يف 
جمتمعنا الماراتي ملا فيها من خري 
كثري �شحي ونف�شي ومن اأجل لذلك 
تاأبطت حقائبي و�شافرت اىل القاهرة 
متكنني  �شحيحة  ب�شورة  لدرا�شتها 
م��ن مم��ار���ش��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��وج��ه الأكمل 
ال�شرعية  ال�شروط  الذي ين�شجم مع 
الحتجام  ط��ب  مهنة  ممار�شة  وقبل 
اجته اىل وزارة ال�شحة لتاأمني عمله 
باحل�شول على ترخي�س مزاولة املهنة 
الرتخي�س  اأم�����ام جل��ن��ة  وق���ف  ح��ي��ث 

ب�����وزارة ال�����ش��ح��ة ت��ت��األ��ف م��ن ثمانية 
اأطباء مبختلف التخ�ش�شات اختربوا 
بعدما  وعمليا  نظريا  املهنية  قدراته 
ال�شعافات  دورة  اجن���ازه  م��ن  ت��اأك��دوا 
اأ�شا�شيا   ���ش��رط��ا  ت��ع��د  ال��ت��ي  الأول����ي����ة 
للح�شول على ترخي�س مزاولة املهن 
. وتابع : بعد ح�شويل على  الطبية  
باأين  فوجئت  املهنة  م��زاول��ة  بطاقة 
ثاين مواطن ت�شمح له وزارة ال�شحة 
مب��م��ار���ش��ة م��ه��ن��ة احل��ج��ام��ة ث���م جلاأ 
ي�شاوي  مب��ا  متحرك  ك��رف��ان  ل�����ش��راء 
األ��ف دره��م وق��ام بتحويله اىل   400
بنف�س  ل��ل��ح��ج��ام��ة  م��ت��ح��رك��ة  ع���ي���ادة 
العاملية  املوا�شفات واملعايري ال�شحية 
يق�شد بها الأماكن التي ت�شنف على 
�شباقات  مثل  التجمعات  �شمن  انها 
مما  واملجال�س  وامل��ه��رج��ان��ات  الهجن 
ي�����ش��ه��ل ع��ل��ى امل���ر����س احل�����ش��ول على 

العالج باحلجامة يف عقر ديارهم  .
انطالقته  بداية  ان  املطلعي  ويتذكر 
م��ع م��ه��ن��ة احل��ج��ام��ة ك��ان��ت م��ن دبي 
مكان  اأول  ه��ي  اجل��م��ارك  ادارة  حيث 
النتباه  اأث��ارت  التي  ب�شيارته  ق�شده 
بعد  وم��ن  �شخ�شا   42 ا�شتقبل  حيث 
ذل���ك ت��وال��ت ال���دع���وات عليه م��ن كل 
ن�شبة  ان  اىل  م�����ش��ريا  و���ش��وب  ح���دب 
99 % من زبائنه هم من املواطنني 
من  يعانون  ما  غالبا  الذين  والعرب 
م��ت��اع��ب ���ش��ح��ي��ة مل ت��ن��ج��ح الأدوي�����ة 
 ، امل��ف��ا���ش��ل  الم   : م��ث��ل  ع��الج��ه��ا  يف 
الدم  ���ش��غ��ط   ، الأم����را�����س اجل��ل��دي��ة 
القدم  واأم������الح  ال��ن��ق��ر���س   ، ال��ك��ب��د   ،

ومقابل خدماته يقبل بر�شوم رمزية 
مواجهة  يف  ت�����ش��اع��ده  ب��ان��ه��ا  ي��و���ش��ح 
عبارة  ه��ي  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة  من�شرفات 
ل��ل�����ش��ي��ارة وب��ع�����س الأدوات  ع��ن وق���ود 

امل�شتخدمة يف احلجامة . 
وع��ن��دم��ا ن�����ش��األ امل��ط��ل��ع��ي ع��ن الفرق 
بني دم احلجامة وما يوؤخذ بوا�شطة 
ب��ال��دم يجيب قائال  ال��ت��ربع  ح��م��الت 
���ش��ح��ب الدم  ال���ت���ربع ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى   :
تعتمد احلجامة  الوريد يف حني  من 
بح�شب ال�شنة النبوية على مو�شعني 
من ج�شم الن�شان مثل الكاهل وخلف 
احلجامة  ان  اىل  .م�������ش���ريا  الأذن 
املنافع  م����ن  ال���ك���ث���ري  ع���ل���ى  ت���ن���ط���وي 
ال�شحية حيث تعمل على تقوية جهاز 
الدموية  ال������دورة  وت��ن�����ش��ي��ط  امل��ن��اع��ة 
الدم  ك��ري��ات  م��ن  اجل�����ش��م  وتخلي�س 

الهرمة وال�شحنات ال�شالبة .
وامل���ط���ل���ع���ي ع���ل���ى ق���ن���اع���ة را����ش���خ���ة ل 
ب����ان احل��ج��ام��ة لطاملا  ال�����ش��ك  ت��ق��ب��ل 
وت�شهيل  ال��دم  تنقية  على  تعمل  ه��ي 
ع��م��ل��ي��ة ج��ري��ان��ه اىل ال��ق��ل��ب وازال����ة 
اخل�������رثات ال���دم���وي���ة ال���ع���ال���ق���ة على 
ج��دران الأوعية فهي متنع اجللطات 
وتوؤدي لطالة العمر  واذا ما خ�شعت 
مل��زي��د م���ن ال��ت��ج��ارب ال��ع��ل��م��ي��ة فانها 
العديد  �شبيال لعالج  تكون  ان  ميكن 
الطب  ع��ل��ى  الع�شية  الأم���را����س  م��ن 
احل���دي���ث م��ث��ل ال��ن��ف�����ش��ي��ة ، الي�����دز ، 
اأم��را���س ال�شخوخة ،  ال��وزن ال��زائ��د ، 
الزهامير )اخلرف ( ، ال�شيب املبكر ، 

الدمان على اخلمور والتدخني .

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأغلقت بلدية راأ�س اخليمة خمبزا 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���رم�������س وحت�����ررت 
خمالفات ل�شوبر ماركت ومطاعم 
نفذتها  تفتي�شية  ح��م��ل��ة  ���ش��م��ن 
والبيئة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة 

بالبلدية اأم�س .
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ذل���ك ق���ال رئي�س 
البلدية مبارك علي ال�شام�شي اأن 
نفذتها  التي  التفتي�شية  احلملة 
الرم�س  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة 
خمالفات  وج�������ود  ع����ن  ك�����ش��ف��ت 
يف  متثلت  املخابز  باأحد  ج�شيمة 

ا�شتخدام مواد منتهية ال�شالحية 
واملعجنات  احل��ل��وي��ات  �شناعة  يف 
القوانني  يف  الت�شاهل  جانب  اإىل 
اإىل  العامة،  والنظافة  ال�شحية 
ج��ان��ب خم��ال��ف��ات اأخ����رى متثلت 
ب��ط��اق��ات �شحية  ع���دم وج����ود  يف 

للعاملني بهذا املخبز.
اإدارة ال�شحة العامة  وقال مدير 
البلدية  اإن  املكتوم  خليفة حممد 
اتبعت اأ�شلوبا جديدا يف التفتي�س 
ع��ل��ى امل��ن�����ش��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة بختلف 
وهو  ب���الإم���ارة  ال�شكنية  امل��ن��اط��ق 
اأ�شفر  والذي  اجلماعي  التفتي�س 
املخالفات  من  الكثري  �شبط  عن 

خالل الفرتة املا�شية.

�شبطوا  املفتي�شني  اأن  واأو����ش���ح 
الأجبان  ت�����ش��م��ل  غ��ذائ��ي��ة  م�����وادا 
عالوة  وامل��ك�����ش��رات  وال�شيكولته 
ال�شالحية  منتهية  زي���وت  ع��ل��ى 
باملخبز كانت ت�شتخدم يف �شناعة 
وعلى  وامل����ع����ج����ن����ات  احل����ل����وي����ات 
م�شرياً  املخبز،  اإغ���الق  مت  ال��ف��ور 
جميع  ���ش��ادروا  املراقبني  اأن  اإىل 
ال��ت��ي ك��ان��ت معرو�شة  احل��ل��وي��ات 
ل���ل���ب���ي���ع يف ه������ذا امل���خ���ب���ز ن���ظ���راً 

خلطورة ا�شتخدامها.
ما�شية  البلدية  اأن  املكتوم  واأك��د 
بخطى حثيثة يف تطبيق القوانني 
وذلك  خمالفة  من�شاأة  اأي���ة  �شد 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك م���ن عواقب  حل��م��اي��ة 
لفتاً   ، ال�شحية  املخالفات  تلك 
اإىل اأن احلملة التفتي�شية �شملت 
العديد من املن�شاآت مثل املطاعم 
والكافرتيات والبقالت وحمالت 

ال�شوبر ماركت.

ويل عهد الفجرية يفتتح معر�س التعليم العايل والتقنيات التعليمية 

وىل عهد اأم القيوين يكرم امل�شاركني يف حملة تنظيف جزيرة ال�شينية

يو�شف املطلعي ين�شىء عيادة متحركة 
لعالج الأمرا�س امل�شتع�شية باحلجامة 

اإغالق خمبز 

بلدية راأ�س اخليمة ت�شبط خمالفات غذائية 
�شحية باجلملة يف الرم�س

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

فقدان جواز �سفرت
فايثي�شواران  امل��دع��و/  فقد  
بارما�شيفام بارما�شيفام    - 
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة  -  جواز 
�شفره  رقم     )3788796( 
يجده  من  الهند  من  �شادر 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/8113591

فقدان جواز �سفرت
هندي  �شفر  ج���واز  ف��ق��دان  مت 
اإيلوفان  كومار  �شينثيل  با�شم 
 ، اأف/3060824  رق����م.   ،
����ش���ادر يف ت���ريوت�������ش���رياب���ايل ، 
 ،  20/04/2005 ب��ت��اري��خ 
اأبوظبي  لو مت العثور عليه يف 
ب���رق���م.  ي����رج����ى الإت���������ش����ال   ،

.0508140958

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ا�شلم 
باك�شتاين   - اهلل   ع��ي��ان��ت 
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
رقم)1804271(  �شادر 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/5367602

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ام��ري ح�شني 
م��ي��اه   - بنغالدي�س  ���ش��ارو 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -  ج����واز �شفره 
رقم)0222238(    فعلى 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
او  �شرطة  م��رك��ز  اق���رب  اىل 
ال�شفارة بنغالدي�س م�شكوراً 

فقدان �سهادة ا�سهمت
ف��ق��دت خ��امت ع��ب��داهلل عبداهلل 
مزارع  ا�شهم  �شهادة  العامري 
ال����ع����ني ل����الن����ت����اج احل����ي����واين 
فمن   318 ال�������ش���ه���ادة  رق�����م 
مركز  اىل  ي�����ش��ل��م��ه��ا  ي��ج��ده��ا 
املذكورة  ال�شركة  او  ال�شرطة  
رق���م  ت���ل���ي���ف���ون  الت���������ش����ال  او 

050/6662186

اعـــالن تغيري ا�سما 
ان�����������������������ا  �������������ش������������ربي ه�������ن�������دي 
اجل����ن���������ش����ي����ة    واح�����م�����ل ج�����واز 
)H7106741( رق����م  ���ش��ف��ر 
بتاريخ  اب���وظ���ب���ي  م����ن  �����ش����ادر 
يف  وارغ�������ب   5/10/2009
ت��غ��ي��ري ا���ش��م��ي م��ن ���ش��ربي  اىل 
�شانكار     �شودهاكاران  �شربي 

العدد 10780 بتاريخ 2013/4/30   وهذا للعلم.

تنويه
بال�شارة اىل العالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10734 بتاريخ 2013/3/7 بخ�شو�س 
�س.م.م- واملقاولت  للتجارة  بارك  التجاري/  بال�شم   )  CN-1194880  ( التجارية  الرخ�شة 
ابوظبي- تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه ورد خطاأ يف العالن امل�شار اليه اعاله  ومل تذكر 

التعديالت التالية: 
- تعديل را�س املال اىل 150.000  الف درهم

-تنازل بارك للتجارة واملقاولت .ذ.م.م 
1-ا�شافة كال من : 1- حمد حممد را�شد اجلنيبي امارات  %51

2- جمعه بن علي بن �شليمان الغيالين - عمان %29
3- حممد علي بن �شليمان الغيالين- عمان 20%- بال�شافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�شابق.

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل   من 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(



FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2012 - U A E BRANCHES

فروع الإمارات العربية املتحدة- البيـانـات املـاليـة 31 دي�شمرب 2012

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

اإي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012
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اجلامعات امل�شرية تكتوي بنار الأزمات ال�شيا�شية 
•• القاهرة-ا ف ب:

رفع مئات من الطالب اجلامعيني 
الغا�شبني �شعارات كرامة.. حرية.. 
ج������ودة.. جم��ان��ي��ة ، م��ل��خ�����ش��ني ما 
ت�شربها  ال��ت��ي  جامعاتهم  تفتقده 
والتناف�س  ال���ع���ن���ف  م����ن  م����وج����ات 
حولها  م���ا  واله����م����ال  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
البالد  لزم������ات  م�����ش��غ��ر  ل���ن���م���وذج 
للدرا�شة.  �شاحة  كونها  ع��ن  بعيدا 
الطالبية  احل������رك������ات  ون����ظ����م����ت 
ال��ث��وري��ة م�����ش��ريات غ��ا���ش��ب��ة الحد 
حت����ت ع����ن����وان ح����ق ال���ط���ال���ب فني 
اع���رتا����ش���ا ع��ل��ى الن���ت���ه���اك���ات التي 

الفتاة  ا�شرة  وقالت  ليومني.  اي�شا 
طبية  جتهيزات  هناك  يكن  مل  ان��ه 
اجلامعة  ادارة  ان  ك��م��ا  ل���ش��ع��اف��ه��ا 
ق��ب��ل معاينة  اث����ار احل�����ادث  ازال�����ت 

النيابة ما ا�شاع حق ابنتهم.
ب���ه���اء، املتحدث  امل��ن��ع��م  وق����ال ع��ب��د 
هناك  بر�س  لفران�س  ال�شرة  با�شم 
اهمال و�شوء ادارة من قبل اجلامعة 
فران�س  حت�شل  ومل   . حقنا  ا���ش��اع 
بر�س على تعليق من ادارة اجلامعة 

بخ�شو�س تلك التهامات.
وط��ال��ب��ة يف جامعة  ط��ال��ب  وت����ويف 
ني�شان-ابريل  �شهر  خ��الل  الزه���ر 
طبية  جت����ه����ي����زات  وج���������ود  ل�����ع�����دم 

ل�شعافهم اثر ا�شابات خمتلفة.
بجامعة  ال�������ش���ي���دل���ة  ك���ل���ي���ة  ويف 
القاهرة، قام طالب غا�شبون مبنع 
البواب  واغلقوا  ا�شاتذتهم  دخ��ول 
ب��اجل��ن��ازي��ر احل��دي��دي��ة اث��ر جتاهل 
اعت�شام  وحت��ول  ملطالبهم،  الدارة 
رم����زي ل��ه��م ل���ش��ت��ب��اك��ات حم����دودة 
معار�شني  زم�����الء  م��ه��اج��م��ة  اث����ر 
لهم، ذلك بح�شب �شعيد عبد املنعم 
ال�شتاذ بالكلية. المر الذي يعك�س 
المني وظاهرة  النفالت  ان حالة 
لتخلي�س  بالبلطجية  ال���ش��ت��ع��ان��ة 
البالد، وجدت  املنت�شرة يف  احلقوق 
اجلامعات  يف  ل���ه���ا  ق�����دم  م����وط����ىء 

امل�شرية.
ال��ق��اه��رة وجامعة  وق����ررت ج��ام��ع��ة 
ال�شبوع  وامل��ن�����ش��ورة  ���ش��م�����س  ع���ني 
امل��ا���ش��ي ال���ش��ت��ع��ان��ة ب�����ش��رك��ات امن 
لتامني  الكرتونية  وبوابات  خا�شة 
لند�شا�س  ح���د  وو����ش���ع  ال���ط���الب 

البلطجية وال�شلحة بينهم.

ال��ت��وا���ش��ل م��ع ال��ط��الب . وت���رتاوح 
مطالب الطالب يف حت�شني التعليم 
واخلدمية  التعليمية  واخل���دم���ات 
الن�شاط  حرية  و�شمان  والطبية، 
ويقف  اجل���ام���ع���ات.  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
وراء ذلك حركات طالبية م�شتقلة 
املعار�شة.  م��ن  ط��الب  فيها  ين�شط 
م�شاعد  ا�شتاذ  جميب،  مي  وعلقت 
القاهرة،  ال�شيا�شية بجامعة  العلوم 
اجلامعة منوذج م�شغر لنف�س منط 
والجتماعية  ال�شيا�شية  العالقات 
ال�شائدة خارجها ، وتابعت الطالب 
املجتمع  يف  الفورة  بحالة  متاثرون 
بال�شافة  للقيود..  متقبلني  وغري 
كمحتجني  تعاملهم  الدارة  ان  اىل 
ول��ي�����س ك��ط��الب . وت��ع��ت��ق��د جميب 
امل�شرية  اجل��ام��ع��ات  ازم����ة  ح���ل  ان 
يكمن يف ايجاد حل لزمات املجتمع 
امل�شري ا�شا�شا ، وهو ما تراه بعيداً 
الق�شري.   امل���دى  على  التحقق  ع��ن 
و�شربت موجات من العنف املتتابع 
حيث  بالقاهرة  �شم�س  عني  جامعة 
اع�شاء  م��ع  مل���رات  ال��ط��الب  ا�شتبك 
ن�����ش��اط ط��الب��ي ي��ق��ول��ون ان���ه ي�شم 
ودفع  اوق���ع ج��رح��ى،  م��ا   ، بلطجية 
الدرا�شة  ل��ت��ع��ل��ي��ق  اجل��ام��ع��ة  ادارة 
ا�شتئنافها  ق��ب��ل  اي���ام  ع�����ش��رة  لنحو 
)دلتا  املن�شورة  ويف جامعة  الح��د. 
ده�شا  ط��ال��ب��ة  مقتل  واث���ر  ال��ن��ي��ل(، 
حتت عجالت �شيارة ا�شتاذة جامعية، 
ت��ظ��اه��ر امل���ئ���ات م���ن ط����الب حركة 
ال�شالمية  ال��ت��وج��ه��ات  ذات  اح���رار 
يف حرم اجلامعة. لكن المر حتول 
فيها  ا�شتخدمت  وا�شعة  ل�شتباكات 
الدرا�شة  علق  ما  النارية،  ال�شلحة 

يتعر�س لها الطالب، وكذلك تردي 
وت�شهد  ل��ه��م.  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
ا�شهر  خ��م�����ش��ة  ن���ح���و  م���ن���ذ  م�����ش��ر 
ازم����ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ح����ادة ب���ني جماعة 
الخوان امل�شلمني التي ينتمي اليها 
واملعار�شة.  مر�شي  حممد  الرئي�س 
ودخ���ل���ت اجل��ام��ع��ات امل�����ش��ري��ة على 
التيارات  وت��ن��اف�����ش��ت  الزم�����ة.  خ��ط 
لل�شيطرة  بقوة  املختلفة  ال�شيا�شية 
على احتادات الطالب التي متكنها 
كما  الطالبية.  الن�شطة  ادارة  من 
انتقل فتيل العنف الدائر يف البالد 
با�شعاله  ب��ل��ط��ج��ي��ة  ي��ت��ه��م  وال������ذي 
اإىل داخ����ل احل����رم اجل��ام��ع��ي حيث 

بكتبهم  ال���ط���الب  دم�����اء  اخ��ت��ل��ط��ت 
ع�شرات  ت�����ش��ج��ي��ل  م���ع  ال���درا����ش���ي���ة 
بي�شاء  باأ�شلحة  معظمها  الإ�شابات 

وخرطو�س.
ويرى الدكتور احل�شني عبد املنعم، 
وكيل كلية الداب بجامعة القاهرة، 
الطالب  م��ط��ال��ب  م���ن  ال��ك��ث��ري  ان 
عدم  ه��و  اخل��ط��ورة  لكن  م�شروعة، 
ب�شكل  التعبري  على  الطالب  ق��درة 
احل�������ش���ني عبد  وق������ال   . ح�������ش���اري 
ال�شتقطاب  ب��ر���س  لفران�س  املنعم 
الجواء  على  �شلبا  يوؤثر  ال�شيا�شي 
داخ������ل اجل���ام���ع���ة ب���ال����ش���اف���ة اىل 
ت��ق�����ش��ري ك��ث��ري م���ن امل�������ش���وؤول���ني يف 

وزيرالإعالم الكويتي يوؤكد موقف بالده الداعم للحريات يف الوطن العربي والعامل
•• الكويت-وام:

ال�شباح وزير الإعالم  ال�شامل احلمود  ال�شيخ �شلمان �شباح  اأكد 
ب��الده كانت  ال��ك��وي��ت..اأن  وزي��ر الدولة ل�شوؤون ال�شباب يف دول��ة 
و�شتبقى دائما فاحتة ذراعيها لالأمة العربية واأنها حتر�س على 
دعم تنميتها وتقدمها. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية  كونا  عن 
ال�شيخ �شلمان احلمود يف كلمة له خالل افتتاحه اأعمال الدورة 
ال��ع��ا���ش��رة  للملتقى الإع���الم���ي ال��ع��رب��ي  حت��ت ���ش��ع��ار  الإع���الم 
اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة �شمو ال�شيخ ج��اب��ر املبارك  ال���ذي  وال�����ش��الم  
احلمد ال�شباح رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي الليلة املا�شية اأن 
الإعالميني هم م�شتقبل الأمة وميزان تطورها ول�شان حالها. 

واأ�شاف اأن العامل العربي ي�شهد مرحلة دقيقة بالغة احل�شا�شية 
على  وب��ال  وتكون  تقال  كلمة  ف��رب  فيها حم�شوبة   الكلمة  واأن 
موؤكدا   .. اجل��راح  وتلملم  الدماء  حتقن  اأخ��رى  وكلمة  املجتمع 
امللتقى وال�شعار الذي يحمله يف توعية املواطن العربي.  اأهمية 
ودعا ال�شيخ �شلمان الإعالميني اىل نقل موقف احلكومة الداعم 
للحريات يف الكويت اىل العامل العربي ودول العامل اأجمع م�شريا 
با�شتقرار وحرية  لديها ق�شاء م�شتقل وحتظى  الكويت  اأن  اىل 
اأنه   اإعالمية نفتخر بها وم�شتمرون يف دعمها وتعزيزها. وبني 
رغم اأن م�شروع قانون الإعالم املوحد يهدف اىل تعزيز احلرية 
الإعالمية امل�شوؤولة اإل اأننا ومبجرد ال�شعور باأن م�شروع القانون 
مل يلق تاأييدا من و�شائل الإعالم بادر �شمو ال�شيخ جابر املبارك 

احلمد ال�شباح اىل جتميده تاأكيدا على ريادة الكويت يف ميادين 
ال�شحافة والإع��الم . من جهته �شدد �شالح عبداملق�شود وزير 
الإعالم امل�شري يف كلمته على اأهمية و�شع اأ�ش�س ل�شناعة اإعالم 
اإيجابي ي�شعى اإىل البناء ويهدف اىل التطور و بث روح التقارب 
�شرورة  عبداملق�شود  واأك��د   . والفرقة  التاأجيج  حم��اولت  ونبذ 
ظل  يف  العربي  الإع��الم  تواجه  التي  التحديات  خطورة  اإداراك 
الظروف الراهنة الأمر الذي يفر�س على العرب اأن كونوا على 
النيات  باإخال�س  يكون  ذلك  اأن  مبينا  التحديات  هذه  م�شتوى 
وح�شن توظيف الطاقات وا�شتثمار املتاح من الإمكانات ومواكبة 
الإعالميني  ودع��ا  الت�شال.  تكولوجيا  يف  املتالحقة  التطورات 
اإىل ترجمة روح العروبة من خالل تعاون مثمر يف كل ميادين 

الإعالمي  امللتقى  رئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن  وجم��الت��ه.  الإع���الم 
العربي ما�شي اخلمي�س اإن بداية امللتقى كانت فكرة حتولت اىل 
حلم ثم اإىل واقع نعي�شه الآن م�شى عليه 10 �شنوات مبينا اأن 
الإعالم العربي كان ي�شهد بداية ثورة فجاء امللتقى ليجمع �شناع 
اأجل احل��وار والنقا�س  التوجهات من  العربي مبختلف  الإع��الم 
وتبادل الأفكار. وبني اأن عوا�شم العامل العربي ت�شهد بني فرتة 
واأخرى انعقاد العديد من الأن�شطة والفعاليات الإعالمية التي 
ينظمها امللتقى الإعالمي حتقق من خاللها الكثري من النتائج 
امل��ب��ه��رة ع���الوة ع��ل��ى اإط����الق ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اري��ع الإعالمية 
مع  بالتعاون  العربي  الإع���الم  عا�شمة  م�شروع  منها  املتميزة 

جامعة الدول العربية.

اأخبار ال�شاعة:
 وقفة من اأجل العراق

•• اأبوظبي-وام:

ال��ع��راق من  مل��ا يجري يف  اأخ��ب��ار ال�شاعة  ع��ن حزنها واأ���ش��اه��ا  اأع��رب��ت ن�شرة  
اأن حديث كل من رئي�س الوزراء نوري  اأحداث وانق�شامات �شيا�شية ول�شيما 
بات ين�شب على حتذيرات من  الربملان  ال�شعب يف  املالكي وع��دد من ممثلي 
يرجو  اأح��د  يتمناه  اأم��ر ل  وهي  ووحدتها  البالد  تهدد  فتنة طائفية خطرة 
احلروب  عانى  ال��ذي  و�شعبه  للعراق  والزده���ار  وال�شتقرار  والتقدم  اخل��ري 
دماء  �شفكت  اإرهابية  وعمليات  كاهله  اأرهقت  طويلة  ح�شار  و�شنوات  كثريا 
الكثريين من اأبنائه واأطفاله و�شيوخه ون�شائه العزل ل�شنوات طويلة. وحتت 
عنوان  وقفة من اأجل العراق  قالت اإن دولة الإمارات العربية املتحدة ظلت 
وما تزال على موقفها الثابت واملبدئي حتر�س كل احلر�س على اأن يتعافى 
العراق و�شعبه من حمنته وينه�س يف تنمية �شاملة ي�شتعيد من خاللها دوره 
العربي والإ�شالمي واحل�شاري على امل�شتويني الإقليمي والدويل كبلد ي�شهم 
املجتمع  منظومة  يف  فاعل  وع�شو  وازده��اره��ا  وا�شتقرارها  املنطقة  اأم��ن  يف 
الدويل . واأ�شافت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شرتاتيجية..اأن قرار �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اإلغاء ديون الإم��ارات على العراق التي كانت تبلغ  الدولة  حفظه اهلل  ب�شاأن 
اأ�شولها يف يوليو 2008 نحو اأربعة مليارات دولر من غري فوائدها البالغة 
ثالثة مليارات دولر اأي نحو  25 مليارا و780 مليون درهم  مع ا�شتئناف 
قرارا  ك��ان   .. نقول  طويل  انقطاع  بعد  بغداد  يف  الدولة  �شفري  لعمل  �شريع 
مبدئيا اأ�شيال وموقفا معربا ب�شدق عما تكنه دولة الإمارات قيادة وحكومة 
الإمارات  دول��ة  حكومة  تدخر  ومل  بل  وتاريخا  واأر���ش��ا  �شعبا  للعراق  و�شعبا 
بتنميته  والت�شريع  العراق  اإعمار  لإع��ادة  وا�شتعدادا  رغبة  املتحدة  العربية 
وتعوي�شه  وتقدمه  ال�شقيق  ال�شعب  رفاه  اأجل  من  التحتية  ببناه  والنهو�س 
عن �شنوات احلروب واحلرمان والقتتال . وقالت الن�شرة.. لكننا اليوم ونحن 
ن�شمع عن بذور فتنة طائفية ل �شمح اهلل ول قدر بداأت تبحث عن اأماكن لها 
يف العراق وتفت�س عن فر�س لتحرق الأخ�شر والياب�س وتهدد ب�شفك مزيد 
من الدماء على غرار عامي 2006 و 2007 فاإن احلكمة والر�شاد و�شداد 
الراأي تفر�س على جميع ال�شركاء ال�شيا�شيني يف العراق العمل على احتواء 
اأهداف الفتنة باجتاه �شيادة الأمن وال�شتقرار وتكاتف  هذه الأزمة واإف�شال 
وم�شروع وطني جامع  را�شخة  وطنية  وح��دة  ال�شعب مبكوناته �شمن  حلمة 
اأخبار ال�شاعة  يف ختام مقالها  يحافظ على وحدة البالد وال�شعب و�شددت  
املا�شية  القليلة  والأي���ام  والأ�شابيع  ال�شهور  يف  ج��رى  ما  اأن  على  الإفتتاحي 
الإره��اب��ي��ة و�شيوع الرعب  العمليات  ازدي���اد  ال��ع��راق م��ن  يف مناطق ع��دة م��ن 
يقت�شي من   .. الطائفية  الفتنة  اق���رتاب جحيم  م��ن  وحت��ذي��رات وخم���اوف 
جميع امل�شاركني يف العملية ال�شيا�شية بادئ ذي بدء وقفة تاريخية وال�شروع يف 
جل�شات حوار مفتوح و�شفاف ومكا�شفة مع نيات خمل�شة وعزمية قوية واإرادة 
عراقية وطنية خال�شة لواأد الفتنة من جذورها ودحر اأهدافها اإىل غري رجعة 

والربهنة على اأن العراق �شاحب احل�شارة ال�شاربة جذورها .

•• بي�صاور-ا ف ب:

اخرون   45 وا�شيب  الق��ل  على  ا�شخا�س  ثمانية  قتل 
ام�����س ح��ني ���ش��دم ان��ت��ح��اري ب��دراج��ت��ه ال��ن��اري��ة حافلة 
باك�شتان  �شمال غرب  الكربى  املدينة  بي�شاور،  ركاب يف 
اعلنت  كما  النتخابات،  قبل  عنف  اع��م��ال  ت�شهد  التي 

ال�شلطات.
امل�شوؤول  م��رور  عند  نف�شه  تفجري  الن��ت��ح��اري  وح���اول 
من  يتمكن  مل  لكنه  اني�س  زاده  �شاحب  الكبري  املحلي 
ب��ال��رك��اب يف  ا���ش��اب��ة ه��دف��ه وا���ش��ط��دم بحافلة حمملة 
حي جهنجري اباد بح�شب ما قالت م�شادر يف ال�شرطة 
املحلية. وقال حممد في�شل �شابط ال�شرطة يف بي�شاور 
املدينة الواقعة على احلدود الفغانية واملناطق القبلية 
ان  لطالبان  م��الذا  وتعترب  ذات��ي  حكم  ل�شبه  اخلا�شعة 

امل�شوؤول كان هدف هذا الهجوم لكنه جنا منه .
 45 وا�شيب  القل  ا�شخا�س على  ثمانية  قتل  وا�شاف 
ب��ج��روح يف ه��ذا ال��ه��ج��وم الن��ت��ح��اري . واك���دت م�شادر 
طبية هذه احل�شيلة التي ميكن ان ترتفع اكرث ب�شبب 

العديد الكبري للجرحى.
ك��ان حممال  النتحاري  ف��ان  ال�شرطة  خ��رباء  وبح�شب 
ع�شرة  ح��واىل  وقتل  املتفجرات  من  كيلوغرامات  ب�شتة 
ا�شخا�س يف نهاية ال�شبوع قرب بي�شاور يف هجمات �شد 
مر�شحني لالنتخابات العامة املرتقبة يف 11 ايار-مايو 
ومنا�شريهم. ومنذ اكرث من ا�شبوعني قتل 56 �شخ�شا 
النتخابات يف  ت�شبق  التي  العنف  اعمال  الق��ل يف  على 
املعار�شة  الباك�شتانية  طالبان  حركة  وتبنت  باك�شتان 
هذه  غالبية  العلمانية،  ولالحزاب  النتخابات  لج��راء 

الهجمات.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

بوجود  ام�س  اإ�شرائيلية  اإعالمية  تقارير  اأف��ادت 
الإ�شرائيلية  ال�شتخبارات  اأج��ه��زة  بني  خالفات 
اإذا كان ينبغي �شقوط  حول الأزمة ال�شورية وما 
نظام الرئي�س ب�شار الأ�شد، فيما قال رئي�س املو�شاد 
ي�شكل  ل  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  اأن  داغ���ان  م��ائ��ري  ال�شابق 
الأ�شد  اإ���ش��دار  وا�شتبعد  اإ���ش��رائ��ي��ل  على  تهديدا 

اأوامر با�شتخدام �شالح كيميائي �شد الثوار.
يف غ�شون ذلك عقد املجل�س الوزاري الإ�شرائيلي 
امل�شغر لل�شوؤون ال�شيا�شية والأمنية )الكابينيت( 
ال�شورية  الأزم���ة  لبحث  تخ�شي�شه  مت  اجتماعا 

بنيامني  حكومة  ت�شكيل  منذ  م��رة  لأول  وذل���ك 
اإنه  معاريف  �شحيفة  وق��ال��ت  احلالية.  نتنياهو 
النظام  جت���اوز  اإذا  م��ا  ح��ول  اجل���دل  خلفية  على 
كيميائي  �شالح  با�شتخدام  اأحمر  خطا  ال�شوري 
���ش��دم��ن ���ش��م��اه��م ب��امل��ت��م��ردي��ن يف ���ش��وري��ا، برزت 
الإ�شرائيلية  ال�شتخبارات  اأج��ه��زة  بني  خالفات 
الأمنية،  اإ���ش��رائ��ي��ل  م�شلحة  �شيخدم  م��ن  ح��ول 
واعترب  املتمردين.  اأم حكم  الأ�شد  وهل هو نظام 
اأحد اأجهزة ال�شتخبارات اأنه ينبغي على اإ�شرائيل 
الإيرانية  النووية  الق�شية  يف  اهتمامها  تركيز 
ول��ذل��ك ف��اإن��ه يف ح���ال ���ش��ق��وط ال��ن��ظ��ام ال�شوري 
ملحور  �شديدة  �شربة  توجيه  ذل��ك  �شاأن  من  ف��اإن 

اإيران – �شوريا – حزب اهلل، الأمر الذي �شيخدم 
اإ�شرائيل يف معاجلة املو�شوع الإيراين.

يف امل���ق���اب���ل اع���ت���رب ج���ه���از ا���ش��ت��خ��ب��ارات اآخ�����ر اأن 
الإطاحة بالأ�شد �شيحدث حالة فو�شى يف �شوريا 
وتفكك احلكم املركزي فيها، وراأى يف ذلك خطرا 
املتمردين  بني  جهادية  تنظيمات  بوجود  يتمثل 
ع��ن��د ال�����ش��ري��ط احل����دودي يف اجل����ولن واأن هذه 
اإ�شرائيل  ن��ح��و  ن���ريان���ه���ا  ���ش��ت��وج��ه  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
و�شتنفذ هجمات �شدها، ولذلك راأى هذا اجلهاز 
ي�شتمر  اأن  ه��و  لإ���ش��رائ��ي��ل  بالن�شبة  الأف�����ش��ل  اأن 
جانبا ال�شراع يف �شوريا يف احلرب بينهما واإنهاك 

قوتهما لفرتة طويلة من دون تدخل.

خالفات بني ال�شتخبارات الإ�شرائيلية حول �شوريا

وزارة الدفاع الفرن�شية 
ت�شتغني عن 34 األف موظف

•• باري�س-رويرتز:

اأظهرت مراجعة ا�شرتاتيجية ام�س 
الدفاع  ميزانية  �شتثبت  فرن�شا  اأن 
خالل ال�شنوات ال�شت القادمة بعد 
اأن ع��رب اجل��ي�����س وامل�����ش��رع��ون عن 
مقرتحة  تخفي�شات  ازاء  قلقهم 
ال���ش��ت��غ��ن��اء عن  �شيعني  ه���ذا  ل��ك��ن 

بالوزارة. موظف  األف   34
ال��ب��ي�����ش��اء التي  ال���ورق���ة  وج����اء يف 
خالل  الدفاع  اأول��وي��ات  ت�شتعر�س 
حتى   2014 ع�����ام  م����ن  ال����ف����رتة 
امليزانية  ح��ج��م  اأن   2019 ع���ام 
ال���ف���رتة يبلغ  ل��ت��ل��ك  الج���م���ال���ي���ة 
44ر233  ي��ورو  مليار  2ر179 
خف�س  �����ش����ام����ال  دولر  م����ل����ي����ار 

الوظائف.
فران�شوا  الرئي�س  حكومة  وتكافح 
انفاق  اأولوند ال�شرتاكية خلف�س 
60 م��ل��ي��ار يورو  ال��دول��ة مب��ق��دار 
التي ت�شتمر خم�س  خالل وليتها 
مار�س  يف  وا�����ش����ط����رت  �����ش����ن����وات. 
للوزارات  توجيهات  ل���ش��دار  اذار 
ا�شافية  م��ل��ي��ارات  خم�شة  بتوفري 
عجزها  ت��ق��ل�����س  م���ع   2014 يف 

امل�شتهدف.

•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

اجلمهوريني  النواب  بع�س  ج��دد 
دع���وات���ه���م ل��ك��ي ت���ق���وم ال���ولي���ات 
�شوريا  ����ش���د  ب���ت���ح���رك  امل���ت���ح���دة 
متزايدة  ادل�����ة  ع��ن��ا���ش��ر  ب�����ش��ب��ب 
حول ا�شتخدام غاز كيميائي �شد 
امل��دن��ي��ني خ��الل ال��ن��زاع لكنهم ل 
يزالون منق�شمني حول ما ميكن 
القيام به وحول م�شالة معرفة ما 
اذا كان الرئي�س المريكي باراك 
باعتماد مقاربته  اوباما على حق 
نظام  ان  اع�����الن  ب�����دون  احل�����ذرة 
ال�شوري ب�شار ال�شد قد  الرئي�س 

جتاوز اخلط الحمر .
وق��ال مايك روج��رز رئي�س جلنة 
النواب  جمل�س  يف  ال�شتخبارات 
امامنا  لي�س  ان  اعتقد  المريكي 
علينا  لكن  اخل��ي��ارات  م��ن  الكثري 

القيام باجراءات .
ب��ي �شي  وق��ال روج���رز ل�شبكة اي 
ان بع�س املعلومات اثبتت احتمال 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري على 
كيميائية  ا���ش��ل��ح��ة  ���ش��ي��ق  ن��ط��اق 
خالل النزاع امل�شتمر منذ �شنتني. 
حدد  لقد  تعلمون  وكما  وا���ش��اف 
عدم  يجب  اح��م��ر  خطا  الرئي�س 

جتاوزه .
واخلمي�س اقرت الوليات املتحدة 
للمرة الوىل بان النظام ال�شوري 
ا�شلحة  ا�شتخدم على الرج��ح  قد 
كيميائية موؤكدة يف الوقت نف�شه 
ان معلوماتها لي�شت كافية لتاكيد 
ان دم�شق جتاوزت اخلط الحمر 
الذي حدده الرئي�س اوباما وكان 

ا�شتخدام  من  دم�شق  حذر  اوباما 
ا�شلحة كيميائية معتربا ان ذلك 

�شيغري معادلة النزاع.
حتى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وتكتفي 
دفاعية  ا���ش��ل��ح��ة  ب���ت���زوي���د  الن 
ال�شورية  امل���ع���ار����ش���ة  مل�����ش��ل��ح��ي 
لهم،  ال�شيا�شي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
الن عن  ح��ت��ى  ام��ت��ن��ع��ت  ل��ك��ن��ه��ا 
تقدمي ا�شكال اخرى من امل�شاعدة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، 
نقلت �شحيفة ديلي ميل ام�س عن 
اأن  بارزين  بريطانيني  م�شوؤولني 
حكومتهم و�شعت خططاً لتوجيه 
هجوم  اأو  حمكمة  ج��وي��ة  ���ش��رب��ة 
�شاروخي دقيق يف �شوريا، بهدف 

البارزين  امل�شوؤولني  لكن   ، اأحمر 
الع�شكريني  ال���ق���ادة  ب����اأن  اأك������دوا 
اق����ن����ع����وا ك�����ام�����ريون ب�������اأن احل���ل 
ال�شيا�شي هو الكفيل فقط باإنهاء 

الأزمة يف �شوريا.
اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�������ش������ارت 
ك����ام����ريون م�����ش��ت��ع��د ل��ل��ت��ف��ك��ري يف 
ع�������ش���ك���ري حم��������دود �شد  ع����م����ل 
ل�شتئناف  ال���������ش����وري  ال����ن����ظ����ام 
اجلهود ال�شيا�شية لإنهاء احلرب، 
الرئي�س  اإدارة  جانب  اإىل  وي��اأم��ل 
الأم�����ريك�����ي ب�������اراك اأوب�����ام�����ا ب����اأن 
يوؤدي اكت�شاف ا�شتخدام الأ�شلحة 
رو�شيا  اإق����ن����اع  اإىل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الرئي�س  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��غ��ط 

اإجبار نظامها على التفاو�س.
ما  ���ش��ن  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
التحذيرية  ب��ال��ط��ل��ق��ة  و���ش��ف��ت��ه��ا 
الع�شكري  اخليار  هو  �شوريا  �شد 
الوحيد الذي تنطر فيه احلكومة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ب��ع��د حت��ذي��ر قادة 
الدفاع من احتمال توّرط اململكة 
امل��ت��ح��دة يف ���ش��راع ج��دي��د يف هذا 

البلد.
ال�������وزراء  رئ���ي�������س  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
الربيطاين، ديفيد كامريون، كان 
على  الأع�شاب  بغاز  الهجوم  اأدان 
املدنيني يف �شوريا الأ�شبوع املا�شي، 
واعتربه جرمية حرب، واأن نظام 
الأ�شد جتاوز خطاً  ب�شار  الرئي�س 

ال�شلطة  ان��ت��ق��ال  ملناق�شة  الأ���ش��د 
ب���اأن م�����ش��ادر مطلعة مل  وذك����رت 
اإج����راءات  ���ش��ن  اإم��ك��ان��ي��ة  ت�شتبعد 
ف�شل  ح��ال  يف  حم���دودة  ع�شكرية 

تلك اجلهود.
اوك�شفام  دع��ت منظمة  ذل��ك،  اىل 
للم�شاعدة الدولية يف تقرير �شدر 
ال��دويل اىل  ام�س جمل�س الم��ن 
ت�شهيل  ا�شتخدام نفوذه من اجل 
اىل  الن�شانية  امل�شاعدات  و�شول 
موؤكدة  ����ش���وري���ا،  يف  امل��ح��ت��اج��ني 
ال��ع��امل ع��ل��ى و���ش��ك ان يخذل  ان 
باأم�س  هو  الذي  ال�شوري  ال�شعب 

احلاجة للم�شاعدة.
احلكومية  غ��ري  املنظمة  وق��ال��ت 
ت���ق���ري���ره���ا ح�����ول جم���ه���ودات  يف 
الغ��اث��ة ل��الزم��ة ال�����ش��وري��ة حمل 
وتقلي�س  الحتياج  تزايد  عنوان 
ن���دع���و جم��ل�����س المن   ، ال���ق���درة 
ل�شتخدام نفوذه يف امل�شاعدة على 
حت�شني نفاذ اخلدمات الن�شانية، 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  ب��ح��ث  وذل���ك 
تي�شري  على  املعار�شة  وجماعات 
و�شول امل�شاعدات اإىل حمتاجيها  
يتطلب  ق���د  ذل����ك  ان  وا����ش���اف���ت 
ال�������ش���م���اح ل��ل��م�����ش��اع��دات ب���امل���رور 
عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  اىل 
ت�شيطر  ال���ت���ي  وت���ل���ك  احل���ك���وم���ة 
�شواء،  ح��د  على  املعار�شة  عليها 
وكذلك عرب احلدود الدولية من 
دول اجلوار، مثل الأردن، ولبنان، 
نحو  وج��ود  اىل  م�شرية   ، وتركيا 
���ش��ب��ع��ة م����الي����ني �����ش����وري داخ����ل 
امل�شاعدات  اىل  يحتاجون  �شوريا 

الن�شانية .

اأوك�شفام تدعو لت�شهيل و�شول امل�شاعدات لل�شوريني 

دعوات اأمريكية للتدخل وبريطانيا خططت ل�شربة يف �شوريا

ثمانية قتلى بهجوم انتحاري يف بي�شاور 

جلنة مبادرة ال�شالم العربية تعقد اجتماعًا 
ت�شاوريًا يف وا�شنطن مب�شاركة العربي 

•• وا�صنطن-وام:

عقدت اللجنة الوزارية ملبادرة ال�شالم العربية الليلة املا�شية يف وا�شنطن 
الدول  عام جامعة  اأمني  العربي  نبيل  الدكتور  ت�شاوريا بح�شور  اجتماعا 
ال�شيخ  تراأ�شه  الإجتماع  اأن  قنا   القطرية   الأنباء  وذك��رت وكالة  العربية. 
ال��وزراء وزي��ر اخلارجية  اآل ثاين رئي�س جمل�س  حمد بن جا�شم بن جرب 
املبادرة  م�شتجدات  اآخ���ر  بحث  خ��الل��ه  مت  فيما  اللجنة  رئي�س  ال��ق��ط��ري 
اآليات  ا�شتعرا�س  اىل  اإ���ش��اف��ة   .. ال�����ش��الم  م��ب��ادرة  جلنة  وج��ه��ود  العربية 
التن�شيق وتكاتف اجلهود لبلورة موقف عربي م�شرتك وموحد من عملية 
ال�شالم املراد تفعيلها ودفعها من اأجل التو�شل اإىل ت�شوية �شلمية �شاملة 

ودائمة للق�شية الفل�شطينية.
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ك��ل��م غ���رب اجلزائر  ت��ي��ب��ازة )70  ب��ل��دي��ني يف  ق��ت��ل ث��الث��ة ح���را����س 
العا�شمة( يف اعتداء ارهابي ، الت�شمية املعتمدة يف اجلزائر للهجمات 
التي ينفذها م�شلحون كما نقلت وكالة النباء اجلزائرية عن م�شدر 
امني. وقالت الوكالة نقال عن امل�شدر المني لقي ثالثة اأفراد من 
احلر�س البلدي حتفهم يف اعتداء اإرهابي ا�شتهدفهم مبنطقة �شاحل 
امل�شرتكة  الأم���ن  ق���وات  ان  وا���ش��اف��ت  ت��ي��ب��ازة.  يف  بوركيكة  ب�شواحي 
ب��ا���ش��رت عمليات ب��ح��ث وا���ش��ع��ة ع��ن امل��ج��رم��ني ال��ذي��ن ب��اغ��ت��وا اأف���راد 
احلر�س البلدي بينما كانوا يتاأهبون لاللتحاق مبنازلهم بعد انتهاء 
 90 فرتة عملهم . وي�شم جهاز احلر�س البلدي يف اجلزائر حواىل 
القرى  ال���درك يف  ق��وات  لدعم   1994 يف  تاأ�ش�س  وق��د  عن�شر  ال��ف 
الخرية  ال�شنوات  ان  ورغ��م  امل�شلحة.  اجلماعات  �شد  احل��رب  خالل 
�شهدت تراجعا يف اعمال العنف الدامية التي �شهدتها اجلزائر اثناء 
فرتة احلرب الهلية يف ت�شعينات القرن املا�شي وح�شدت 200 الف 
قتيل، فان عنا�شر تنظيم القاعدة يف بالد املغرب ال�شالمي ل يزالون 
نا�شطني يف منطقة القبائل )110 �شرق اجلزائر العا�شمة( ومناطق 
قريبة من العا�شمة ويف جنوب البالد اي�شا. وكانت جمموعة م�شلحة 
من جن�شيات خمتلفة هاجمت يف 16 كانون الثاين-يناير موقع انتاج 
الغاز بتيقنتورين قرب ان امينا�س يف ال�شحراء اجلزائرية ما ادى اىل 
مقتل 37 رهينة اجنبيا وجزائري واحد، يف حني اعتقلت ال�شلطات 

ثالثة من املهاجمني وق�شت على البقية.

قال املكتب الدويل للمالحة وم�شدر اأمني ام�س ان قرا�شنة خطفوا 
خم�شة اأفراد من طاقم �شفينة �شحن قبالة نيجرييا يف اطار اجتاه 
املالحي  التاأمني  تكلفة  رفع  يف  ت�شببت  التي  الهجمات  من  متزايد 
ان �شفينة احلاويات �شيتي اوف  اأمني  يف خليج غينيا. وقال م�شدر 
�شيامني التي ترفع علم انتيجوا وبربودا هوجمت يف وقت متاأخر من 

م�شاء 25 ابريل ني�شان قبالة �شاحل ولية بايل�شا املنتجة للنفط.
منهم  لكن  �شريالنكا  من  الطاقم  اأف���راد  اأغلب  اأن  امل�شدر  واأ���ش��اف 
فرد من رو�شيا واخر من ميامنار. وقال املكتب الدويل للمالحة ان 
14 قر�شانا مدججني بال�شالح هاجموا �شفينة احلاويات واأحدثوا 
فتحة يف غرفة من املفرت�س اأن حت�شن اأفراد الطاقم من الهجوم. 
من  خم�شة  احتجزوا  القرا�شنة  ان  للمالحة  ال��دويل  املكتب  وق��ال 
اأفراد الطاقم رهائن قبل الفرار باأموال اأخذوها من ال�شفينة ومن 
نيجرييا  قبالة  ق��ارب  منت  على  قرا�شنة  اأن  املكتب  وتابع  الطاقم. 
ابريل   24 يف  النار  عليها  واأطلقوا  اأخ��رى  ح��اوي��ات  �شفينة  لحقوا 
ني�شان لكن ال�شفينة زادت من �شرعتها ومتكنت من الفرار. ومنطقة 
غرب افريقيا م�شدر مهم للنفط والكاكاو واملعادن لال�شواق العاملية 
لكن القوات البحرية الدولية ل ت�شارك يف مهام ملكافحة القر�شنة 
يف الوقت احلايل.  وت�شطر الكثري من ال�شفن للر�شو قبالة نيجرييا 

دون حماية تذكر مما يجعلها هدفا �شهال للقرا�شنة.

ع�شرات  م�شاعدة  اىل  ب��ورم��ا  ام�����س  امل�شتقلة  التحقيق  جلنة  دع��ت 
يف   2012 يف  الديني  العنف  ج���راء  م��ن  ال��ن��ازح��ني  امل�شلمني  الف 
ال�شرطة واجلي�س  تواجد  ب�شكل عاجل واىل م�شاعفة  البالد  غرب 
غالبيتهم  �شخ�س  الف   140 ون��زح  جديدة.  �شدامات  ح�شول  ملنع 
2012 بني البوذيني من اقلية  من امل�شلمني اثر موجتي عنف يف 
الراخني التنية وامل�شلمني من اتنية الروهينجا اوقعتا حواىل 200 
قتيل يف ولية راخني واقرت هذه اللجنة التي ت�شم �شخ�شيات بوذية 
وم�شلمة بان الكثريين منهم يقيمون يف خميمات مكتظة ويعي�شون 
يف و���ش��ع ���ش��ع��ب م��ع اق����رتاب ف�����ش��ل الم���ط���ار وت�����ش��ري ال��ل��ج��ن��ة اىل 
تقدمي  ج��دا  امللح  من  ا�شبح  وقالت   . البنغاليني  با�شم  الروهينجا 
موقتة  مالجىء  اىل  بامان  الو�شول  امكانية  البنغاليني  للنازحني 
قبل مو�شم المطار لفتة اىل ان %90 من الحتياجات ملالجىء 
اي�شا  توؤكد  اللجنة  لكن  تلبيتها.  تتم  مل  الغذائية  للمواد  و15% 
�شرورة البقاء يف هذه املرحلة على الف�شل بحكم المر الواقع الذي 
فر�س منذ وقوع اعمال العنف التي مت خاللها تدمري احياء م�شلمة 
باكملها. وقالت اذا كان ابقاء املجموعتني منف�شلتني لي�س حال على 
اأن تهداأ  امل��دى الطويل، ال ان ذلك يجب ان يطبق على الق��ل اىل 

النفو�س .

عوا�صم

اجلزائر

رانغون

اأبوجا

تفاقم اخلطر على حياة ال�شحفيني يف عدن 
•• عدن-وكاالت:

خطر حمدق، ذلك الذي تواجهه ال�شحافة اليمنية يف عدن، وفق منظمات 
حقوقية عديدة دقت ناقو�س اخلطر على حياة ال�شحفيني. فبعد اأقل من 
اأ�شبوعني على جناة �شحفي بعدن من حماولة اغتيال بالتزامن مع اإبطال 
عبوة نا�شفة زرعت مبقر �شحيفة امل�شدر وقناة مين �شباب ب�شنعاء، تعر�س 
عدد من ال�شحفيني، مبدينة عدن ال�شبت لعتداءات ج�شدية. وقال رئي�س 
احلمادي  خالد  ال�شحفي  الإعالمية  واحل��ري��ات  للحقوق  حرية  موؤ�ش�شة 
خطر،  يف  اأ�شبحت  ع��دن  مبحافظة  ال�شحفي  للعمل  املهنية  ال�شالمة  اإن 
حيث تتوزع ال�شيطرة على مناطقها العديد من املجموعات امل�شلحة و�شبه 
موال  الآخ���ر  وبع�شها  اجلنوبي  احل���راك  على  حم�شوب  بع�شها  امل�شلحة، 
للنظام ال�شابق. واأ�شار اإىل اأن تلك املجموعات ت�شتهدف ال�شحفيني اأو على 
الأقل حتد من حريتهم يف ممار�شة العمل ال�شحفي، وحتاول اإجبارهم على 
كما  هواهم،  وتواكب  اأحادية  نظر  وجهة  تعك�س  التي  الإعالمية  التغطية 
اأ�شاعت روحا عدائية �شد ال�شحفيني. ويرجع احلمادي تلك احلالة  اأنها 
ال�شيا�شي فيها  اأو لل�شراع  املحافظة  الذي ت�شهده  الأمني  الفلتان  اإىل  اإما 
من خمتلف الأطراف ال�شيا�شية، وبالذات بني الوحدويني وبني الطاحمني 
اأدانت  ودول��ي��ة  حملية  حقوقية  وموؤ�ش�شات  منظمات  وكانت   . لالنف�شال 
العتداء اجل�شدي الذي تعر�س له طاقم �شبكة اجلزيرة وطاقم قناة �شكاي 
نيوز ال�شبت من �شرب مربح، اإ�شافة اإىل م�شادرة كامريات تلفزيونية لعدد 
اأثناء تغطية فعالية احلراك  من ال�شحفيني من قبل عنا�شر يف احلراك 
املحلية  وال��ق��ن��وات  ال�شحف  مرا�شلي  م��ن  ع��دد  وي�شكو  ب��ع��دن.  اجل��ن��وب��ي 
والعاملية مبحافظة عدن من تعر�شهم مل�شايقات واعتداءات اأثناء تاأديتهم 
لعملهم ومن تلقى ر�شائل تهديد بالت�شفية اجل�شدية من قبل جمهولني 
بعد  وذلك  اجلنوبي،  باحلراك  املت�شدد  للف�شيل  انتماءهم  البع�س  يرجح 
حمالت حتري�شية قادها هذا الف�شيل عرب و�شائل الإعالم التابعة له �شد 

عدد من ال�شحفيني باملدينة.

م�شوؤولة اإ�شرائيلية: اأخطاأنا بتجاهلنا الفل�شطينيني 

ر�شالة من م�شيحيي فل�شطني للبابا �شد اجلدار العن�شري

بان كى مون يدعو للتحرك حيال الق�شية الفل�شطينية
•• بريوت-يو بي اأي:

اأعرب الأمني العام لالأمم املتحدة 
ب����ان ك���ي م����ون، ع���ن اع���ت���ق���اده باأن 
ال�����راه�����ن يف الأرا������ش�����ي  ال���و����ش���ع 
الفل�شطينية من املنظور ال�شيا�شي 

والقت�شادي، ل ميكن اأن ي�شتمر.
وقال بان يف ر�شالة له اإىل اجتماع 
املعني  ال�������دويل  امل���ت���ح���دة  الأمم 
بق�شية فل�شطني الذي عقد ام�س 
يف اأدي�س اأبابا، ووّزعها مكتب الأمم 
الو�شع  اإن  ب������ريوت،  يف  امل���ت���ح���دة 
اأن ي�شتمر،  الراهن و�شٌع ل ميكن 
����ش���واء م���ن امل��ن��ظ��ور ال�����ش��ي��ا���ش��ي اأو 

القت�شادي .
ملّحة  ح����اج����ة  ه����ن����اك  واأ�������ش������اف 
ل���ل���ت���ح���ّرك اجل���م���اع���ي م����ن اأج����ل 
حت��ق��ي��ق ال�������ش���الم ه����ذا ال���ع���ام بني 
اإذا  وال�شرائيليني  الفل�شطينيني 
اأردنا اإنقاذ احلل القائم على وجود 

دولتني .
وحّذر من انه �شوف يتعّذر احلفاظ 
ال���ت���ي حتققت  الإجن�����������ازات  ع���ل���ى 
ب��ن��اء الدولة  ب��رن��ام��ج  م���ن خ���الل 
من  املقّدم  والتمويل  الفل�شطينية 
اإحراز  يتم  مل  ما  املانحة  اجلهات 

اإطالق النار يف غزة .
ال���ع�������ش���وائ���ي  الإط������������الق  واأدان 
الوقت  ويف   ، غ��زة  م��ن  لل�شواريخ 
ن��ف�����ش��ه دع����ا اىل ف��ت��ح ح�����دود غزة 
بالكامل لتي�شري احلركة امل�شروعة 

لالأ�شخا�س والب�شائع .

اأف بي اآي يحقق يف 
تخريب م�شجد باأوكالهوما 

 •• وا�صنطن-يو بي اآي:

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  ب���داأ 
حتقيقا  اآي(  ب��ي  )اأف  الأم���ريك���ي 
ل����ل����ت����ع����رف ع����ل����ى خم�����رب�����ي اأح������د 
م�������ش���اج���د م���دي���ن���ة اأوك����اله����وم����ا 
ب��ع��دم��ا ك��ت��ب��وا �شتائم  الأم��ريك��ي��ة، 
وك���ل���م���ات م�����ش��ي��ئ��ة ع���ل���ى ج���دران���ه 
اأوكالهومان  ذي  �شحيفة  واأف��ادت 
ب����اأن خم��رب��ني كتبوا  الأم���ريك���ي���ة 
بينها  من  م�شيئة  وعبارات  �شتائم 
ر�شم  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال�����ش��ي��ط��ان 
م�شيء على جدران امل�شجد الأكرب 
اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  اأوك���اله���وم���ا.  يف 
اكت�شف  اأحمد  ح�شن  امل�شجد  اإم��ام 
ال�شلطات، فبداأ مكتب  وبلغ  الأمر 
حتقيقا  ال����ف����درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ي��اأخ��ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار اح��ت��م��ال اأن 

تكون امل�شاألة جرمية كراهية. 
وقالريك رايتنز املتحدث با�شم اأف 
بي اآي بلغنا بالأمر ونحقق لنحدد 
اإن ك����ان م���ن امل��م��ك��ن ت�����ش��ن��ي��ف ما 

ح�شل على اأنه جرمية كراهية .
ومل يت�شح ما اإذا كان الأمر ردا على 
لأن  بو�شطن،  م��اراث��ون  تفجريي 
وتيمورلنك  ج��وه��ر  بهما  امل�شتبه 

ت�شارناييف، �شي�شانيان م�شلمان. 

وطالب ا�شرائيل باحرتام احلق يف 
الحتجاج ال�شلمي وممار�شة �شبط 
على  احلفاظ  ينبغي  كما  النف�س، 

الطابع ال�شلمي لالحتجاجات .
املتحدة  الأمم  توا�شل  ب��اأن  وتعّهد 
جهودها الرامية اإىل تر�شيخ وقف 

تقّدم ملمو�س على امل�شار ال�شيا�شي 
. ودعا الأمني العام لالأمم املتحدة 
على  ال����ت����وت����رات  ف��ت��ي��ل  ن�����زع  اىل 

الأر�س واحلفاظ على الهدوء .
وقال ي�شاورين القلق ب�شبب جتدد 
ب�����ش��ب��ب حالة  وخ���ا����ش���ة  ال���ع���ن���ف، 
الفل�شطينيني وانتهاكات  ال�شجناء 
وق��ف اإط���الق ال��ن��ار يف غ��زة املُعلن 
الثاين-نوفمرب  ت�����ش��ري��ن  يف  ع��ن��ه 
اأّدى  ما  كل  اأن  معترباً   ،  2012
معابر  اإغ��الق  اإ�شرائيل  ق��رار  اإليه 
تفاقم  ه��و  غ��زة  ق��ط��اع  يف  رئي�شية 
ف��ق��ط ال��و���ش��ع الإن�����ش��اين املرتدي 

اأ�شاًل .
واأ�شاف ينبغي لالأطراف اأن متتنع 
عن الأعمال واخلطابات التي تزيد 
وتقل�س  ال���ت���وت���رات  ت�����ش��ع��ي��د  م���ن 
اح��ت��م��الت ال��ت��ف��او���س، ال���ذي يظل 
ال�شبيل الوحيد للتو�شل اإىل احلل 

القائم على وجود دولتني .
حترتم  اأن  اىل  اإ����ش���رائ���ي���ل  ودع�����ا 
وتنفذ  ال��دويل  الإن�شاين  القانون 
املتعلقة  ال�������ش���اب���ق���ة  الت����ف����اق����ات 

باال�شجناء الفل�شطينيني .
اإىل هيئة  ُيعهد  اأن  ينبغي  واأ�شاف 
يف  الفور  على  بالتحقيق  م�شتقلة 

حالت وفيات ال�شجناء ول بد من 
عن  للم�شربني  عاجل  حل  اإي��ج��اد 
املعتقلني  اأم��ا  طويلة.  ملدد  الطعام 
اإم����ا توجيه  ف��ي��ن��ب��غ��ي  الإداري��������ني، 
واإما  وحماكمتهم،  اإليهم  الت��ه��ام 

الإفراج عنهم دون تاأخي .

مفجرا بو�شطن تلقيا م�شاعدة من اآخرين 
ال�شقيقني ت�شارناييف تلقيا من دون اأدنى �شك تدريبا على ما قاما به، نظرا 
مل�شتوى تطور العبوتني النا�شفتني اللتني ا�شتخدماهما بالعتداء وهما عبارة 
عن طنجرتي �شغط حم�شوتني باملتفجرات وامل�شامري والقطع املعدنية. وقال 
باك�شتان  وهو يف  ال�شغط حتمل عالمة م�شنعها،  اأن طنجرة  اإىل  نظرا  اإن��ه 
فهذا  العبوات،  هذه  بها  ا�شتخدما  التي  الطريقة  اإىل  ونظرا  اأفغان�شتان،  اأو 
يدفعني للتفكري بوجود مدرب لل�شقيقني . واأ�شاف باأن اأمامهم الآن معرفة 
من هو هذا املدرب اأو هوؤلء املدربون وما اإذا كان اأو كانوا يف اخلارج مبنطقة 
بعدما  الت�شريحات  هذه  وتاأتي  املتحدة.  بالوليات  موجودين  اأو  ال�شي�شان 
اأفادت �شبكة )�شي اأن اأن( الأمريكية اأن ال�شلطات الرو�شية كانت تتن�شت على 
الت�شالت الهاتفية لوالدة ال�شقيقني و�شجلت عام 2011 اإحدى مكاملاتها 
التي حتدثت فيها عن اجلهاد بعبارات غام�شة، موؤكدة اأن الرو�س مل يبلغوا 

نظراءهم الأمريكيني بهذه املعلومات اإل موؤخرا.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلن رئي�س جلنة ال�شتخبارات مبجل�س النواب الأمريكي اأن هناك اأ�شخا�شا 
اآخرين مو�شع اهتمام لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية فيما يت�شل بتفجريي 
بو�شطن �شاعدا ال�شقيقني جوهر وتامرلن ت�شارناييف، بينما ُذكرت اأنباء اأن 
والدتهما زبيدة كانت تتحدث يف مكاملة هاتفية عن اجلهاد بعبارات غام�شة.  
اهتمام يف  اآخ���رون مو�شع  اأ�شخا�س  ي��زال هناك  اأن��ه ل  وق��ال مايك روج���رز 
الوليات املتحدة يريد مكتب التحقيقات الفدرايل احلديث اإليهم، راف�شا يف 
الوقت نف�شه الف�شاح عن عدد هوؤلء الأ�شخا�س. واأ�شار النائب بالكونغر�س 
املحققني  اأن  اإىل  نف�شها،  ال�شتخبارات  بلجنة  الع�شو  روبر�شربغر،  دات�س 
يعكفون حاليا على حتليل الت�شالت الهاتفية التي جرت قبل وبعد العتداء 
اإن  م��اك��ول  ال��ن��واب مايكل  ال��داخ��ل��ي مبجل�س  الأم���ن  رئي�س جلنة  واأو���ش��ح   .

اليابان تاأمل باإنهاء نزاع اجلزر 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

وجه املجتمع الفل�شطيني امل�شيحي 
ال�شفة  جنوب  ج��ال  بيت  بلدة  يف 
ر���ش��ال��ة مفتوحة  ام�����س  ال��غ��رب��ي��ة 
احتجاجا  ف��رن�����ش��ي�����س  ال��ب��اب��ا  اىل 
جدار  ببناء  ا�شرائيلي  ق��رار  على 
مدينة  �شيف�شل  ال����ذي  ال��ف�����ش��ل 
ال��ق��د���س مل�شلحة  ب��ي��ت حل���م ع���ن 

امل�شتوطنات.
وك��ت��ب مم��ث��ل��و م��دي��ن��ة ب��ي��ت جال 
ر�شالة  يف  حل��م  بيت  م��ن  القريبة 
على  بر�س  فران�س  وكالة  ح�شلت 
ن�شخة منها نحن مهددون بروؤية 
يد  على  ت�شادر  ارا�شينا  غالبية 
جي�س الحتالل ال�شرائيلي الذي 
ال�شهري  ببناء اجل��دار  بالفعل  بداأ 
الفل�شطينية  الرا������ش�����ي  ل�����ش��م 

امل�شيحية .
ال�شلطات  امل�����وق�����ع�����ون  وات�����ه�����م 
ف�شل  يف  برغبتها  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
بيت حل��م وامل��ن��اط��ق امل��ج��اورة عن 

القد�س واماكننا املقد�شة .
وق��ال��ت ال��ر���ش��ال��ة ق��دا���ش��ت��ك، لقد 
العتداءات  لنواجه  وحدنا  تركنا 
العزل.  �شعبنا  �شد  ال�شرائيلية 
الر�شويل يف فر�س  الكر�شي  ودعا 
م�شيحيي  حت�����ش��ى  ول  ت���ع���د  ل 
يف  ال��ب��ق��اء  اىل  املقد�شة  الرا���ش��ي 
ار���ش��ن��ا. ون��ح��ن ع��ل��ى ال��رغ��م من 
نزال  ل  ال�شرائيلية،  التهديدات 

نكافح للبقاء يف بلدنا .

•• مو�صكو-رويرتز:

الياباين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ي���اأم���ل 
املحادثات  ت����وؤدي  ب���ان  اب���ي  �شينزو 
ي���ج���ري���ه���ا يف م���و����ش���ك���و مع  ال����ت����ي 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني 
الرامية اىل  ا�شتئناف اجلهود  اىل 
ان���ه���اء ن����زاع ع��ل��ى ج����زر ح����ال دون 
توقيع البلدين على ماهدة لنهاء 

احلرب العاملية الثانية .
ان تقدم  اي�����ش��ا  ال��ي��اب��ان  وت��ت��وق��ع 
اليابان  ل�شرتاك  اقرتاحا  رو�شيا 
يف م����د خ����ط ان���اب���ي���ب ي�����ش��ل بني 
�شيبرييا  ����ش���رق  يف  ال���غ���از  ح���ق���ول 
التي  فالديفو�شتوك  غاز  وحمطة 
دولر  م��ل��ي��ار   38 ت��ك��ل��ف��ت��ه  ت��ب��ل��غ 
والتي تقوم بنائها �شركة جازبروم 
لت�شدير  احل��ك��وم��ي��ة  ال���رو����ش���ي���ة 
النفط. واليابان هي اكرب م�شتورد 
امل�����ش��ال وتعترب  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ل��ل��غ��از 
رو���ش��ي��ا ���ش��ري��ك��ا ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا مع 
تكاليف  وخف�س  لتنويع  تطلعها 
امل�شال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از  واردات 
 2011 ك��ارث��ة  بعد  ارتفعت  التي 
النووية  ف��وك��و���ش��ي��م��ا  حم��ط��ة  يف 

وا����ش���اف���ت ق���دا����ش���ت���ك، ج��ل��ب لنا 
ان���ت���خ���اب���ك���م الم�������ل ب�����ان الم�����ور 
�شتتغري، وما زلنا مفعمني بالمل 
وا�شدرت حمكمة ا�شرائيلية قرارا 
ال�شبوع املا�شي ل�شالح بناء جدار 
قرب  ك��رمي��زان  وادي  يف  الف�شل 

بيت حلم بال�شفة الغربية.
وم������ن������ذ اك���������رث م�������ن م�����ئ�����ة ع�����ام 
ب���ي���ت جال  ب����ل����دة  وف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��و 
وادي  ي������زرع������ون  امل�������ش���ي���ح���ي���ون 
ب�شكل  العنب  ب��ك��روم  ال��ك��رمي��زان 
امل�شتخدم يف  النبيذ  خا�س لنتاج 

ال���ي���اب���ان���ي���ة. وت�����ش��ع��ى رو����ش���ي���ا اىل 
ا����ش���ي���ا مع  ت����واج����ده����ا يف  ت���ع���زي���ز 
على  ال�شني  من��و  بقلق  متابعتها 
ال��رغ��م م��ن ال��ع��الق��ات احل���ارة مع 
ب��ك��ني وال���رتك���ي���ز الم���ري���ك���ي على 
ت�شتخدم  وق���د  ال���ه���ادي.  امل��ح��ي��ط 

نبيذه  اىل  وا���ش��اف��ة  ال��ق��دادي�����س. 
بديره  ال��ك��رمي��زان  وادي  ي�شتهر 

الكاثوليكي.
الذي  الفا�شل  اجل��دار  بناء  ولكن 
ي�����ش��م��ي��ه ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ج����دار 
ال��ف�����ش��ل ال��ع��ن�����ش��ري ���ش��ي��وؤدي اىل 
ق�شمني  اىل  ال����������وادي  ت��ق�����ش��ي��م 
وبيت  ج���ال  ب��ي��ت  تنف�شل  ب��ح��ي��ث 
حل��م وال��ق��رى امل��ج��اورة لهما عن 
التي  ال��زراع��ي��ة  الرا���ش��ي  غالبية 
ال�شرائيلي  اجل��ان��ب  يف  �شت�شبح 
من اجلدار وهي مبعظمها ارا�س 

عائدة اىل فل�شطينيني م�شيحيني 
يف بيت جال. ويتهم الفل�شطينيون 
ا�شرائيل بانها تتعمد عرب اجلدار 
حلم  لبيت  املحاذية  املناطق  �شم 
بهدف ف�شلها عن القد�س علما ان 
خم�شة  تتجاوز  ل  بينهما  امل�شافة 

كيلومرتات.
رئي�شة  اع������رتف������ت  ذل���������ك،  اىل 
ح���زب ال��ع��م��ل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي �شيلي 
�شهور  ثالثة  بعد  يحيموفيت�س، 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  ����ش���دور  ع��ل��ى 
اأخ����ط����اأت عندما  ب��اأن��ه��ا  ال���ع���ام���ة، 

اليابانية  والتقنية  الموال  رو�شيا 
ل���ت���ط���وي���ر امل���ن���ط���ق���ة ال����واق����ع����ة يف 
اق�����ش��ى ���ش��رق رو���ش��ي��ا وال���ت���ي يقل 
فيها ال�شكان. ولكن اهتمام رو�شيا 
ب���زي���ادة ال��ت��ج��ارة م���ع ال��ي��اب��ان لن 
يوؤدي بال�شرورة اىل احراز تقدم يف 

اربعة جزر �شغرية  اخلالف ب�شاأن 
با�شم  ت��ع��رف  ال���ه���ادي  امل��ح��ي��ط  يف 
الكوريل اجلنوبية يف رو�شيا وبا�شم 
اليابان.  يف  ال�����ش��م��ال��ي��ة  الرا����ش���ي 
على  ال�شوفيتي  الحت���اد  و�شيطر 
اجل����زر ب��ع��د اع���الن���ه احل����رب على 
 1945 اب  اغ�شط�س  يف  ال��ي��اب��ان 
اليابان  ا�شت�شالم  م��ن  اي���ام  وق��ب��ل 
17 الف ياباين على  جمربا نحو 
الهروب. وتقع اجلزر قرب م�شايد 
غنية بال�شماك. وحال النزاع دون 
تو�شل رو�شيا واليابان اىل معاهدة 
منذ  العالقات  على  وي��وؤث��ر  �شالم 
ذل����ك. ون��اق�����س م�����ش��وؤول��ون رو�س 
وي���اب���ان���ي���ون ك���ب���ار ه�����ذا اخل����الف 
م�����رارا يف ال�����ش��ن��وات الخ�����رية مبا 
عقدت  ثنائية  حم��ادث��ات  ذل���ك  يف 
هام�س  على  البلدين  زع��م��اء  ب��ني 
اج��ت��م��اع��ات دول��ي��ة ول��ك��ن ذل���ك مل 
ابي  وق��ال  يذكر.  تقدم  عن  ي�شفر 
التلفزيون  ع��ر���ش��ه��ا  م��ق��اب��ل��ة  يف 
الزيارة  ق��ب��ل  ال��رو���ش��ي  ال��ر���ش��م��ي 
جديدة  ب��داي��ة  ع��ل��ى  نتفق  ان  اود 
ابرام  ب�شاأن  املطولة  للمفاو�شات 

معاهدة �شالم.

جتاهلت الفل�شطينيني يف حملتها 
خ�شر  ح��زب��ه��ا  واأن  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
)الربملان(  الكني�شت  يف  م��ق��اع��د 
ب�شبب عدم تطرق حملتها لق�شية 

املفاو�شات وعملية ال�شالم.
ام�س  م��ع��اري��ف  �شحيفة  وق��ال��ت 
�شوتي  ت�شجيل  على  ح�شلت  اإنها 
اجتماع  يف  يحيموفيت�س  لأق���وال 
ال���ع���م���ل عقد  ح�����زب  ن�������ش���ط���اء يف 
مبدينة ري�شون لت�شيون اخلمي�س 

املا�شي.
وقالت يحيموفيت�س للن�شطاء اإنها 
�شيئا، وهو مبثابة  تقول  اأن  تريد 
ب�شاأن النتخابات  حما�شبة للذات 
ويتعلق باملجال ال�شيا�شي، م�شيفة 
مفهومة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا  اأن 
وتلقائية، واأنها ل ت�شعر اأنه يتعني 
عليها اأن تنه�س كل �شباح لتقول 
وحدوداً  �شالماً  تريد  اإنها  م��راراً 
اآمنة. واأ�شافت من الوا�شح اأن ما 
هو م�شموح به لرئي�س حزب هناك 
م�شتقبل يائري لبيد، باأل يتحدث 
ال�شيا�شي،  باملو�شوع  واح��دة  كلمة 
واملواطنون  ل��ن��ا،  م�شموحا  لي�س 
ب�شكل  ن��ت��ط��رق  اأن  م��ن��ا  ي��ت��وق��ع��ون 
وا����ش���ع ل��ك��ل جم����ال م���ن جمالت 
الأم������ر مل يحتل  وه�����ذا  احل���ي���اة، 
اأنظر  وعندما  الأول،  املكان  لدينا 
اإىل الوراء فاإنني اأقدر اأننا خ�شرنا 
مريت�س  ح���زب  ل�شالح  مقعدين 
احلركة  ح��زب  ل�شالح  ومقعدين 

برئا�شة ت�شيبي ليفني .

ال�شجن ل�شبعة متهمني 
بالقاعدة يف ال�شعودية 

•• الريا�س-ا ف ب:

ا�شدرت املحكمة اجلزائية ال�شعودية 
املتخ�ش�شة يف �شوؤون الرهاب احكاما 
بال�شجن بني �شنتني وثماين �شنوات 
على �شبعة ا�شخا�س بتهمة الرتباط 
وكالة  اف�����ادت  بح�شبما  ب��ال��ق��اع��دة، 

النباء ال�شعودية الر�شمية.
ك���م���ا ح��ك��م��ت امل��ح��ك��م��ة ع���ل���ى ثامن 
بال�شجن اربعة ا�شهر بتهمة حماولة 
النتحار يف ال�شجن وبراأته من تهمة 
الرتباط بالقاعدة، وبراأت تا�شع من 
ال��ب��ت يف و�شع  التهمة واج��ل��ت  ه��ذه 
املجموعة  ���ش��م��ن  اآخ����ري����ن  ث���الث���ة 
متهما،   12 م���ن  امل���وؤل���ف���ة  ن��ف�����ش��ه��ا 
�شعوديون.  وال��ب��اق��ون  ميني  بينهم 
خمتلفة  بتهم  ال�شبعة  ادان���ة  ومت��ت 
التخريبية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��اأي��ي��د  منها 
التي ح�شلت داخل اململكة وخارجها 
والدفاع عن من يقومون بها وتاأييد 
اط����روح����ات ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة حول 
م�شتندات  وح��ي��ازة  اأمنيا  املطلوبني 
ال�شاأن  ه���ذا  يف  ح��ا���ش��وب��ي��ة  وم��ل��ف��ات 
وت�شنيع  ت��ع��ل��م  يف  م�����ش��ت��ن��دات  م��ن��ه��ا 
كما   . الكيميائية  وامل��واد  املتفجرات 
ق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة ان ب��ع�����ش��ه��م ادي���ن 
م�شفاة  ي�شتهدف  مبخطط  بالعلم 
ب���رتول���ي���ة وع������دم الب�������الغ ع����ن من 
امل�شفاة  ت��ل��ك  ل���ش��ت��ه��داف  ي��خ��ط��ط 
التكفريي  امل��ن��ه��ج  بع�شهم  وان��ت��ه��اج 
ن�شية  م�شتندات  ح��ي��ازة  خ��الل  م��ن 
يف ه��ذا ال�����ش��اأن وامل�����ش��ارك��ة يف مواقع 
وم���ن���ت���دي���ات م���ن���اوئ���ة وم���وغ���ل���ة يف 
الفكر  بن�شر  بع�شهم  وقيام  التكفري 
الكتب  توزيع  خ��الل  من  التكفريي 

واملن�شورات يف الدعوة للتكفري .

�شقوط قذيفة هاون على جنوب اإ�شرائيل 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

�شقطت قذيفة هاون اطلقت من قطاع غزة ليل الحد الثنني على جنوب ا�شرائيل دون وقوع ا�شابات، 
هاون  قذيفة  �شقطت  املتحدثة  وقالت  ال�شرائيلي.  الح��ت��الل  جي�س  با�شم  متحدثة  زعمت  ما  بح�شب 
على اقليم ا�شكول يف منطقة غري ماأهولة وقريبة من ال�شياج المني بني ا�شرائيل وقطاع غزة . و�شنت 
طائرات حربية ا�شرائيلية ليل ال�شبت الحد ثالث غارات جوية على قطاع غزة ا�شتهدفت خ�شو�شا الذراع 
الع�شكرية لتنظيم اجلهاد ال�شالمي لكنها مل ت�شفر عن خ�شائر يف الرواح. وردا على �شوؤال لوكالة فران�س 
ردا على  الغارات يف قطاع غزة  نفذ هذه  �شالح اجلو  ان  ال�شرائيلي  با�شم اجلي�س  املتحدثة  اك��دت  بر�س 
اطالق �شاروخ ال�شبت على جنوب ا�شرائيل مل يوؤد اىل ا�شابات او ا�شرار. واو�شحت ان الغارات ا�شتهدفت 
م�شتودعات لال�شلحة ومن�شاأة للتدريب تابعة حلما�س. واكد رئي�س الوزراء ال�شرائيلي بنيامني نتانياهو يف 
بداية اجتماع حكومته ال�شبوعي الحد ان اطالق ال�شواريخ �شيوؤدي اىل رد حازم جدا من طرفنا و�شنعمل 

كل ما يلزم للدفاع عن دولة ا�شرائيل ومواطنيها يف ال�شمال ويف اجلنوب ويف اي جبهة كانت .

�شول ت�شحب جميع مواطنيها من كاي�شونغ 
•• �صيول-وكاالت:

جممع  يف  املتبقني  عامليها  جميع  �شحب  ام�س  اجلنوبية  كوريا  ا�شتكملت 
كاي�شونغ ال�شناعي بعدما رف�شت كوريا ال�شمالية دعوات لإجراء حمادثات 
اأنباء  وك��ال��ة  وذك���رت  م�شرتك.  ب�شكل  ت��دار  التي  املن�شاأة  فتح  اإع���ادة  ب�شاأن 
خم�شني  عددهم  ويبلغ  املتبقني،  العمال  اأن  اجلنوبية  الكورية  )يونهاب( 
الثنني  �شباح  الثامنة  ال�شاعة  ح��وايل  �شحبهم  م��ن  النتهاء  مت  ع��ام��ال، 
بتوقيت غرينت�س على منت 34 مركبة عرب املعرب امل�شرتك بني البلدين. 
عامليها جميعهم  �شحب  قرار جارتها اجلنوبية  ال�شمالية  كوريا  وو�شفت 
اإجراءات  باتخاذ  باأنه ت�شرف وقح وهددت  امل�شرتك  ال�شناعي  املجمع  من 
حا�شمة يف حال ت�شعيد �شول للو�شع ونقلت يونهاب عن �شحيفة رودونغ 
لكوريا  حتذيرها  احلاكم  العمال  حزب  با�شم  الناطقة  ال�شمالية  الكورية 
اأزمة جممع  اأنها ل ت�شتطيع جتنب حتمل م�شوؤولية  اجلنوبية باأن تدرك 

كاي�شونغ ال�شناعي والتوجه نحو اإغالقه الكامل بت�شرفها الوقح .
كاي�شونغ  جممع  م�شتقبل  حول  ت�شاوؤًل  عمالها  �شحب  �شول  ق��رار  ويطرح 
الذي ميثل اآخر رمز للتقارب بني الكوريتني. وقد اأعربت ال�شركات الكورية 
اإجالء  ل��ق��رار  �شدمتها  ع��ن  املجمع  يف  لها  م�شانع  متلك  التي  اجلنوبية 

عامليها املفاجئ من هناك.
وظل العمل يف جممع كاي�شونغ ال�شناعي متوقفاً منذ التا�شع من اأبريل-

امل�شانع اجلنوبيني  ال�شمالية مديري  كوريا  ني�شان اجلاري عندما منعت 
و�شاحنات الإمدادات من دخول املنطقة ال�شناعية، و�شحبت جميع عامليها 
�شول  التوتر مع كل من  ي�شوبها  اأج��واء  يف غمرة  األفاً   53 البالغ عددهم 

ووا�شنطن.



14 الثالثاء -  30   أبريل    2013 م    -    العـدد   10780
Tuesday   30    April     2013  -  Issue No   10780

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/37 ت   اإجر- م ر- ت  - ع ن(
 : �شده  املنفذ  الردن   اجلن�شية:  خ�شر  �شليم  تي�شري  عالء  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:بخيت  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامري  مبخوت  �شعيد  بخيت 
ان طالب  بالن�شر مبا  المارات  عنوانه:  العامري اجلن�شية:  �شعيد مبخوت 
وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ.  املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر طلب  الربعاء  يوم  لنظره جل�شة 
الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/43 ت   اإجر- م ر- ت  - ع ن(
المارات    اجلن�شية:  الظاهري  حمود  علي  غامن  �شعيد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات   اجلن�شية:  وا�شترياد  لتجارة  رفيديا  �شركة   : املنفذ �شده 
اعالنه:�شركة رفيديا لتجارة وا�شترياد اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/2 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/685 ت   جتر - م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ فوزية نا�شر �شليمان الريامي   اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : 
اليدي املتكاملة للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه/ 
اليدي املتكاملة للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ت-  جز-م  جت   2012/1568
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/15
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 29 /2013 جت جز- ب �س-ب- اأظ

المارات   اجلن�شية:  زار  ح�شني  ب�شارت  بوكالة  العامة  للنقليات  الحتاد  مدعي/قوة 
اجلن�شية:  اهلل  بخت  وميثلها  العامة  للنقليات  ليت  مون  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 31220 درهم  املطلوب اعالنه/موؤ�ش�شة مون 
ليت للنقليات العامة وميثلها بخت اهلل اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر)للعلم 
بتجديد الدعوى من ال�شطب بالن�شر(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س   بني  الكائنة 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمةبني يا�س البتدائية

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 420 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/احمد حممد علي �شلطان الهاملي ب�شفته وكيل خدمات الرخ�شة/ بريغهام للت�شميم 
نبيل  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  �شتيوي   ح�شني  طه  ن�شال  وميثله/  الديكور  وتنفيذ 
اجلن�شية:  الديكور  وتنفيذ  لت�شميم  الرخ�شة/بريغهام  مالك  ب�شفته  �شنو  الدين  حمي 
املطلوب اعالنه/ الدعوى: ف�شخ عقد وكيل خدمات على مبلغ 50000 درهم  لبنان   مو�شوع 
نبيل حمي الدين �شنو ب�شفته مالك الرخ�شة/بريغهام لت�شميم وتنفيذ الديكور  اجلن�شية: 
لبنان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
املوافق 2013/5/05 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

 

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 317 /2013 مد جز- م ر-ب-  ع ن

عبداهلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاأجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
العربي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: حممد �شافيع بن جابار اجلن�شية: 
�شنغافورة  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية  15100 درهم   املطلوب اعالنه/
حممد �شافيع بن جابار اجلن�شية: �شنغافورة عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 
امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 96 /2013 جت كل - م ر-ب-  ع ن

مدعي/هند عبداهلل غدير عبداهلل الكعبي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العقارية  القدرة 
مببلغ 222744  درهم + الفائدة القانونية املطلوب اعالنه/القدرة العقارية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 454 /2013 مد جز  - م ر-ب-  ع ن

عبداهلل  ه�شام ح�شن  عنه/  وكيال  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
اجلن�شية:  عي�شى  ابراهيم  حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  العربي 
باك�شتان مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 6700 درهم  مالية املطلوب اعالنه/

حممد ابراهيم عي�شى اجلن�شية: باك�شتان   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة  املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 97 /2013 جت كل   - م ر-ب-  ع ن

مدعي/خليفة �شامل احمد حلي�س الكعبي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العقارية  القدرة 
العقارية  اعالنه/القدرة  املطلوب  القانونية  الفائدة   + درهم   240375 مببلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5220 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
بناية  ال�شياحي-  النادي  ابوظبي-  العنوان:  اليه: جريالد بريناردينو مينديول- فلبيني اجلن�شية   املخطر 

ماكدونالد القدمي- �شقة رقم )1203( ت: 0508549500
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )29716 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )29716( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )H -28446 - دبي-  خ�شو�شي( من نوع )ميت�شوبي�شي لن�شر- �شالون( طراز- 2006- 

لون املركبة: ف�شي  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )29716( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5218 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: مروة توكل متويل احمد- م�شرية اجلن�شية، العنوان: دبي- منطقة النخيل ديرة- مقابل هيئة 

الكهرباء واملياه- بناية خاجة- �شقة رقم )105( ت:  0502018444
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )23044 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )23044( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )I -62613 - دبي-  خ�شو�شي( من نوع )تويوتا كامري- �شالون( طراز : 2007- لون 

املركبة: احمر    واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )23044( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6783 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: �شايف خمائيل م�شوح ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 39975 درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )39975( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة  درهم 
)95703- اخ�شر - ابوظبي/خ�شو�شي(   من نوع )هايونداي ات�س 1 - فان ركاب( طراز: 2006- لون املركبة: 

رمادي بيج واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )39975( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6782 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: كور اليمنت�س ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 16670.28 درهم

وقدره  مبلغ  ���ش��داد  �شرعة  اىل  لننبهكم  اليكم،  الخ��ط��ار  ه��ذا  نوجه  ال���ش��الم��ي  الم����ارات  م�شرف  يف  نحن 
بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  درهم قيمة   )16670.28(
ال�شيارة رقم )K-86370- دبي /خ�شو�شي(   من نوع )تويوتا ياري�س - هات�شباك( طراز: 2009- لون املركبة: 

ف�شي واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )16670.28( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6780 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: بيم�شكل للمقاولت ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 18951 درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )18951( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة  درهم 
)A-63864- دبي /خ�شو�شي(   من نوع )هيونداي HD65 - بيك اب( طراز: 2006- لون املركبة: ابي�س 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )18951( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6779 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: تيك�شي ميديا �س.ذ.م.م ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 40869.90 درهم

وقدره  مبلغ  ���ش��داد  �شرعة  اىل  لننبهكم  اليكم،  الخ��ط��ار  ه��ذا  نوجه  ال���ش��الم��ي  الم����ارات  م�شرف  يف  نحن 
بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  درهم قيمة   )40869.90(
ال�شيارة رقم )K-44106- دبي /خ�شو�شي(   من نوع )هوندا �شيفيك - �شالون( طراز: 2008- لون املركبة: 

ازرق واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )40869.90( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6789 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: �شديق كارميبانا حممد ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 55855.08 درهم

وقدره  مبلغ  ���ش��داد  �شرعة  اىل  لننبهكم  اليكم،  الخ��ط��ار  ه��ذا  نوجه  ال���ش��الم��ي  الم����ارات  م�شرف  يف  نحن 
بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  درهم قيمة   )55855.08(
ال�شيارة رقم )34861-الفئة 5- ابوظبي /خ�شو�شي(   من نوع )ني�شان التيما - �شالون( طراز: 2008- لون 

املركبة: ابي�س لوؤلوؤي واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )55855.08( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6792 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: موؤ�ش�شة �شرح الريادة للمقاولت العامة ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 74827 درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )74827( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة  درهم 
)96573-ازرق- ابوظبي /خ�شو�شي(   من نوع )هوندا �شيفيك - �شالون( طراز: 2009- لون املركبة: ابي�س 

لوؤلوؤي واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )74827( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6781 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: توفي�شان نايدو ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 77350 درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )77350( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة  درهم 
)G-61215- دبي /خ�شو�شي(   من نوع )ميت�شوبي�شي لن�شر - �شالون( طراز: 2010- لون املركبة: ابي�س 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )77350( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6784 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: فاتن يو�شف امل�شرف ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 84578.50 درهم

وقدره  مبلغ  ���ش��داد  �شرعة  اىل  لننبهكم  اليكم،  الخ��ط��ار  ه��ذا  نوجه  ال���ش��الم��ي  الم����ارات  م�شرف  يف  نحن 
بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  درهم قيمة   )84578.50(
ا�شتي�شن( طراز: 2008- لون املركبة:  ال�شيارة رقم )J-17197- دبي /خ�شو�شي(   من نوع )كيا �شبورجت - 

عنابي واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )84578.50( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6787 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: وائل عبداملعز عبدالهي م�شطفى ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 76000 درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )76000( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة  درهم 
)18078- ازرق - ابوظبي /خ�شو�شي(   من نوع )فولك�س واجن جيتا - �شالون( طراز: 2008- لون املركبة: 

احمر واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )76000( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6773 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: جراند لتاأجري ال�شيارات ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 35350 درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )35350( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة  درهم 
)94089- رمادي - ابوظبي/خ�شو�شي(   من نوع )هوندا �شيفيك - �شالون( طراز: 2006- لون املركبة: ابي�س 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )35350( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6776 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: جراند لتاأجري ال�شيارات ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 13116.60 درهم

وقدره  مبلغ  ���ش��داد  �شرعة  اىل  لننبهكم  اليكم،  الخ��ط��ار  ه��ذا  نوجه  ال���ش��الم��ي  الم����ارات  م�شرف  يف  نحن 
بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  درهم قيمة   )13116.60(
ال�شيارة رقم )80743- اخ�شر - ابوظبي/خ�شو�شي(   من نوع )تويوتا - مركبه خفيفة( طراز: 2007- لون 

املركبة: ابي�س واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )13116.60( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   

 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل
الرقم: 2013/6777 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25

 املنذر : م�شرف الم��ارات ال�شالمي ، وميثله / حممد كمال �شرحان/فل�شطيني اجلن�شية ، العنوان: راأ�س 
اخليمة ، ت: 050770098

املنذر اليه: الطائر الف�شي ملقاولت البناء ، العنوان:راأ�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء(
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره 63022 درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )63022( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�شد  قيمة  درهم 
)G 99655- دبي /خ�شو�شي(   من نوع )هوندا اكورد - �شالون( طراز: 2007- لون املركبة: رمادي واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )63022( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.
                                                                                                 املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30    
 مذكرة تبليغ حكم 2013/66 احوال غيابي       

 اىل املحكوم عليه /حممد ح�شني رحمة اهلل باك�شتاين اجلن�شية/ عجمان منطقة الب�شتان نبلغك 
انه �شدر �شدك احلكم 2013/66 احوال الغيابي املبني ادناه وذلك احلق يف العرتا�س على هذا 
احلكم امام حمكمة عجمان ال�شرعية خالل مدة 30 يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك 
هذه املذكورة ويف حالة عدم تقدميك العرتا�س خالل املدة املذكورة فان احلكم �شي�شبح قطعيا 

بحقك. و�شتتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه. حتريرا يف يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23م
احلكم : بناء على الدعوى والطلب والبيئة اخلطية املربزة والبينة ال�شخ�شية امل�شتمعة وعمال 
باملواد 7 و 10 من قانون الثبات يف املعامالت املدنية و 117و 122 من قانون الحوال ال�شخ�شية 
الحتادي رقم 28 ل�شنة 2005  فقد حكمت بتطليق املدعية نورة املذكورة على زوجها الداخل بها 
بعقد �شرعي �شحيح املدعي عليه حممد ح�شني املذكور بطلقه بائنة لل�شرر والهجر وعدم النفاق 
ومهر  بعقد  ال  ترياجعا  ي��ج��وازان  ول  انتهت  قد  بينهما  الزوجية  احلياة  ب��ان  املدعية  وافهمت 
جديدين وان عليها اح�شاء عدتها اعتبارا من �شريورة احلكم باتا و�شمنت املدعي عليه الر�شوم . 

حكما �شدرا بح�شور املدعية علنا حترير يف 6/ جمادي الخرة 1434ه� موافق 2013/4/16م 
و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلي اآله و�شحبه و�شلم.

رئي�س الدائرة     

دولــــة العــــربية املتــــحدة 
وزارة  العدل
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وفاة امراأة ترفع �شحايا بنغالدي�س اإىل 381 
••دكا-وكاالت:

ارتفعت ح�شيلة كارثة املبنى الذي انهار الأربعاء قرب دكا عا�شمة بنغالدي�س اإىل 381 قتيال على 
اأكرث من ع�شر �شاعات  اإثر ف�شل حم��اولت ا�شتمرت  اآخر ناجية حتفها  اأن لقيت  الأق��ل، وذلك بعد 
الإطفاء  فرق  رئي�س  واأو�شح  الهواء.  على  مبا�شرة  تلفزيونية  بتغطية  حظيت  عملية  يف  لإنقاذها 
اأحمد علي اأن حريقا اندلع الأحد يف ركام املبنى ق�شت فيه ناجية يعتقد اأنها الأخ��رية التي كانت 
ل تزال على قيد احلياة. وقال كنا نعمل على قطع اإحدى الدعامات لإخ��راج ام��راأة كانت، على ما 
 . فارقت احلياة  اأنها  اإخماد احلريق ولكن عندما عدنا وجدنا  ناجية. لقد متكنا من  اآخر  نعتقد، 
واأ�شاف كانت امراأة �شجاعة وقاتلت حتى النهاية. ق�شينا ما بني ع�شر �شاعات اإىل 11 �شاعة اليوم 
ونحن نحاول اإخراجها على قيد احلياة. لقد قبلنا التحدي ولكننا خ�شرنا. هذا الأمر حطم قلوبنا 
جميعا. اجلميع تاأثر مبا جرى . و�شدت هذه املراأة الأنظار، اإذ اأنها وعلى الرغم من وهنها ال�شديد 
متكنت من ال�شراخ من حتت الأنقا�س لإ�شماع �شوتها لرجال الإنقاذ الذين فور العثور عليها �شباح 

اجلمعة بدوؤوا العمل على انت�شالها يف عملية حظيت بتغطية تلفزيونية مبا�شرة على الهواء. 

الزياين: دول التعاون يف حاجة اإىل اإ�شرتاتيجية �شاملة للعمل 
 •• الريا�س-وام:

الدكتور  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ني  معايل  اأك��د 
اإىل  ح��اج��ة  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اأن  ال��زي��اين  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف 
خليجي  لعمل  ال��الزم��ة  ال�شرورية  العنا�شر  حت��دد  �شاملة  اإ�شرتاتيجية 
م�شرتك ملواجهة املخاطر والتعايف منها. وقال الزياين يف كلمة افتتح بها 
ور�شة العمل التدريبية حول التخطيط امل�شبق للتعايف من خماطر الكوارث 
التي بداأت ام�س مبقر الأمانة العامة ملجل�س التعاون مبدينة الريا�س ان 
اأهم مرتكزات هذه ال�شرتاتيجية ال�شراكة مع الدول الإقليمية واملنظمات 
مبواجهة  املعنية  الدولية  والأج��ه��زة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  الدولية 
الكوارث واملخاطر. و�شدد على اأن القدرة على التعايف من الأزمات والتعامل 
عن�شرا  متثل  التي  العامة  ال�شالمة  حتقيق  يف  اأ�شا�شي  اأم��ر  ال��ك��وارث  مع 

اأهمية  اىل  م�شريا   .. املجل�س  ل��دول  الإمنائية  الأه���داف  لتحقيق  اأ�شا�شيا 
التوعية باملخاطر و�شرورة ا�شراك املواطن يف جهود مكافحة الكوارث من 

خالل زيادة وعيه بكيفية التعامل معها والتقليل من اآثارها.
املخاطر  مل��واج��ه��ة  امل�����ش��رتك  العمل اخلليجي  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ام  الأم���ني  واأك���د 
والتعايف منها .. م�شريا اإىل اأن التعاون امل�شرتك خليجيا من �شاأنه اأن يقلل 

اخل�شائر و�شدد على اأهمية التعاون والتن�شيق الإقليمي يف هذا املجال.
التعاون  التي ينظمها مركز جمل�س  الور�شة  اأم��ام  الزياين يف كلمته  وقال 
لإدارة حالت الطوارئ بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر 
التعاون  للتعايف ومب�شاركة وفود من دول جمل�س  العاملي  الكوارث واملركز 
توفري  ان  وامل��خ��اط��ر  ب��ال��ك��وارث  العالقة  ذات  القطاعات  خمتلف  ميثلون 
البيئة الآمنة وامل�شتقرة واملزدهرة وامل�شتدامة لدول املجل�س و�شعوبها ياأتي 

يف مقدمة اأولويات اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون.

ل��ل��م�����ش��وؤول��ني ال���ذي���ن ع��م��ل��وا مع 
ال���ن���ظ���ام ال�����ش��اب��ق م���ا ق���د ي����وؤدي 
كبار  م���ن  ال��ك��ث��ري  ا���ش��ت��ب��ع��اد  اىل 

امل�شوؤولني.
وقلقا بني  ج��دل  ال��ق��ان��ون  ويثري 
ال��ط��ب��ق��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ومت�����ت يف 

حم��م��د امل��ق��ري��ف اىل اط���الق نار 
دون حدوث ا�شابات.

وتعاين ال�شلطات الليبية من عدم 
قدرتها على ب�شط نفوذها وقوتها 
ال�����ش��راع مع  ب�شبب  الأر����س  على 

العديد من امليلي�شيات امل�شلحة.

اع�شاء  الونة الخرية حما�شرة 
يف امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي ال��ع��ام لعدة 
�شاعات من متظاهرين يطالبون 
ب���ت���ن ����ش���ري���ع ل����ق����ان����ون ال���ع���زل 
رف���ع احل�شار  وب��ع��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي. 
املوؤمتر  رئ��ي�����س  م���وك���ب  ت��ع��ر���س 

ي�شتهدفان زعيمهم حتديدا.
يبدو،  م����ا  ع���ل���ى  ال����ث����اين  ال����ه����دف 
ه���و امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وح����دة حزبه 
الداخلية ومنع اأي �شراع اأو تناف�س 
�شورة  يف  ورم������وزه  ق���ي���ادات���ه  ب���ني 
قانونيا.  ال�شب�شي  تر�شح  ا�شتحالة 
ف��ح��رك��ة ن�����داء ت��ون�����س ه���ي حزب 
تتوّزع  ت���ي���ارات  ���ش��ف��وف��ه  ي�����ش��م يف 
اللربايل  وال���ي���م���ني  ال��ي�����ش��ار  ب���ني 
البورقيبيون  وال����د�����ش����ت����وري����ون 
هو  بينهم  يجمع  وما  والنقابيون، 
الدفاع عن الدولة املدنية وم�شروع 
جمتمعي حداثي ي�شتمد مرجعيته 
الإ�شالحي  ال��ت��ي��ار  م��ن  ال��ف��ك��ري��ة 
وقد  الوطنية،  واحلركة  التون�شي 
يوؤدي اأي تناف�س بني مكوناته اإىل 
ال�شب�شي  ي�شعى  ما  وه��و  انفجاره، 
اإىل ت��ف��ادي��ه يف ه��ذه امل��رح��ل��ة التي 
اإذ يبقى  ت�شبق خو�س النتخابات، 
الّرمز  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق���اي���د  ال���ب���اج���ي 
اجلامع واملوّحد لكل هذه التيارات 

داخل نداء تون�س.
ال�شب�شي  اأّن  ه��و   ، الأه����داف  ثالث 
ال�شيا�شية  اأراد مبناورته  يكون  قد 
املحتملني  امل��ن��اف�����ش��ني  دف����ع  ه����ذه 
ت��ر���ّش��ح��ه��م مّما  اإىل الإع�����الن ع��ن 
اأحزابهم  داخ��ل  �شراعات  يثري  قد 
وانق�شامات مبا انه يوجد اأكرث من 

حلفائها. والتبكري بالختيار يهدد 
احلكومي  العمل  وح���دة  �شك  ب��ال 
داخل  الثالثي  التحالف  ومتا�شك 
حا�شم  منعرج  يف  التاأ�شي�شي  ق��ّب��ة 

لإنهاء د�شتور البالد.
راب��ع الأه��داف واآخرها من خالل 
تر�شحه  ال�شب�شي  لإع��الن  قراءتنا 
للرئا�شة، وهو اأهمها على الإطالق 
من وجهة نظرنا، هو اإعادة توجيه 
تون�س  يف  ال�شائد  اجل���دل  بو�شلة 
اأي  الطبيعي،  اإىل ف�شائه  واإعادته 
اأّن  اأ�شا�س  على  ال�شيا�شي  الق�شاء 
م�شالة  لي�شت  الأ���ش��ا���س  الق�شية 
الإ�شالم  ب���ني  اأي  مفتعلة  دي��ن��ي��ة 
وال��ع��ل��م��ان��ي��ة ك��م��ا ه��و ���ش��ائ��د الآن، 
ال�شلطة.  اج���ل  م���ن  ���ش��ب��اق  واإمن�����ا 
وبهذا املعنى تكون مبادرة ال�شب�شي 
ال�شاحة  اإن�����ق�����اذ  يف  جن���ح���ت  ق����د 
ال�شيا�شية يف تون�س وذلك با�شتبعاد 
والدينية،  امل��ذه��ب��ي��ة  الفتنة  �شبح 
الدائر يف مداه  وبتنزيلها ال�شراع 
ال�شيا�شي  امل���ج���ال  اأي  احل��ق��ي��ق��ي، 

وحده دون �شواه.
على  ق��ط��ع��ه  ال�شب�شي  ح���رك  ل��ق��د 
رق��ع��ة ال�����ش��ط��رجن يف م���ب���اراة غري 
خّيل  كما  �شلفا  النتائج  حم�شومة 
للكثريين ول�شان حاله يقول: هل 

من مبارز..؟

ط��ام��ح ل��ل��رت���ش��ح داخ���ل ك��ل حزب، 
ال�شراعات  ه���ذه  م��ن  ت�شلم  ول���ن 
ال��داخ��ل��ي��ة الأح����زاب احل��اك��م��ة مبا 
تبدو  ال��ت��ي  النه�شة  ح��رك��ة  فيها 
اأك������رث مت���ا����ش���ك���ا وان�������ش���ج���ام���ا من 
غريها، اإذ يتوفر لديها الآن ثالثة 
الأقل  على  مفرت�شني  مر�شحني 
ورئي�س  اجل���ب���ايل  ح���م���ادي  وه����م 
العري�س  وعلي  ال�شابق  احلكومة 
ال��وزراء احلايل ونورالدين  رئي�س 

البحريي وزير العدل ال�شابق.
ول يخفى اأّن مثل هذه ال�شراعات، 
ل���و ح���دث���ت، ف��اإن��ه��ا ���ش��رتب��ك هذه 
الأح�����زاب مب��ا ي��خ��دم ن���داء تون�س 
وحلفائه خا�شة اأّن حليفي النه�شة 
�شرخ  يعانيان من  واملوؤمتر  التكتل 
ان�شحابات  اإىل  اأدى  داخلهما  ح��اد 
باجلملة واىل ولدة اأحزاب جديدة 

من رحم حزب املوؤمتر خا�شة. 
الرتويكا  ف���ان  ال�����ش��ي��اق،  ذات  ويف 
اأّن  مب��ا  م��ه��ددة  اأ�شبحت  احلاكمة 
حركة  ت��دف��ع  ق��د  ال�شب�شي  خ��ط��وة 
بح�شم  الإ������ش�����راع  اإىل  ال��ن��ه�����ش��ة 
اخ��ت��ي��اره��ا م��ب��ك��را مل��ر���ش��ح��ه��ا بني 
امل����رزوق����ي ال��رئ��ي�����س احل����ايل وبن 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ج��ع��ف��ر 
عن  عدولها  �شورة  يف  التاأ�شي�شي، 
ال��رئ��ا���ش��ة ل�شالح  م��ع��رك��ة  خ��و���س 

•• طرابل�س-لندن-وكاالت:

الثنني  ام�س  دبلوما�شيون  ح��ذر 
م�����ن ت�����زاي�����د ع����ن����ف اجل����م����اع����ات 
الأهداف  �شد  ليبيا  يف  اجلهادية 
مايل  من  خروجها  بعد  الغربية، 

يف اأعقاب التدخل الغربي.
وق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان اإن 
ال�شفارة  ا�شتهدف  ال��ذي  الهجوم 
الأ�شبوع  طرابل�س  يف  الفرن�شية 
امل����ا�����ش����ي ودّم��������ر ق�������ش���م���اً ك���ب���رياً 
م��ن جانب  ان��ت��ق��ام��اً  ُي��ع��ت��رب  منها 
قرار  ع��ل��ى  الليبيني  امل��ت�����ش��ددي��ن 
باري�س متديد مهمتها الع�شكرية 

�شد زمالئهم يف مايل.
جهادية  ج���م���اع���ات  اأن  وك�����ش��ف��ت 
ببلدة متبكتو  اأُبعدت من معقلها 
وقطعت  �شماًل  توجهت  م��ايل  يف 
والنيجر  اجلزائر  ال�شحراء عرب 
بتاأجيج  و���ش��اه��م��ت  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل 
التمرد املتزايد فيها. واأ�شافت اأن 

وفقاً  باجلهاديني،  يو�شفون  من 
ال�شحراء  عربوا  للدبلوما�شيني، 
يف  ال�������ك�������وادر  اإىل  ل���الن�������ش���م���ام 
مدينتي بنغازي ودرنة الواقعتني 
على ال�شاحل ال�شرق لليبيا، حيث 
تعر�شت مراكز ال�شرطة لعمليات 
تفجري يف الأيام القليلة املا�شية، 
يهدد  ال������ذي  ال���ت���م���رد  اإط��������ار  يف 
بتقوي�س الدميقراطية اجلديدة 

اله�شة يف البالد.
اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�������ش������ارت 
ديبي،  اإدري�س  الت�شادي،  الرئي�س 
اأن  املا�شي  الأ�شبوع  بنهاية  اأعلن 
اأ�شبحت  الليبية  بنغازي  مدينة 
تدريب  مل��ع�����ش��ك��رات  م��وط��ن��اً  الآن 

املتمردين الت�شاديني.
يف  غربي  دبلوما�شي  اإىل  ون�شبت 
طرابل�س قوله نحن نعلم بوجود 
اجلماعات  ب���ني  را���ش��خ��ة  رواب�����ط 
وليبيا،  م��ايل  كل من  امل�شلحة يف 
الطبقة  اأو���ش��اط  يف  قلق  وه��ن��اك 

يف �شوء ذلك، ا�شتمر مبنى وزارة 
اخلارجية الليبية حما�شرا ام�س 
من قبل م�شلحني يطالبون بعزل 
ال�شابق،  ال��ن��ظ��ام  م��ع  امل��ت��ع��اون��ني 
فران�س  لوكالة  مرا�شل  اف��اد  كما 

بر�س.
�شيارة  ث���الث���ني  ح�����واىل  وت���ق���وم 
م�شادات  بع�شها  يحمل  بيك-اب 
جوية ا�شافة اىل ع�شرات الرجال 
امل�����ش��ل��ح��ني م���ن���ذ ����ش���ب���اح الح����د 
الكائن  ال���وزارة  مبنى  مبحا�شرة 
طرابل�س.  م��دي��ن��ة  و����ش���ط  ق����رب 
وعلقت على مداخل املبنى لفتات 
كتبت عليها عبارات تطالب بتبني 

قانون العزل ال�شيا�شي.
اب������و دينة  وق�������ال امي������ن حم���م���د 
لوكالة  امل��ح��ت��ج��ني  ع�����ش��و جت��م��ع 
فران�س بر�س ان ال��وزارة ما زالت 
ان  م�شيفا   ، ومقفلة  حم��ا���ش��رة 
ال�شاعات  يف  ���ش��ت��ب��داأ  حم���ادث���ات 

املقبلة مع م�شوؤولني يف الوزارة .

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ه��ن��ا ب����اأن م���ايل تهب 
عليهم مرة اأخرى .

ك��م��ا ن��ق��ل��ت ال���غ���اردي���ان ع���ن قائد 
ب��ل��دة متبكتو،  امل��ال��ي��ة يف  ال��ق��وات 
اأن  �����ش����ن����غ����اري،  ك���ي���ب���ا  ال���ع���ق���ي���د 
اجلماعات امل�شلحة تفّر اإىل ليبيا، 
املنطقة  هذه  يف  ليبيني  واعتقلنا 
ونيجرييني  ج��زائ��ري��ني  وك��ذل��ك 
من  اآخرين  واأوربيني  وفرن�شيني 

حملة اجلن�شيات املزدوجة .
موارد  خ�ش�شت  ليبيا  اإن  وقالت 
اجلهاديني  ت���دف���ق  مل���ن���ع  ك���ب���رية 
والأ�شلحة عرب حدودها اجلنوبية، 
ال�شحراوية  منطقتها  واعتربت 
ب���اأك���م���ل���ه���ا م��ن��ط��ق��ة اإط�������الق حر 
ل���ل���ن���ريان م����ن ق���ب���ل ال���ط���ائ���رات 
يف  ب��دوري��ات  تقوم  التي  احلربية 
حفر  م��ن  للتو  وان��ت��ه��ت  �شمائها، 
خندق ي�شل طوله اإىل نحو 174 
ك��ي��ل��وم��رتاً ع���رب ال�����ش��ح��راء ملنع 
املهربني من العبور اإىل حدودها. 

ال  ي��رف��ع  ل��ن  احل�����ش��ار  ان  وراى 
املحتجني  م��ط��ال��ب  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ن��د 
املوؤمتر  ت�شويت  م��ع  وخ�شو�شا 
الوطني العام على م�شروع قانون 
للمتعاونني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ع���زل 

ال�شابقني مع معمر القذايف .
الليبي علي  ال���وزراء  وك��ان رئي�س 
زيدان اعرب الحد عن ا�شفه امام 
ال�شحافيني ملحا�شرة مبنى وزارة 
باعمال  اي�����ش��ا  ون����دد  اخل��ارج��ي��ة 
وزارة  الح���د  ا�شتهدفت  تخريب 
الوطني يف  الداخلية والتلفزيون 

طرابل�س.
ال�����ش��ك��ان اىل دعم  زي������دان  ودع�����ا 
املجموعات  مواجهة  يف  احلكومة 
البلد  زعزعة  تريد  التي  امل�شلحة 
تريد  ح��ك��وم��ت��ه ل  ان  م��و���ش��ح��ا   ،

الدخول يف مواجهة مع احد .
وي�������در��������س امل�������وؤمت�������ر ال����وط����ن����ي 
يف  �شيا�شية  �شلطة  اع��ل��ى  ال���ع���ام، 
ال�شيا�شي  ل��ل��ع��زل  ق��ان��ون��ا  ل��ي��ب��ي��ا، 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ن�����داء تون�س  اأع���ل���ن رئ��ي�����س ح����زب 
والوزير الأول ال�شابق الباجي قايد 
برنامج  يف  الأح���د  ليلة  ال�شب�شي، 
تون�شية خا�شة،  قناة  ح��واري على 
اتخاذه قرار تر�شيح نف�شه لرئا�شة 
م��ن��ه بقدرته  اإمي���ان���ا  اجل��م��ه��وري��ة 
ح�شب  امل�شوؤولية  ه��ذه  حتمل  على 
ت��ع��ب��ريه.  واأو���ش��ح ق��ائ��د ال�شب�شي 
اأن هذا القرار مل يتم تدار�شه اإىل 
ح��د الآن داخ���ل الحت���اد م��ن اأجل 
م��ن حزب  ك��ل  ال��ذي ي�شم  تون�س، 
اجلمهوري  واحل���زب  تون�س  ن���داء 
وح��������زب امل���������ش����ار ال����دمي����ق����راط����ي 
ال�شرتاكي  واحل���زب  الجتماعي  
ال��ي�����ش��اري، لت��خ��اذ م��وق��ف نهائي 
واعترب   . ال�شتحقاق  ه��ذا  ب�����ش��اأن 
رئي�س حزب نداء تون�س اأن جرمية 
اغتيال الفقيد �شكري بلعيد اأّكدت 
ف�شل كل املنظومة ال�شيا�شية التي 
اأكتوبر   23 ان��ت��خ��اب��ات  اأف���رزت���ه���ا 
2011 ح�شب راأيه. ويف �شياق اآخر 
يوؤيد  اإن حزبه  ال�شب�شي  قائد  قال 
رئي�س  فيه  يخ�شع  �شيا�شيا  نظاما 
من  وامل�����ش��اءل��ة  للمراقبة  ال��دول��ة 
املجل�س  اأن  معتربا  ال��ربمل��ان  قبل 
على  تغّول  قد  احل��ايل  التاأ�شي�شي 

احلياة ال�شيا�شية.
اإن  ن��داء تون�س  وق��ال رئي�س ح��زب 
جل�شات  يف  م�شاركته  عّلق  احل��زب 
احل���وار ال��وط��ن��ي ال��ت��ي دع��ت اإليها 
رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة ب�����ش��ب��ب عدم 
ت��وف��ر ال�����ش��روط ال��الزم��ة لإجناح 
ح�شب  اأب�����رزه�����ا  ال���ت���ي  و  احل�������وار 
تعبريه عدم ت�شريك اأغلب القوى 
ال�شيا�شية فيه. وُيذكر اأن ال�شب�شي 
وهناك  عاما   86 العمر  من  يبلغ 
ب��ن��دا يف م�����ش��روع ال��د���ش��ت��ور ي�شع 

ع���ام���ا ل ميكن   75 ب�����ش��ن  ���ش��ق��ف��ا 
عن  ف�شال  الرت�شح،  عند  جت��اوزه 
قانون  ل��ت��م��ري��ر  م�����ش��اع��ي  وج�����ود 
على  ين�ّس  ال��ذي  ال��ث��ورة  حت�شني 
م�شوؤولية  ت��ق��ل��د  م���ن  ك���ل  اإق�����ش��اء 
العابدين  زي���ن  ال��رئ��ي�����س  ع��ه��د  يف 
اإىل   1987 ب��داي��ة م��ن  ب��ن ع��ل��ي 
ق��ي��ام ال���ث���ورة، وه���و ق��ان��ون ينتظر 
كان  باعتباره  ال�شب�شي  ي�شمل  اأن 
مطلع  التون�شي  ل��ل��ربمل��ان  رئي�شا 
وبالتايل   املا�شي،  القرن  ت�شعينات 
ح��رم��ان��ه م��ن خ��و���س م��ع��رك��ة هذا 

ال�شتحقاق.
خ�شوم واأن�شار

ول��ئ��ن اع��ت��رب رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة حركة 
التاأ�شي�شي  ب��امل��ج��ل�����س  ال��ن��ه�����ش��ة 
ت�شريحات  اأّن  ع��ت��ي��ق  ال�����ش��ح��ب��ي 
زع��ي��م ح���زب ن���داء ت��ون�����س الباجي 
وتلزمه  مهمة  غري  ال�شب�شي  قائد 
وحده م�شيفا ال�شب�شي غري معني 
اإّن م�شروع قانون  بالرئا�شة. وقال 
ين�س  الد�شتور  مب�شودة  النتخاب 
لالنتخابات  املرت�شح  �شن  اأن  على 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة حم�����ش��ور م��ا ب��ني 40 
فاإن  ب��ال��ت��ايل  و  ���ش��ن��ة   75 و  ���ش��ن��ة 
معني  غري  ال�شب�شي  قايد  الباجي 

بهذه النتخابات.
واعترب من جهته  القيادي بحزب 
اجلمهورية  اج�����ل  م����ن  امل�����وؤمت�����ر 
ق�����رار  اأن  ع����ب����ا�����س  ب�����ن  ال������ه������ادي 
بالرت�شح  ال�شب�شي  ق��ائ��د  الباجي 
القادمة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ه���و ره����ن ����ش���روط ال��رت���ش��ح التي 
����ش���ي�������ش���ع���ه���ا امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
الق�شوى  ال�شن  ومنها  التاأ�شي�شي 
با�شتجابته  ك����ذل����ك  وم����رت����ب����ط 
التي  الأخ��رى  ال�شروط  من  لعدد 
التاأ�شي�شي.  امل��ج��ل�����س  ���ش��ي��ح��دده��ا 
واكد حزب التكتل من اجل العمل 

القدمي.  م��ك��ا���ش��ب  ول  ال���ث���ورة  ل 
الباجي قايد ال�شب�شي قاد املرحلة 
الثورة وكان  الوحيدة يف  الناجحة 
�شلبة  ���ش��م��ان��ة  ت��ون�����س  م��ن��ح  وراء 
للم�شتقبل  ���ش��خ��م��ة  ���ش��ن��ع  واأداة 
ن��داء تون�س. وهي كلها  هي حركة 
ذات  ه��ائ��ل��ة.  م�شتقبلية  اإجن�����ازات 

روح �شبابية متوهجة.
وي�����ش��ي��ف م������رزوق: م���ا ت��ب��ق��ى من 
الأق����������وال امل���م���ج���وج���ة ح�����ول �شن 
الباجي هي من باب قلة الأخالق 
احلميدة، ويف دول عديدة متقدمة 
ت��ع��ت��رب ن���وع���ا م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز الذي 
عليه…علما  مرتكبوه  يحا�شب 
اأن م��ن ي��ث��ري ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة مييل 
مل��ر���ش��ح��ني اآخ���ري���ن جت�����اوزوا عمر 
ال�شباب بعقود. ثم الإق�شاء وال�شن 

الأق�شى للرت�شح، اإلخ…
هذه كلها قائمة غري عادلة وتخ�س 
ي���ري���د ف��ر���ش��ه��ا ك���م���ا فر�س  م����ن 
علينا  عديدة  اأخ��رى  �شلبية  اأ�شياء 
ووجودها ل يجب اأن مينع اإعالن 
القرار امل�شوؤول. الآن ل �شيء مينع 
من  اآخ����رون  مر�شحون  يتقدم  اأن 
يقع  ثمة  …ومن  اأخ���رى  اأح���زاب 
ال��ف��رز م��ن ق��ب��ل ال�����راأي العام… 
مب��ا مي��ه��د لخ��ت��ي��ار م��ر���ش��ح واحد 
تتوفر  الدميقراطية  الكتل  ميثل 
واأهمها  ال�شرورية  ال�شفات  فيه 
القدرة على الفوز رغم اأنني اأعتقد 

اأنه ل يوجد مناف�س للباجي.

ماذا وراء هذه اخلطوة
اإع�����الن  ف��������اإّن  ك����ل الأح����������وال  ويف 
ال�����ش��ب�����ش��ي  امل���ف���اج���ئ ط����رح عديد 
ال�شيا�شية  ال�����ش��اح��ة  يف  الأ���ش��ئ��ل��ة 
التون�شية وعلى املتابعني ل�شوؤونها 
التوقيت  ن��اح��ي��ت��ي  م���ن  ،خ���ا����ش���ة 
وال��ه��دف. ال��ث��اب��ت، وق��ب��ل حماولة 

قايد  الباجي  ق���رار  اأن  واحل��ري��ات 
ال�شب�شي  قد يعرّب عن رغبة عديد 
البالد  يف  واملنا�شلني  ال�شيا�شيني 
الرئا�شة   لن���ت���خ���اب���ات  ب��ال��رت���ش��ح 
ول���ك���ن م����ن ���ش��ي��ح�����ش��م الأم�������ر هو 

املجل�س التاأ�شي�شي.
تون�س  ن��داء  بحركة  القيادي  ف��ان 
اإعالن  اأّن  اع��ت��رب  م���رزوق  حم�شن 
تر�شحه  ال�شب�شي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي 
املقبلة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ل���ك���ل م����ن ل يريد  ����ش���ار  ن���ب���اأ  ه����و 
منهج  يف  اأك���رث  ت��ذه��ب  اأن  لتون�س 
والتجريب.  وامل��ق��ام��رة  امل��خ��اط��رة 
حمتاجة  �شتكون  تون�س  اإّن  وق��ال 
يف املرحلة املقبلة لقيادة جتمع بني 
ا�شتمرارية  اخلربة والطموح، بني 
ال���دول���ة وان���دف���اع ال��ت��ج��دي��د، بني 
ال�شباب،  وج��ي��ل  ال��ت��اأ���ش��ي�����س  ج��ي��ل 
بني حكمة اخلطوة الواثقة وذكاء 

احللم املتوثب.
حتتاج  تون�س  اأّن  م���رزوق  واأ���ش��اف 
متاما،  خم��ت��ل��ف  ج���دي���د  مل�������ش���روع 
و�شيا�شيا  واج��ت��م��اع��ي��ا  اق��ت�����ش��ادي��ا 
عميقة  هيكلية  ث��ورة  وثقافيا… 
ودماغها  وق���وده���ا  ال�����ش��ب��اب  ي��ك��ون 
حتى  ول��ك��ن  وقيادتها…  وي��ده��ا 
اإىل فو�شى  الثورة  ل تتحول هذه 
قيادتها  ف��ري��ق  يف  ي��ك��ون  اأن  يجب 
من يحكم التوازنات ويكون له من 
اخلربة والإ�شعاع والقبول ال�شعبي 
الر�شيد الكايف. وت�شاءل مرزوق كم 
منلك الآن يف تون�س من �شخ�شيات 
الدولة  خربة  لها  النوع؟  هذا  من 
وح��ك��م��ة ال��ت��ج��رب��ة ال��ط��وي��ل��ة ويف 
ال����ش���ت���ع���داد لفتح  ال���وق���ت  ن��ف�����س 
اآفاق التغيري؟ اإن ثورتنا هي ثورة 
فتح  نح�شن  مل  اإذا  ولكن  ال�شباب 
للدولة  الكامل  للت�شبيب  الطريق 
والقت�شاد واملجتمع فاإننا لن نربح 

الإجابة عن نقاط ال�شتفهام التي 
تطرحها خطوة ال�شب�شي هذه، هو 
اأن اإ�شراع ال�شب�شي باإعالن تر�شحه 
يخلط  �شوف  املقبلة  لالنتخابات 
توزيع  ويعيد  الأوراق  من  الكثري 
الأدوار واله��م والأخ��ط��ر، ان��ه قد 
القائمة  التحالفات  �شياغة  يعيد 
الت�شكل  ط�����ور  يف  ال���ت���ي  ت���ل���ك  اأو 
حزب  يعترب   ال��ت��ي  تلك  فيها  مب��ا 

ال�شب�شي نداء تون�س طرفا فيها.
اأّن  الفر�شية، هو  يوؤكد هذه  ومما 
ال��ع��ارف��ني ب��ال��رج��ل ي���درك���ون انه، 
ال�شيا�شية  وجتربته  خربته  بحكم 
ق��ي��ا���ش��ا خل�����ش��وم��ه وم��ن��اف�����ش��ي��ه، ل 
مي��ك��ن اأن ي��ق��دم ع��ل��ى خ��ط��وة غري 
اأن  ودون  وحم�����ش��وب��ة،  م���درو����ش���ة 
يكون ق��د اّم��ن لها ح��ّدا اأدن���ى من 
تعود  ال��ت��ي  املكا�شب  وم��ن  ال��ن��ج��اح 
ع��ل��ى ح���زب���ه، خ��ا���ش��ة ان����ه جن���ح يف 
يجعل من حركته،  اأن  وجيز  وقت 
التي تاأ�ّش�شت منذ عام، رقما �شعبا 
تون�س،  يف  ال�شيا�شية  امل��ع��ادل��ة  يف 
واجرب الراف�شني له وللتيار الذي 
يتزّعمه، واأ�شا�شا النه�شة واملوؤمتر. 
على اجللو�س مع حزبه يف احلوار 

الوطني. 
وميكن اجلزم بان ال�شب�شي باإعالنه 
ع�شافري  ���ش��رب  اإىل  ي�شعى  ه���ذا 
عديدة بحجر واحد، منها حماولة 
داخ���ل���ي وخارجي،  ���ش��غ��ط   اإث������ارة 
يتمّتع  ال��ت��ي  ال�شعبية  م�شتثمرا 
ا�شتطالعات  جلميع  وت�شّدره  بها 
الراأي بفارق مريح على مناف�شيه، 
م�شروع  مت���ري���ر  ع�����دم  اأج������ل  م����ن 
ب�شقف  املتعلق  الد�شتوري  القانون 
الثورة  حت�شني  وم�����ش��روع  ال�����ش��ّن 
ع��ق��اب��ا جماعيا  ف��ي��ه  ي����رى  ال�����ذي 
ف��ي��ه��م��ا قاعدته  ت����رى  ق���د  وال���ت���ي 
قانونان  اأنهما  العري�شة  ال�شعبية 

امل�شلحون يوا�شلون ح�شار وزارة اخلارجية الليبية

حتذير من ازدياد الهجمات �شد اأهداف غربية يف ليبيا 

ع�شرات اجلرحى يف انفجار و�شط براغ معار�شة فنزويال ترف�س اإعادة الفرز اجلزئية لالأ�شوات
•• براغ-رويرتز:

قال م�شوؤولون ان انفجارا ناجما على الرجح عن ت�شرب 
غ���از ه��ز و���ش��ط ب���راغ ام�����س واأ���ش��ف��ر ع��ن ا���ش��اب��ة ن��ح��و 40 
املباين  اخ��الء  اىل  الت�شيكية  ال�شلطات  وا�شطر  �شخ�شا 
يف  النفجار  ووق��ع  الوطني.  ب��راج  م�شرح  ومنها  امل��ج��اورة 
من  الم��ت��ار  ع�شرات  بعد  على  فلتافا  لنهر  مواجه  مبنى 
امل�شرح الذي يرجع اىل القرن التا�شع ع�شر وترددت اأ�شداء 
على  ي��زي��د  بعد  على  ال��واق��ع��ة  ب���راغ  قلعة  الن��ف��ج��ار حتى 
�شبب  اأن  ال�شرطة  با�شم  متحدث  وذكر  ون�شف.  كيلومرت 
�شخ�شا   15 وان  غ��از  ت�شرب  ه��و  الرج���ح  على  الن��ف��ج��ار 
ال��ذي ي�شم مكتبا لالحتاد  املبنى  على الق��ل كانوا داخ��ل 
الدويل للنقل اجلوي ومعر�شا فنيا. وقال زدينيك �شوارز 
كبري م�شعفي براج للتلفزيون الت�شيكي نقدر عدد اجلرحى 

مبا ي�شل اىل 40 كلها يف الغلب ا�شابات ب�شيطة قطوع 
ال�شابات  ع��دد  ان  ن��ق��در  ال��زج��اج  م��ن  وج���روح  و�شحجات 
اخل��ط��رية ل ي��زي��د ع��ل��ى اأرب���ع���ة ل��ك��ن ك��ل ه���ذه معلومات 
ان عددا  ال��ط��وارئ  با�شم خ��دم��ة  وق��ال��ت متحدثة  اأول��ي��ة. 
من ال�شخا�س رمبا حو�شروا داخل املبنى اململوك ل�شركة 
خدمات املالحة اجلوية الت�شيكية. وذكر �شاهد من رويرتز 
موقع  يف  �شخ�شا   12 نحو  عاجلت  ال��ط��وارئ  خدمات  ان 
النفجار. وقالت فن�شي�شالفا �شنيتوكوفا لتلفزيون رويرتز 
كنت اأجل�س يف هدوء يف �شقتي اأعد القهوة ثم حدث انفجار 
وكان  النافذة  نظرت من  ينهار  املبنى  ان  ت�شورت  مذهل. 
الغبار يف كل مكان وت�شبب النفجار يف حتطم النوافذ يف 
املباين املجاورة مبا يف ذلك مقهى �شالفيا وهو من معامل 
اأي  اأنه مل ترد  براغ. وذكرت متحدثة با�شم ادارة الطفاء 

انباء عن وجود قتلى  .

•• كراكا�س-ا ف ب:

اعلن زعيم املعار�شة الفنزويلية انريكي كابريلي�س رف�شه اعادة الفرز اجلزئية 
لنتائج النتخابات الرئا�شية التي جرت يف 14 ني�شان-ابريل اجلاري وخ�شرها 
املجل�س  وك���ان  ج���دا.  ب�شيط  ب��ف��ارق  م����ادورو  نيكول�س  بالوكالة  الرئي�س  ام���ام 
الوطني النتخابي اعلن ال�شبت انه �شيبداأ الثنني اعادة فرز جزئية لال�شوات 
املعار�شة ولكن لي�س وفقا  الرئا�شية، ملبيا بذلك جزئيا مطلب  يف النتخابات 
يف  لو�شينا  تيبي�شاي  املجل�س  رئي�شة  وقالت  الخ���رية.  و�شعتها  التي  لل�شروط 
الوطني  املجل�س  اج���راه  معمق  حتليل  بعد  ان��ه  احلكومي  للتلفزيون  ت�شريح 
ال��ت��ي اقرتحها  ال�����ش��روط  امل��واف��ق��ة على  امل�شتحيل  ان��ه م��ن  الن��ت��خ��اب��ي وج��دن��ا 
)كابريلي�س( وغري املن�شو�س عليها يف النظام الق�شائي . وردا على هذا الت�شريح 
قال كابريلي�س مرة جديدة يف التلفزيون الوطني، يظنون اننا نحن الفنزويليني 
الفرز  اع��ادة  ب�شاأن  ق��راره  ويف  النتخابي  الوطني  املجل�س  ان  وا�شاف   . اغبياء 
اليه  ينتمي  ال��ذي  فنزويال  يف  امل��وح��د  ال�شيوعي  احل��زب  لم��ر  امتثل  اجلزئية 

الرئي�س املنتخب نيكول�س مادورو الذي اختاره الرئي�س الراحل هوغو ت�شافيز 
املجل�س  ول��ك��ن  ل��ال���ش��وات،  �شاملة  ف��رز  ب��اع��ادة  كابريلي�س  ويطالب  خلالفته. 
النتخابي رف�س هذا املطلب، موؤكدا انه �شبق له وان دقق يف نتائج %54 من 
ال�شوات وبالتايل فان عملية اعادة الفرز ل ميكن ان ت�شمل ال ن�شبة ال46% 
النتخابات  بنتيجة  �شيطعن  ان��ه  اخلمي�س  اع��ل��ن  كابريلي�س  وك���ان  املتبقية. 
بالنتخابات  طعنا  �شنقدم  الطعن  ه��ي  التالية  اخل��ط��وة  ان  م��وؤك��دا  الرئا�شية، 
اتهامه احلكومة  ، وذلك غداة  التي بحوزتنا  العنا�شر  مدعما بكل الدل��ة وكل 
ب �شرقة النتخابات. وقد اعلن فوز نيكول�س مادورو الذي عينه الرئي�س هوغو 
ت�شافيز قبل وفاته يف اخلام�س من اآذار مار�س بعد �شراع مع مر�س ال�شرطان، 
واثار  ال���ش��وات  ت��ع��داد  ب��اع��ادة  املطالبة  اىل  باملعار�شة  دف��ع  م��ا   1،8% ب��ف��ارق 
النتخابي  الوطني  املجل�س  واعلن  �شقوط ثمانية قتلى.  ا�شفرت عن  تظاهرات 
للحاكم   48،97% مقابل  ال���ش��وات  من   50،75% على  ح�شل  م���ادورو  ان 
انريكي كابريلي�س يف اقرتاع �شارك فيه %79 من الناخبني، اي بفارق 265 

الف �شوت، وهو ادنى فارق منذ تويل هوغو ت�شافيز ال�شلطة نهاية 1998.

حتليل اإخباري

يف �شربة ا�شتباقّية �شرتبك احللفاء واخل�شوم
ماذا وراء اإعالن ال�شب�شي تر�شحه لالنتخابات الرئا�شية؟

ال�شب�شي
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العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 409 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية        
مدعي/�شركة المارات للتنمية وال�شناعة املحدودة اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: 
وت�شفيتها  ال�شركة  حل  الدعوى:  مو�شوع  لبنان   اجلن�شية:  قاطرجي  يحى  حممد 
اعالنه/ املطلوب  درهم    150000 بقيمة  ال�شركة  مال  را�س  بقيمة  م�شفي  وانتداب 
حممد يحى قاطرجي اجلن�شية: لبنان  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/19 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5228 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: مايكل دافيد روبرت�س- كندي اجلن�شية- العنوان: ابوظبي- مدينة زايد- خلف �شتي مول - بناية 

تيت�شارز رقم )3( �شقة رقم )204(- ت:  0566126976
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )70849 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )70849( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
التيما 3.5 كوبيه( طراز:  ابوظبي- خ�شو�شي(   من نوع )ني�شان  الفئة 10-  ال�شيارة رقم )92035-  متويل 

2009- لون املركبة: ف�شي   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )70849( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5226 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: ج�شتافو�س بريتاردجراوي - �شالت فين�شت اجلن�شية: العنوان: ابوظبي- مدينة خليفة- زون 

رقم )165( فيال رقم )1( ت: 0509126155
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )43868 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )43868( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
ا�شتي�شن(   لن��در-  اوت  )ميت�شوبي�شي  نوع  من  خ�شو�شي   ابوظبي   -6 الفئة   -30689( رقم  ال�شيارة  متويل 

طراز- 2009- لون املركبة- ف�شي  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )43868( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5224 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: فرونتي�س وريت ايفين�س تري- امريكي اجلن�شية، العنوان: دبي- احلمرية- �شارع رقم )20( فيال 

احلديبة رقم )14( ت: 0502433736
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )74619.82 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )74619.82( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )N -51891 - دبي-  خ�شو�شي( من نوع )فورد ا�شكيب- ا�شتي�شن( طراز- 2009- لون 

املركبة: ف�شي  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )74619.82( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5219 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
كافازايا-�شقة  بناية  خليفة-  �شارع  ابوظبي-  العنوان:  اجلن�شية-  امريكي  حيدر-  ف��وؤاد  ح�شن  اليه:  املخطر 

رقم )101( ت:  0505321059 
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )80638 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )80638( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )87994- الفئة 5 - ابوظبي-  خ�شو�شي( من نوع )جاكوار- �شالون( طراز : 2005- لون 

املركبة: ازرق واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )80638( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5216 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: فدعا عادل رميلي- لبناين اجلن�شية، العنوان: دبي- الرا�شدية- قرب من �شويرتام- فيال رقم 

)50( ت: 0506543409
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )26044 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )26044( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )B -98988- دبي-  خ�شو�شي( من نوع )جاكوار- X-TYPE �شالون( طراز : 2008- 

لون املركبة: ا�شود واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )26044( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5212 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: ليونيغ فوك �شوي فين�شينت - �شنغافورة اجلن�شية، العنوان: دبي- بر دبي- �شارع البنوك- قرب 

من �شبيني�س - بناية الباكر- �شقة رقم )504(ت- : 0506847782
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )35264 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )35264( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )B -99075- دبي-  خ�شو�شي( من نوع )تويوتا- ياري�س- هات�شباك( طراز- 2008- لون 

املركبة - ف�شي  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )35264( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5210 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: با�شم �شعيد احمد- امريكي اجلن�شية، العنوان: دبي ف�شتيفال �شتي- قرية تالل البادية- بناية 

رقم )6( �شقة رقم )503( ت : 0508690049
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )4635 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
املتعلقة بعقد  ال�شهرية  التاأخر يف �شداد الق�شاط  مبلغ وقدره )4635( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة 
متويل ال�شيارة رقم )I -67712- دبي-  خ�شو�شي( من نوع )ميت�شوبي�شي باجريو- ا�شتي�شن ( طراز- 2005- 

لون املركبة - ف�شي  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )4635( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5217 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
�شارع رقم )B49( فيال رقم  العنوان: دبي- مردف-  بيلي�شزكي- هنغارية اجلن�شية،  اليه: جوديت  املخطر 

)6( ت: 0503965318 
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )95280 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )95280( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )J-68323- دبي-  خ�شو�شي( من نوع )تويوتا لند كروزر- ا�شتي�شن(  ( طراز- 2008- لون 

املركبة - ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )95280( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6793 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: �شفدر علي اهلل ديتا- باك�شتاين اجلن�شية- العنوان: را�س اخليمة )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )28844 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي  نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)28844( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )90937  ابي�س- ال�شارقة/ خ�شو�شي( من نوع )مازدا 6- �شالون(   طراز- 2003- لون 

املركبة - ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )28844( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6798 اليوم:  اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: ا�شامه يو�شف �شليمان دغل�س- اردين- اجلن�شية- العنوان: را�س اخليمة- )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )126824 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)126824( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
I بي ام دبليو 530-�شالون(     طراز-  ال�شيارة رقم )J-80140- دب��ي-  خ�شو�شي( من نوع )�شالون 

2006- لون املركبة - ا�شود  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم  �شداد مبلغ )126824(  ب�شرورة  وبينكم نخطركم  بيننا  الودية  العالقة   منا على  لذا: وحر�شاً 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6774 اليوم:  اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: جراند لتاجري ال�شيارات  العنوان: را�س اخليمة-  )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )36750 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)36750( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )80945-  اخ�شر-ابوظبي -  خ�شو�شي( من نوع )تويوتا- مركبة خفيفة(  طراز- 2007- 

لون املركبة - ر�شا�شي  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )36750( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6772 اليوم:  اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: جراند لتاجري ال�شيارات  العنوان: را�س اخليمة-  )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )35750 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)35750( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )85649-  رمادي-ابوظبي -  خ�شو�شي( من نوع )تويوتا كورول- �شالون (  طراز- 2006- 

لون املركبة - ف�شي  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )35750( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6771 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: جراند لتاجري ال�شيارات  العنوان: را�س اخليمة-  )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )28750 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)28750( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )94274-  رمادي-ابوظبي -  خ�شو�شي( من نوع )تويوتا ياري�س- �شالون (  طراز- 2006- 

لون املركبة - ازرق فاحت،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )28750( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6775 اليوم:  اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: جراند لتاجري ال�شيارات/ العنوان: را�س اخلمية )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )38850 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)38850( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ن��وع م��ازدا- �شالون(   ط��راز- 2006- لون  ال�شيارة رق��م )68043-رم����ادي- ابوظبي-  خ�شو�شي( من 

املركبة - عنابي،  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )38850( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6788 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: دوار مويلح للتجارة العامة ذ.م.م  /العنوان    )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )60968 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)60968( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )A  -91766- عجمان /خ�شو�شي ( من نوع )تويوتا هاي�س- فان �شحن( طراز 2008- لون 

املركبة - ابي�س،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )60968( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6797 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: ايهم ب�شام ب�شر- فل�شطيني اجلن�شية/ العنوان: )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )40270 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)40270( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )57240-  الفئة 5- ابوظبي /خ�شو�شي ( من نوع )هوندا اكورد- �شالون ( طراز 2007- 

لون املركبة - ا�شود،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )40270( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6801 اليوم:اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: جراند لتاجري ال�شيارات  / العنوان: )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )35000 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)35000( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )76230-  رمادي  - ابوظبي /خ�شو�شي ( من نوع )هوندا �شيفيك- �شالون ( طراز 2006- 

لون املركبة - ف�شي،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )35000( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6790 اليوم:اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: فوؤاد داه�س ملقاولت التك�شية والر�شيات/  العنوان: )اجلزيرة احلمراء( 
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )56559 (درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)56559( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )13843-  برتقايل  - ال�شارقة /خ�شو�شي ( من نوع )ني�شان اورفان- حافلة(  طراز 2008- 

لون املركبة - ابي�س،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )56559( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6791 اليوم:اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: فيني ماثور رافيندر كومار ماثور- هندي اجلن�شية/  العنوان: )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )9032 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)9032( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )F  -98856  - دبي /خ�شو�شي ( من نوع )هوندا �شيفيك - �شالون( طراز 2006- لون 

املركبة - ابي�س،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )9032( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات 

بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6794 اليوم:اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: اخلارق ل�شناعة املواد الغذائية �س.ذ.م.م /  العنوان: )اجلزيرة احلمراء( 
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )62894 (درهم

نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)62894( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شيارة رقم )K -39269 - دبي /خ�شو�شي ( من نوع )بيك اب- NKRجم�شي( طراز 2008- لون املركبة 

- ابي�س،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )62894( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/6799 اليوم: اخلمي�س  2013/4/25
العنوان:  اجلن�شية  فل�شطيني  �شرحان/  كمال  ال�شالمي، وميثله/ حممد  الم��ارات  : م�شرف  املنذر   

را�س اخليمة ت: 050770098 
املنذر اليه: ال�شهاب لتاجري ال�شيارات/  العنوان: )اجلزيرة احلمراء( 

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )68320 (درهم
نحن يف م�شرف المارات ال�شالمي نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره 
)68320( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل 
ال�شارقة /خ�شو�شي ( من نوع )�شيفروليه كابري�س- �شالون(  طراز  ابي�س-  ال�شيارة رقم )37205- 

2006- لون املركبة - ف�شي،   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
درهم   )68320( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  وبينكم  بيننا  الودية  العالقة   على  منا  وحر�شاً  ل��ذا: 
الينا وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 

اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5227 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: برونو اندري نيكول�س لوفوفو- فرن�شي اجلن�شية:

 العنوان: ابوظبي- �شارع خليفة بالقرب من دانة بالزا- بناية بلو- �شقة رقم )1606( ت: 0508187493
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )46903 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )46903( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )72097- الفئة -5 - ابوظبي-  خ�شو�شي( من نوع )فورد اك�شبلورر- ا�شتي�شن( طراز- 

2004 لون املركبة- ازرق واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )46903( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10780 بتاريخ 2013/4/30   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5225 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
بالقرب من منتزه   - ال�شالم  �شارع  ابوظبي-  العنوان:  امريكي اجلن�شية،   باتون كول-  اليه: ماثيو  املخطر 

خليفه- مبنى بارك روتانا- �شقة رقم )605( ت/ 0508123088
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )121641 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )121641( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )89947- ازرق   - ابوظبي-  خ�شو�شي( من نوع )�شيفروليه كامريو ا�س ا�س، كوبيه( 

طراز- 2010- لون املركبة- ازرق  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )121641( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل
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 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/5206 اليوم: الثنني  2013/4/29
ردمان/ميني  خالد  خ��ل��دون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
املخطر اليه: رينالدو مركادو كايانان- فلبيني اجلن�شية، العنوان: ابوظبي- �شارع املطار- بناية عبداملالك- 

�شقة رقم )203( ت/ 0504928905
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )45756 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل نوجه هذا الخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )45756( درهم قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )D -90739 - دبي-  خ�شو�شي( من نوع )ني�شان اك�س ترا-  ا�شتي�شن (  طراز- 2008- لون 

املركبة- ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )45756( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مقهى �شي�شيليا

 رخ�شة رقم:CN 1121755 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مقهى �شي�شيليا
اىل/مقهى وكافترييا زهرة الليمون

LEMON FLOWER CAFE & CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
لعمال  ال�ش�����ادة/الطبيعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1159921:البالط الرخام رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن خليفة حممد ال�شام�شي  )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف عبيد احمد �شاعن خمي�س املهريي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد العبد ابو�شهاب

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رواد احلياة للمقاولت 

CN 1256641:وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ر�شا ال�شيد ال�شاوي عبدالرحيم  )%24(

تعديل ن�شب ال�شركاء
امين عبداحلميد احمد عبدالعليم من 49% اىل %25

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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�سركة بومغراد كومودور لالن�ساءات املدنية والبحرية - ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية �شركة بومغراد 
واخلا�س  ذ.م.م   - والبحرية  املدنية  لالن�شاءات  كومودور 
�شعد  اأمري   / امل�شفى  ، يعلن  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة اعالة فكل من له مطالبة 
اأو حقوق على ال�شركة املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعالن ، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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فالمينكو العاملية لتجارة املالب�س - ذ.م.م
فالمينكو  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م   - املالب�س  لتجارة  العاملية 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/9/9م   املودعة حتت رقم: 179062 
 با�ش��م: مطعم هايالندر �س ذ م م 

وعنوانه:دبي ، حمي�شنه ، �س.ب:89922 ، هاتف: 2592955
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات .
الواق�عة بالفئة: 43

الديك  ور�شم  بي�شاء عربي بخط كويف  الكتابة  والرمز  الكتابة  القاعدة حمراء على حدود  العالمة:  و�شف 
حدود  على  حمراء  القاعده  الطيب(  امل��ذاق  )ا�شل  وهو  للعمل  عنوان  الكتابة  وحتت  ال�شفر  باللون  رم��زي 
الكتابة والرمز الكتابة انكليزي بخط مزج ور�شم الديك رمزي باللون ال�شفر وحتت الكتابة عنوان للعمل 

. The origin of good tast وهو
ال�ش��رتاطات: .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 30 اأبريل 2013 العدد 10780

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / �شامل اجلابري
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/8/23م   املودعة حتت رقم: 178360 
 با�ش��م: موؤ�ش�شة املقطري لتدقيق احل�شابات 

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع حمدان بن حممد ، بناية �شركة العني الهلية للتاأمني ، �س.ب:5034 ، هاتف:0262863 
maqtari@emirates.net.ae :فاك�س:026269110 ، الربيد اللكرتوين ،

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
العمال  ا�شت�شارات  دفاتر  م�شك  احل�شابات  تدقيق  حما�شبة  املكتبي  الن�شاط  وتفعيل  العمال  وتوجية  ادارة 
املهنية ا�شتف�شارات عن العمال تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات احلا�شوب خدمات امل�شورة يف ادارة العمال 

ابحاث الت�شويق درا�شات الت�شويق ا�شت�شارات درا�شة اجلدوى القت�شادية وكالت املعلومات التجارية.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة عن ر�شمة الكرة الر�شية بداخلها الحرف A G N بطريقة مبتكرة وا�شفلها كلمة 
.  INTERNATIONAL

ال�ش��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )INTERNATIONAL( مبعزل عن 
العالمة لعتبارها كلمة �شائعة ال�شتخدام بالفئة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 30 اأبريل 2013 العدد 10780

العدد  10780 بتاريخ   2013/4/30     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 409 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية        
مدعي/�شركة المارات للتنمية وال�شناعة املحدودة اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: 
وت�شفيتها  ال�شركة  حل  الدعوى:  مو�شوع  لبنان   اجلن�شية:  قاطرجي  يحى  حممد 
اعالنه/ املطلوب  درهم    150000 بقيمة  ال�شركة  مال  را�س  بقيمة  م�شفي  وانتداب 
حممد يحى قاطرجي اجلن�شية: لبنان  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/19 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية
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اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/264 جتاري كلي    

انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  العامة  وال�شيانة  العقارات  لدارة  امل�شرف  ركن  عليه/  املحكوم  اىل 
اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املوافق 2013/3/18م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف  بتاريخ 
حكمت   : بالتايل  �شويدين  ال  �شامل  احمد  فهد    -2 �شويدين  ال  �شعيد  �شامل  احمد   / ل�شالح 
النزاع  الفلل مو�شوع  باخالء  ومالكها  الوىل  عليها  املدعى  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري: 
وت�شليمها للمدعيني خالية من ال�شواغل وال�شخا�س والزامهما مببلغ 1.45.000 درهم والفائدة 
التاخريية 4% �شنويا عن مبلغ 900.000 درهم من تاريخ رفع الدعوى يف  2013/2/5 وحتى متام 
ال�شداد مبا ل يجاوزه والزامهما بتقدمي براءة ذمة عن بدل ا�شتهالك املاء والكهرباء وامل�شاريف 
وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ومائتي 
املحكمة بتاريخ املوافق  يوم 2013/4/29حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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    اعالن بالن�سر 

املنظورة  ايجارية  منازعات   )  2013/458( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة اخلام�شة( واملرفوعة من 
/�شركة عبداهلل حممد ح�شن لدارة العقارات- لعالن املدعى عليها/ 
يوم  جل�شة  حل�شور  ن�شرا-  للعقارات-  الزعابي  �شيف  حميد  موؤ�ش�شة 
الربعاء املوافق 2013/5/8 يف ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر اللجنة الكائن 
يف ابوظبي- �شارع الدفاع - منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق 

الزواج فيال رقم 2 وذلك على نفقة املدعية.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

املنظورة   ) اب��ت��دائ��ي   2013/916( رق���م  ال���دع���وى  يف  ت��ق��رر  ل��ق��د 
ام���ام جل��ن��ة ف�����س امل��ن��ازع��ات الي��ج��اري��ة وامل��رف��وع��ة ع��ل��ى املدعي 
الدين  �شم�س  كالوجنال  قانونا/  وميثلها  الرثيا  بقاله  عليها/ 
جلل�شة  ال��دع��وى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شرا  اعالنها  بوتهوفوتهيل 
يوم الثنني املوافق 2013/5/6 يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا مبقر 
اللجنة الكائن مبع�شكر اآل نهيان وذلك على نفقة  املدعى/�شركة 

عبداهلل حممد ح�شن لدارة العقارات.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/1300 ( منازعات ايجارية- املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية واملرفوعة من/ رو�شة را�شد �شامل 
الكري�شتايل  البيت  �شركة  املدعى عليها/  اماراتية لعالن  املن�شوري- 
�شامي  حممد  اي��ه��اب  مديرها/  وميثلها  ال��ع��ق��ارات  وادارة  للمقاولت 
ال�شاعة   2013/5/5 املوافق  الح��د  يوم  جل�شة  حل�شور  ن�شراً-  �شلطان 
6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة 
مع�شكرات اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج- فيال رقم 2- وذلك على 

نفقة املدعية.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �شيكيورتك حللول الكمبيوتر   )�س.ذ.م.م(.
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  ال��رق��ة  للعقارات-  الت�شويب  ملك   02304 مكتب  ال��ع��ن��وان: 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 651148  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1072861 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2013/4/8 وعلى  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2013/4/8 واملوثق لدى كاتب 
قايد  كيه  ان  �شي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من 
ديرة-  العقارات-  بخيت  ال  ملك   )304( مكتب  العنوان:   ، احل�شابات   للتدقيق 
اخلبي�شي   هاتف: 2659550 04 فاك�س/2659250 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
العنوان: مكتب   ، للتدقيق احل�شابات   �شي ان كيه قايد  امل�شفي:  ا�شم 
 04  2659550 ه��ات��ف:  اخلبي�شي  دي���رة-  ال��ع��ق��ارات-  بخيت  ال  ملك   )304(
فاك�س/2659250 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية �شيكيورتك حللول الكمبيوتر 
واملوثق   2013/4/8 بتاريخ  دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب  )�س.ذ.م.م( 
ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2013/4/8  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1210 عمايل جزئي                                          
اىل املدعي عليه/1  - �شالون ميالن �شي لل�شيدات جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ف��ريا   قد  باتارينغ دي  / جاني�شي  املدعي  ان 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   ) دره���م   25988( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
ا�شدار  ت��اري��خ  وحتى  املطالبة   ت��اري��خ  م��ن  عليها  املرتتبة  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
احلكم. رقم ال�شكوى )2013/139865(.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/5/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل  .
ق�سم الق�سايا العمالية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1255 عمايل جزئي                                          

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1  - مرحبا خل��دم��ات الأم���ن جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / بابر عا�شف م�شيحي جيل قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والفائدة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   ) دره��م   29100( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.  رقم ال�شكوى )2013/140474(.   وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/5/5 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  .
ق�سم الق�سايا العمالية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2012/240- كلي
اىل املدعي عليهم: ورثة املرحوم: احمد �شعيد دروي�س التميمي وهم: 1- �شريفة حاجي حممد 
عبدالرحيم 2- حممد احمد �شعيد دروي�س التميمي 3- عبداهلل اححمد �شعيد دروي�س التميمي 
نوال   -6 التميمي  دروي�س  �شعيد  احمد  عبدالرحمن   -5 التميمي  دروي�س  �شعيد  احمد  وليد   -4
احمد �شعيد دروي�س التميمي 7- ري�شة احمد �شعيد دروي�س التميمي 8- ميثاء احمد �شعيد دروي�س 
التميمي 9- فاطمة احمد �شعيد دروي�س التميمي 10- خولة احمد �شعيد دروي�س التميمي 11- 
خلود احمد �شعيد دروي�س التميمي     حيث ان املدعي: عي�شى عبداهلل �شويري    قد اقام عليك 
الدعوى احلقوقية رقم 2012/240- مدين كلي للمطالبة بندب خبري ح�شابي   وعليه يقت�شى 
ح�شورك اىل املحكمة املدنية )الدائرة الكلية( يف القاعة رقم 2 برا�س  اخليمة �شباح يوم الحد 
املوافق 2013/5/19 ال�شاعة التا�شعة �شباحا لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

الدعوى غيابيا بحقك.
امانة �شر الدائرة الكلية  

  حمكمة را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية
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لإعالناتكم 

يرجى الت�شال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اخ���ت���ار الحت�����اد ال�����دويل ل��ل�����ش��ط��رجن..احل��ك��م ال����دويل 
بطولة  حلكام  رئي�شا  الطاهر  علي  �شلطان  الإم��ارات��ي 
التي  ل��ل�����ش��ي��دات  لل�شطرجن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 
ال��ث��اين حتى  ال��ف��رتة م��ن  تقام يف مدينة جنيف خ��الل 
16 م��ن �شهر م��اي��و امل��ق��ب��ل وذل���ك ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث على 
م�شتوى  على  لعبة   12 البطولة  يف  ي�شارك  ال��ت��وايل. 
العامل تتقدمهم بطلة العامل لل�شطرجن الأوكرانية اأنا 
يو�شينا وامل�شنفة الأوىل عامليا وبطلتا العامل ال�شابقتني 
ال�شينية هو يفان والرو�شية األك�شندرا كو�شتنيوك . وكان 
الطاهر قد توىل بنجاح رئا�شة احلكام يف بطولة العامل 
اجلائزة الكربى لل�شيدات يف مدينة �شني زين ال�شينية 
عام 2011 والبطولة الثانية التي اأقيمت مدينة كازان 

الرو�شية خالل �شهر يونيو عام 2012 وح�شل �شلطان 
الطاهر على �شارة التحكيم الدويل عام 1997 و�شارك 
األي�شتا  مدينة  يف  لل�شطرجن  العامل  اأوملبياد  حتكيم  يف 
يف  احلكام  رئا�شة  بعدها  وت��وىل   1998 ع��ام  الرو�شية 
ال��ق��اري��ة وال��ع��رب��ي��ة والدولية  ال��ب��ط��ولت  ال��ع��دي��د م��ن 
ودورات الألعاب الأ�شيوية اآخرها بطولة مونديال مدن 
العامل التي اأقيمت يف مدينة العني خالل �شهر دي�شمرب 
يف  اأقيمت  التي  اآ�شيا  و���ش��اب��ات  �شباب  وبطولة   2012
ال�شارقة �شهر اأبريل اجلاري. يذكر اأن �شلطان الطاهر 
ع�شو باللجنة الفنية لالحتاد الدويل للعبة وحما�شر 
دويل معتمد يف دورات حكام ال�شطرجن وع�شو يف جمل�س 

اإدارة نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن . 

توج �شغار فريق �شتورمز بلقب بطولة اأبوظبي لهوكي 
اجلليد حتت 12 التي نظمها نادي اأبوظبي للريا�شات 
اجلليدية مب�شاركة �شتة فرق. تاأتي مناف�شات البطولة 
النادي و�شعيه  اإط��ار خطط  ا�شتمرت يومني .. يف  التي 
ال��ع��م��ري��ة ودع��م��ه��ا بالبطولت  امل���راح���ل  ل��دع��م ق��اع��دة 
وجتاربهم  خرباتهم  تنمية  يف  ت�شهم  التي  وامل�شابقات 

ومتكنهم من �شقل مهاراتهم وقدراتهم الواعدة.
بلقب  ال��ف��وز  يف  �شنة   12 �شتورمز حت��ت  ف��ري��ق  وجن��ح 
كان  فرق  خم�شة  على  املتميزة  انت�شاراته  اإثر  البطولة 
ف��ري��ق قطر  امل��واج��ه��ة اخلتامية على  ال��ف��وز يف  اآخ��ره��ا 
ب�شبعة اأهداف دون رد يف املباراة التي اأقيمت على �شالة 

التزلج يف مدينة زايد الريا�شية يف اأبوظبي.

واأ����ش���اد ع��ل��ي احل��و���ش��ن��ي ب���ال���دور امل��ت��م��ي��ز ال����ذي توفره 
ومردودها  ال�شنية  الفئات  لفرق  والبطولت  امل�شابقات 
اأبوظبي  ن�����ادي  وخ���ط���ط  م�����ش��اع��ي  ل���دع���م  الي���ج���اب���ي 
الرافدة  ال��ف��رق  وتكوين  بناء  يف  اجلليدية  للريا�شات 
بطولة  اأن  مو�شحا   .. الوطنية  للمنتخبات  باملواهب 
فرق  �شتة  مب�شاركة  حظيت  اجلليد  لهوكي  اأب��وظ��ب��ي 
وامتدت  بجانب فريق قطر  والعني  ودبي  اأبوظبي  من 
على مدى يومني متكن من خاللها �شغار �شتورمز يف 
قاعدة  و�شالبة  متانة  اأك���دت  متميزة  ع��رو���س  تقدمي 
يف  الإدارة  خطط  وح�شن  ال��ن��ادي  يف  العمرية  امل��راح��ل 
تعزيز جناحات اللعبة لدعم م�شرية ريا�شة المارات يف 

املزيد من الإجنازات.

�شغار �شتورمز يتوجون يف بطولة اأبوظبي لهوكي اجلليدالحتاد الدويل يختار الإماراتي �شلطان الطاهر رئي�شًا حلكام بطولة العامل لل�شطرجن لل�شيدات

حتت رعاية ال�شيخ �شلطان بن خليفة 
نادي  رئي�س  نهيان  اآل  �شخبوط  ب��ن 
العني للثقافة وال�شطرجن ، تتوا�شل 
ال��ب��ي��ت متوحد  ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 
لل�شطرجن مبدينة العني حيث اأقيمت 
م�شاء اأول من اأم�س بطولة ال�شطرجن 
مب�شاركة   ) ال��ب��ل��ي��ت��ز   ( اخل����اط����ف 
اأك���رث م��ن 100 لع���ب ولع��ب��ة من 
واأوزبك�شتان  جورجيا  هي  دول��ة   11
و�شلوفينيا واإيران والفلبني والأردن 
ول��ي��ب��ي��ا وال�������ش���ودان و���ش��وري��ا وم�شر 
والإمارات . اأقيمت البطولة يف العني 
مول يف ح�شور جماهريي كبري من 
من  وامل��ئ��ات  امل��رك��ز  ومت�شوقي  رواد 
ع�شاق وحمبي ريا�شة ال�شطرجن من 
خمتلف اجلن�شيات املقيمني بالدولة 

والزائرين . 
ح�����ش��ل ع���ل���ى ك����ل لع�����ب ع���ل���ى زمن 
للمباراة  دق��ائ��ق  ث��الث  ق���دره  تفكري 
م��ع اإ���ش��اف��ة ث��ان��ي��ت��ني ل��ك��ل نقلة من 
ب���داي���ة امل����ب����اراة وف��ق��ا ل��ن��ظ��ام في�شر 

مل�شابقات ال�شطرجن اخلاطف 
ح�����ش��ر ح��ف��ل خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة وتوج 
العامري  نا�شر  ال��دك��ت��ور  الفائزين 
العني  ل��ن��ادي  امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ط��رجن رئ��ي�����س جلنة 

الأن�شطة والفعاليات امل�شاحبة .

، توج  ويف مفاجاأة من العيار الثقيل 
الفلبيني غري امل�شنف جوليو�س دي 
تفوقه  بعد  البطولة  بلقب  رام��و���س 
غ����ري امل���ت���وق���ع ع���ل���ى ع�����دد م����ن كبار 
البطولة  لينتزع لقب  اللعبة  اأ�شاتذة 
يف  ح��ل  بينما  ن��ق��ط��ة   7.5 ب��ر���ش��ي��د 

املركز الثاين الأ�شتاذ الدويل الكبري 
قيموف  ���ش��ريج��ي  الأوزب���ك�������ش���ت���اين 
الأ�شتاذ  ثم  ال�شريع  ال�شطرجن  بطل 
ال�������دويل امل�������ش���ري ����ش���ام���ي ���ش��ك��ر يف 
املركز الثالث بنف�س ر�شيد النقاط . 
 6.5 الرابع بر�شيد  املركز  وج��اء يف 

ال�شلوفيني  ال���دويل  الأ���ش��ت��اذ  نقطة 
الحت���ادي  الأ���ش��ت��اذ  ث��م  �شاكيل�شيك 

ال�شوري خالد اجللدة .
�شلوفينيا  لعبة  اأف�شل  بلقب  ف��ازت 
 6 بر�شيد  ه��رين��ك  مي�شا  ال��دول��ي��ة 
نقاط وتوج الإماراتي مايد الرا�شدي 
بر�شيد  مواطن  لعب  اأف�شل  بلقب 
�شاحبة  ت��وج��ت  بينما  ن��ق��ط��ة   5.5
اأ�شيا املتاألقة وافية  برونزية مدار�س 
لعبة  اأف�شل  بلقب  املعمري  دروي�س 
م���واط���ن���ة ب��ر���ش��ي��د 5 ن���ق���اط وف����از 
ال�شام�شي  ح��ارب  الإم��ارات��ي  النا�شئ 
ب���ل���ق���ب اأف�������ش���ل لع�����ب ع���ي���ن���اوي يف 
الإماراتية  ت��وج��ت  بينما  ال��ب��ط��ول��ة 
موزة دروي�س املعمري بجائزة اأف�شل 

لعبة عيناوية . 
فعاليات  ت��خ��ت��ت��م  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
املقبل  اخلمي�س  يوم  م�شاء  املهرجان 
باإقامة حفل ختام بطولة ال�شطرجن 
 ، �شعرية كربى  الكال�شيكي ومبارزة 
الفعاليات  من  اأ�شبوعني  بعد  وذل��ك 

�شملت خم�س  التي  املتنوعة  اليومية 
فعاليات اأ�شا�شية منها ثالث بطولت 
والديناميكي  اخل��اط��ف  لل�شطرجن 
اإ�شتعرا�شية  مباراة  ثم  والكال�شيكي 
�شوزان  ال�شطرجن  يف  ال��ع��امل  لبطلة 

للدولة  ل��ه��ا  زي������ارة  ول  يف  ب���وجل���ار 
ومل��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو������ش�����ط حيث 
ت���ت���ب���ارى ���ش��د 30 لع����ب م���ن 10 
دول يف وقت واحد ، وتلقي حما�شرة 
ورحلتها  م�شريتها  ع��ن  �شطرجنية 

ح��ت��ى ت��وج��ت ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة العامل 
الأن�شطة  اأم���ا   ، لل�شيدات  ال��ف��ردي��ة 
امل�شاحبة فهي مبارزة �شعرية كربى 
للقيادة  ال�������ولء  ر����ش���ائ���ل  وت����دوي����ن 

الر�شيدة.

ينظم جمل�س دبي الريا�شي يوم بعد 
غد اخلمي�س )1 مايو( بالتعاون مع 
للن�شاط  فعالية  لل�شيدات  دبي  ن��ادي 
البدين خم�ش�شة ملوظفات املوؤ�ش�شات 
احل��ك��وم��ي��ة ب���دب���ي، وذل�����ك يف اإط����ار 
نب�س  البدين  للن�شاط  دب��ي  برنامج 
احتفاليات  اأطلق  ك��ان قد  ال��ذي  دب��ي 
���ش��خ��م��ة وم��ت��ن��وع��ة يف ك���اف���ة اأرج�����اء 
الإمارة مبنا�شبة اليوم العاملي للن�شاط 
اأجيتا  باإ�شراف منظمة  تقام  البدين، 
البدين  ل��ل��ن�����ش��اط  ال���دول���ي���ة  م���ون���دو 
�شعار  حت��ت  العاملية  ال�شحة  وهيئة 

ن�شاط بدين بال حدود .
التي  الفعالية  اأن تنطلق  املقرر  ومن 
لل�شيدات  دب����ي  ن�����ادي  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 

متام  يف  ج��م��ريا،  منطقة  يف  ال��واق��ع 
اإقامة  وت�شهد  م�شاء  الثالثة  ال�شاعة 
املتنوعة ومنها  العديد من الأن�شطة 
اإىل  وال��ي��وغ��ا  الآيروبيك�س  ت��دري��ب��ات 
املتنوعة مبا  املائية  الن�شاطات  جانب 
ي��الئ��م اإم��ك��ان��ي��ات واه��ت��م��ام��ات جميع 

امل�شاركات.
اإطار  يف  الفعالية  ه��ذه  اإق��ام��ة  ت��اأت��ي 
لتعميم  دب��ي  نب�س  برنامج  م�شاعي 
بني  البدين  الن�شاط  ممار�شة  ثقافة 
خمتلف  م��ن  املجتمع  اأو����ش���اط  ك��اف��ة 
اجلن�شني،  ول��ك��ال  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
ريا�شة  جلنة  مع  التن�شيق  اإط��ار  ويف 
تخ�شي�س  مت  ح��ي��ث  باملجل�س  امل����راأة 
هذا اليوم لل�شيدات ملمار�شة الن�شاط 

وباإ�شراف  منظمة  اأج���واء  يف  البدين 
مراعاة  وم���ع  متخ�ش�شات  م��درب��ات 
بالدعوة  ب�����اأن  ع��ل��م��ا  اخل�����ش��و���ش��ي��ة، 
ال�شيدات  جل��م��ي��ع  وم��ف��ت��وح��ة  ع��ام��ة 
ل���ال����ش���ت���م���ت���اع واك����ت���������ش����اب ال���ف���ائ���دة 

ال�شحية والبدنية .
اأقام  قد  الريا�شي  دبي  وكان جمل�س 
بع�شها  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ف��ع��ال��ي��ات   5
باليوم  �شخمة  احتفالية  يف  البع�س 
ال����ب����دين مطلع  ل��ل��ن�����ش��اط  ال���ع���ام���ي 
ال�شهر اجلاري، حيث �شهدت حديقة 
الفئات  ملختلف  كبريا  جتمعا  زعبيل 
من  ال��ع��دي��د  اإق���ام���ة  ومت  املجتمعية 
والن�شاطات  امل��ت��ن��وع��ة  ال���ت���دري���ب���ات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة، م��ث��ل: �شد 

بالأكيا�س  ال���ق���ف���ز  و����ش���ب���اق  احل���ب���ل 
كانت  ف��ي��م��ا  احل���دي���ق���ة،  يف  وامل�������ش���ي 
حا�شرة  امل��ائ��ي��ة  البدنية  الن�شاطات 
اأقيم  ال��ذي  التجمع  خ��الل  بقوة من 
اأقيمت  فيما  �شقيم،  اأم  �شاطئ  على 
القراآن  م�شمار  على  للم�شي  فعالية 
الكرمي يف اخلوانيج كما مت اإقامة يوم 
باملنطقة  البدنية  بالن�شاطات  حافل 
و�شهد  كومينيتي،  ج��ري��ن  يف  احل���رة 
ند  يف  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات  م�شمار 
نوعها  من  الأوىل  تعد  فعالية  ال�شبا 

مبنا�شبة هذا احلدث.
مبنا�شبة  املتنوعة  الفعاليات  وكانت 
قد  ال��ب��دين  للن�شاط  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
املا�شي،  م��ار���س  �شهر  م��ن��ذ  انطلقت 

الن�شاطات  من  العديد  اأقيمت  حيث 
بدبي  الريا�شية  الأن��دي��ة  خمتلف  يف 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وذلك يف اإطار حر�شها على التفاعل 
م��ع احل��دث ال��ذي لقي رواج���ا كبريا 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. وت��ع��د دب���ي م��ن املدن 
املميزة يف جمال ن�شر ثقافة ممار�شة 
نقلة  حققت  حيث  ال��ب��دين  الن�شاط 
ن�شبة  بو�شول  اجل���اري  ال��ع��ام  نوعية 
اإىل  ال�����ب�����دين  ال���ن�������ش���اط  مم����ار�����ش����ي 
عام   36% ك��ان��ت  بعدما   41.9%
اأجيتا  منظمة  ق��ام��ت  وق��د   ،2011
البدين  ل��ل��ن�����ش��اط  ال���دول���ي���ة  م���ون���دو 
البدين  للن�شاط  الدولية  واجلمعية 
وال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة مب��ن��ح دب���ي �شهادة 

ت��ق��دي��ر ن��ظ��ري اجل���ه���ود وامل����ب����ادرات 
الرائدة التي اأ�شهمت يف تاأكيد مكانة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
بو�شفها من الدول املتقدمة الداعمة 
الوعي  وت��ع��زي��ز  ال���ب���دين،  ل��ل��ن�����ش��اط 
الن�شاط  وممار�شة  الريا�شة  باأهمية 

البدين من اأجل بناء جمتمع �شحي 
جمل�س  ي��ق��وم  حيث  و�شعيد،  ومنتج 
متوا�شلة  ب��ج��ه��ود  ال��ري��ا���ش��ي  دب����ي 
لتعزيز  امل��ا���ش��ي��ة  ال�������ش���ن���وات  خ����الل 
بني  البدين  الن�شاط  ممار�شة  ثقافة 
العديد  خ��الل  م��ن  املجتمع  اأو���ش��اط 

من املبادرات والربامج ويف مقدمتها 
نب�س  البدين  للن�شاط  دب��ي  برنامج 
حمليا  وا�شعة  اإ�شادة  ينال  ال��ذي  دبي 
واأماكن  فعالياته  لتنوع  ودوليا نظرا 
البعيدة  امل��ن��اط��ق  ويف  داخ���ل  اإقامتها 

ن�شبيا عن مركز املدينة.

ملدار�س  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مهرجان  حظي 
من  العمرية  امل��راح��ل  ف��رق  ا�شتهدف  ال���ذي  ال��ك��رة 
واجلزيرة  العني  اأن��دي��ة  يف  �شنوات  ثماين  اإىل  �شبع 
وال��وح��دة وب��ن��ي ي��ا���س وال��ظ��ف��رة على م��دى خم�شة 
اأ�شهر مب�شاركة كبرية و�شلت يف ختام حمطاته اإىل 

300 لعب من الرباعم والأ�شبال.

واأق���ي���م امل��ه��رج��ان حت��ت اإ����ش���راف 20 م��درب��ا و10 
اإداري������ني وذل����ك يف اإط�����ار اإه��ت��م��ام امل��ج��ل�����س بقطاع 
مهاراتهم  تنمية  على  وحر�شه  والنا�شئني  الأ�شبال 

و�شقل قدراتهم.
اأكادميية  يف  اأقيمت  التي  اخلتامية  اجلولة  ح�شر 
الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  �شعادة  يا�س  بني  ن��ادي 

ي��ا���س وم��ب��ارك بن  ب��ن��ي  ن���ادي  اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س 
بني  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  حم�����ريوم 
�شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الكثريي  وم�شلم  ي��ا���س 
اأبوظبي  جمل�س  ممثل  ال�شيخ  وج��م��ال  ال��ق��دم  ك��رة 
ونواف  الفريق  مدير  اإ�شماعيل  و�شالح  الريا�شي 
مبارك لعب بني يا�س. ووا�شل املهرجان يف جولته 
اخلام�شة حتقيق نتائج اإيجابية وم�شتويات متقدمة 
والك�شف عن مواهب واعدة ترجمة لأهدافه بدعم 
باملزيد  اأبوظبي  اأن��دي��ة  يف  العمرية  امل��راح��ل  ق��اع��دة 
وامللتقيات  التجمعات  عرب  والتجارب  اخل��ربات  من 
الكروية ال�شاعية لن�شر الثقافة الكروية والعمل على 

تقدمي كل اأنواع الدعم والهتمام جليل امل�شتقبل.
ويف ختام اجلولة اخلام�شة قدم �شعادة اللواء اأحمد 
الفرق  جلميع  وامليداليات  الكوؤو�س  الري�شي  نا�شر 

ملا  حتفيزا  ال��ك��روي  الكرنفال  واأث���رت  �شاركت  التي 
عن  م��ع��ربا  ال��ك��روي��ة  مل�شريتهم  وت�شجيعا  ق��دم��وه 
ودوره  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  وت��ق��دي��ره  �شكره 
والتجمعات  املنا�شبات  ه��ذه  مثل  تنظيم  يف  البناء 
الكروية الهادفة. بدوره اأ�شاد طالل الها�شمي مدير 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  يف  الفنية  ال�شوؤون  اإدارة 
على  ب��ره��ن  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ال��ت��ي حققها  بالنتائج 
اجلماهريي  ال��ت��واج��د  خ���الل  م��ن  ومت��ي��زه  قيمته 
اأولياء الأمور لأبنائهم وت�شجيعهم  الكبري ومتابعة 
وحتفيزهم لي�شكلوا نواة امل�شتقبل مع فرقهم م�شريا 
اإىل اأن جميع امل�شاركني حققوا مكت�شبات مهمة من 
خالل التجمع ال�شهري لفرق الفئات العمرية يف كل 
اأبوظبي ليمهد اإىل مراحل جوهرية  اأندية  ناد من 
درا�شة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  انطلقت  ال��ت��ي  حمطته  خ��ت��ام  يف 

ملجل�س  التطويرية  ال��ربام��ج  �شمن  علمية  واأ�ش�س 
الفئات  ق��اع��دة  لتطوير  ودع��م��ه  الريا�شي  اأبوظبي 

العمرية يف اأندية اأبوظبي.
كما اأ�شاد مدربو ولعبو الفرق امل�شاركة يف فعاليات 
امل��ه��رج��ان ب���ال���دور ال��ف��اع��ل ال���ذي ي��ق��وم ب��ه جمل�س 
التطور  قواعد  اإر���ش��اء  اأج��ل  من  الريا�شي  اأبوظبي 

واللتفاتة  ال�شنية  املراحل  بفرق  الكروي  والتقدم 
والأن�شطة  البطولت  بتفعيل  اأ�شهمت  التي  املهمة 
8 ���ش��ن��وات م��وؤك��دي��ن اأن  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ف���رق 7 و 
اأه��م املحطات التي وفرت  املهرجان يعد واح��دا من 
فر�س اكت�شاب اخلربات وجتارب الحتكاك وتنمية 

املهارات .

عقد الوملبياد اخلا�س امل�شري اأم�س الثنني اجتماعا مطول برئا�شة رئي�شه 
التنفيذي املهند�س هاين حممود وزير الت�شالت ال�شابق وبح�شور املهند�شه 
د.  ت�شم  وال��ت��ي  للفرو�شية  القليمية  ل��ل��دورة  الفنية  واللجنة  مبدي  اأم��ل 
با�شم التهامي مدير الريا�شة والتدريب ، وعمرو الطحاوي مدبري اللعاب 

وامل�شابقات .
 ، بال�شكندرية  مايو  �شهر  خالل  اقامتها  املقرر  من  كان  التي  ال��دورة  وهي 
وبعد التن�شيق مع الرئا�شة القليمية لالوملبياد اخلا�س الدويل من خالل 
اقامه  تاأجيل  على  بالتفاق  الوهاب  عبد  اأمي��ن  املهند�س  القليمي  رئي�شها 
دورة الفرو�شية بال�شكندرية ،وبناء على طلب عدد كبري من الدول العربية 
الواقعه يف قارة اأ�شيا ، والتى طلبت ب�شرورة تاأجيل تلك ال��دورة ليتاح لهم 
الكاأ�س  لت�شفيات  ب��ال���ش��ت��ع��داد  لن�شغالهم  ن��ظ��را   ، بها  ال���ش��رتاك  فر�شه 
القليمية الأوىل لكرة القدم واملوؤهلة لأول كاأ�س عامل �شيقام بالربزيل ريو 
 10 10 وحتى  الفرتة من  ا�شيا بدبي فى  �شتقام ت�شفيات  ، حيث   2014
مايو. وقرر الوملبياد اخلا�س امل�شري باقامه تلك دورة الفرو�شية بالتزامن 
مع ت�شفيات كرة القدم لدول �شمال اأفريقيا والتي �شتقام بالقاهرة يف اكتوبر 

القادم .

اللجنة   – ال�صيف  �صاحية   ••
االأوملبية:

مكافحة  جل����ن����ة  رئ����ي���������س  ك�������ش���ف 
الأوملبية  للجنة  التابعة  املن�شطات 
احلداد  ح�شني  الدكتور  البحرينية 
عن قائمة املن�شطات املحظورة لعام 
الوكالة  م���ن  وال�������ش���ادرة   2013
الدولية ملكافحة املن�شطات )الوادا(. 
جاء ذلك يف املحا�شرة التي نظمتها 
اللجنة ملمثلي الحتادات الريا�شية 
والتطوير  ال��ت��دري��ب  ق�����ش��م  مب��ق��ر 
الكائن  امل��ن��ام��ة  ب���ن���ادي  ال��ري��ا���ش��ي 
ب���اجل���ف���ري. وت����ط����رق احل�������داد عن 
وم�شاعفاتها  امل��ن�����ش��ط��ات  اأ����ش���رار 
وحتدث عن بع�س الأدوية اجلديدة 

ال�شائعة التي يحظ ا�شتخدامها. 
واأكد احلداد على �شرورة ا�شتخراج 
الذين  ل���الع���ب���ني  ط���ب���ي  ا���ش��ت��ث��ن��اء 
وذلك  مزمنة  اأم��را���س  من  يعانون 

ع��ن ط��ري��ق م���الأ ال���ش��ت��م��ارة املعدة 
اإىل  ال����غ����ر�����س وت���ق���دمي���ه���ا  ل����ه����ذه 
جل���ن���ة الإع������ف������اءات ال��ط��ب��ي��ة حتى 
امل�شائلة،  م����ن  ان��ف�����ش��ه��م  ي���ح���م���وا 

ك���م���ا �����ش����رح ال���������ش����روط ال����واج����ب 
مل��ن��ح ال���ش��ت��ث��ن��اء. وتفاعل  ت��واف��ره��ا 
املحا�شرة  م��ع  احل��ا���ش��ري��ن  جميع 
القيمة، واأج��اب احل��داد على جميع 

املحا�شرة  نهاية  ويف  ا�شتف�شاراتهم، 
ق�����ام ب���ت���وزي���ع ال���دل���ي���ل الإر������ش�����ادي 
اللجنة  م���ن  ال�����ش��ادر  للمن�شطات 

الأوملبية.

�شمن مهرجان البيت متوحد لل�شطرجن بالعني

الفلبيني رامو�س يتوج بطاًل لل�شطرجن اخلاطف 

جمل�س دبي الريا�شي ونادي ال�شيدات ينظمان فعالية للن�شاط البدين اخلمي�س 

اأ�شداء اإيجابية يف ختام مهرجان جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي ملدار�س الكرة

تاأجيل اإقليمية الفرو�شية بالإ�شكندرية 
ب�شبب ت�شفيات كاأ�س العامل لكرة 

القدم لالأوملبياد اخلا�س بدبي 

احلداد يك�شف عن قائمة املن�شطات املحظورة لعام 2013
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والن�شف  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  يف  يعقد 
الريا�شي  ال��وح��دة  ن��ادي  اليوم  �شباح  من 
الثقايف موؤمترا �شحفيا يف مقره لالإعالن 
الأندية  لبطولة  ال��ن��ادي  ا�شت�شافة  ع��ن 
والتي  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ي��اه  ل�شباحة  ال��ع��رب��ي��ة 

�شتقام خالل الفرتة 3-4 مايو املقبل .
عو�س  خ��ال��د  ح�����ش��ور  امل���وؤمت���ر  و�شي�شهد 

ال���وح���دة  ����ش���رك���ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
عن  ممثلني  بجانب  الريا�شية  ل��الأل��ع��اب 
جمل�س ابوظبي الريا�شي واحتاد المارات 
للريا�شات  اب���وظ���ب���ي  ون������ادي  ل��ل�����ش��ب��اح��ة 
ال�شراعية و�شرطة ابوظبي وجهاز حماية 
املن�شات ، وذلك لإطالق احلدث الريا�شي 
اإط���ار خطط نادي  ي��اأت��ي يف  ال��ذي  العربي 

الوحدة لتفعيل الألعاب الأخرى واإعادتها 
من جديد اىل مقدمة الن�شاط الريا�شي 

يف النادي.
الإعالن  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  �شي�شهد  كما 
البطولة  امل�شاركة يف  العربية  الأندية  عن 
الداعمة  اجل���ه���ات  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ب��ج��ان��ب 

والراعية للحدث .

قال الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد 
ان م��ه��اج��م��ه ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ا���ش��ب��ح لئقا 
لدوري  النهائي  قبل  ال���دور  اي��اب  م��ب��اراة  خلو�س 
ابطال اوروب��ا لكرة القدم على ار�شه امام برو�شيا 
دورمتوند عقب غيابه عن مباراة فاز فيها فريقه 
على مناف�شه اتليتيكو مدريد يف الدوري ال�شباين 

ب�شبب ال�شابة.
وع����اد ال��الع��ب ال����دويل ال��ربت��غ��ايل وك��ب��ري هدايف 
بر�شيد  اوروب��ا  ابطال  دوري  الن�شخة احلالية من 
الفريق  يف  زم��الئ��ه  م��ع  التدريبات  اىل  هدفا   12
ام�س عقب غيابه عن مباراة يوم ال�شبت التي فاز 

فيها ريال 1-2.
ال��ف��خ��ذ خ���الل مباراة  وك����ان رون���ال���دو ا���ش��ي��ب يف 
املا�شي  ال�شبوع   1-4 ري��ال  التي خ�شرها  الذهاب 

يف دورمتوند.
وق����ال ري����ال يف ب��ي��ان مب��وق��ع��ه ع��ل��ى الن���رتن���ت ان 
اتليتيكو  مباراة  خا�شوا  الذين  الع�شرة  الالعبني 
عمل  جم��م��وع��ة  ���ش��ك��ل��وا  امل��رم��ى  ح��ار���س  با�شتثناء 
التدريبات  لياقتهم وذلك خالل  وا�شتعادة  للتعايف 

التي جرت اليوم الثنني.
تاألفت  فقد  الثانية  املجموعة  اما  النادي  وا�شاف 
من بقية الالعبني..الذين ادوا تدريبات اكرث قوة 

مبا فيهم كري�شتيانو رونالدو.
�شيواجه  ري����ال  ف���ان  رون���ال���دو  ت��ع��اف��ى  وان  وح��ت��ى 
ما  اذا  المل���اين  الفريق  ام���ام  للغاية  �شعبة  مهمة 
الوروبي  اللقب  لنيل  م�شاعيه  على  احلفاظ  اراد 

العا�شر والذي راوغه منذ عام 2002.
مباراة  قبل  �شحفي  موؤمتر  خالل  مورينيو  وق��ال 
خو�س  وميكنه  ي��رام  ما  على  كري�شتيانو  الثالثاء 

مباراة الغد.
وا�شاف املدرب الربتغايل انه ميتلك ت�شكيلة كاملة 
امل�شابني  الظهريين  با�شتثناء  بينها  لالختيار من 

الفارو اربيلوا ومار�شيلو.

اليوم.. موؤمتر �شحفي لنادي الوحدة لالإعالن عن 
بطولة الأندية العربية ل�شباحة املياه املفتوحة

رونالدو لئق خلو�س مباراة دورمتوند 

ق������ررت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
���ش��ب��اق اجلولة  ت��ن��ظ��ي��م  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
اخلام�شة واخلتامية من بطولة الإمارات للقوارب 
كان  بعدما  املقبل  ال�شبت  يوم  ال�شريعة  اخل�شبية 
اإل  املا�شي  ال�شبت  ي��وم  �شباح  ينطلق  اأن  م��ق��ررا 
ا�شتدعي  املتقلب  والطق�س  اجل��وي��ة  الأح���وال  اأن 

تاأجيل النطالقة اإىل يوم ال�شبت املقبل.
يف  املقبل  ال�شبت  ي��وم  امل��رت��ق��ب  ال�شباق  وينطلق 
ال�شباق  العا�شرة �شباحا على م�شار  ال�شاعة  متام 
املفتوح بجمريا بني  ال�شاطئ  واملقرتح م�شبقا يف 
املنطقة الرابعة وفندق برج العرب وهو املكان الذي 
جرت فيه مناف�شات اجلولتني الأوىل والثانية من 
النادي. واعتمدت  بطولة الإمارات والتي نظمها 

حيث  لل�شباق  الزمني  الربنامج  املنظمة  اللجنة 
م�شار  ل�شرح  التنويري  الج��ت��م��اع  لنعقاد  تقرر 
اإج��راء عملية  ال�شباق يوم اجلمعة املقبل وكذلك 
فيما  امل�شاركة  ال��ق��وارب  على  الروتيني  الفح�س 
�شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  املنظمة  اللجنة  ح��ددت 
اإج���راءات  ت�شبقه  وال���ذي  ال�شباق  لبداية  م��وع��دا 
فيما  امل�شاركني  املت�شابقني  على  الطبي  الفح�س 
احلدث  نهاية  عقب  اجلولة  اأبطال  تتويج  �شيتم 

مبا�شرة يف مقر النادي.
ويت�شدر الرتتيب العام لبطولة الإمارات للقوارب 
اخل�شبية ال�شريعة 2012-2013 قبل اجلولة 
بقيادة   90 دب��ي  داي���ف  �شكاي  ال��ق��ارب  اخلتامية 
بر�شيد  املهريي  وم��روان  املهريي  احمد  الثنائي 

القارب  الثاين  املركز  بينما يحتل  1425 نقطة 
عبداللطيف  الكويتي  الثنائي  بقيادة   17 رهيب 
بينما  نقطة   900 بر�شيد  زي��د  وع��ادل  العماين 
يحتل املركز الثالث حامل اللقب يف املو�شم املا�شي 
�شامل  الثنائي  بقيادة   1 اك�شرتمي مارين  القارب 

الهاملي واحمد ال�شويدي بر�شيد 801 نقطة.
وياأتي يف املركز الرابع القارب دملا مارين 3 بقيادة 
ال�شقيقني خليفة وذياب حميد بن ذيبان بر�شيد 
القارب  اخل��ام�����س  امل���رك���ز  وي��ح��ت��ل  ن��ق��ط��ة   747
وخليفة  امل��ري  را�شد  بقيادة   2 مارين  اك�شرتمي 
املري بر�شيد 648 نقطة وياأتي يف املركز ال�شاد�س 
القارب ابوظبي 10 بقيادة الثنائي احمد املهريي 
ن��ق��ط��ة ويحتل   444 ب��ر���ش��ي��د  امل��ه��ريي  و���ش��ع��ي��د 

الثنائي  بقيادة   7 ره��ي��ب  ال��ق��ارب  ال�شابع  امل��رك��ز 
ال�شليمان  وعبدالعزيز  الدخيل  جا�شم  الكويتي 

بر�شيد 290 نقطة.
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اأن  بالذكر  اجلدير 
الأوىل  �شباقي اجلولتني  البحرية نظم من قبل 
الإم��ارات للقوارب اخل�شبية  والثانية من بطولة 
مب�شاركة  كبريا  جناحا  حققتا  واللتني  ال�شريعة 
ع��ري�����ش��ة م���ن جن���وم ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة وق���د حقق 
القارب  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز 
الثانية  فاز يف اجلولة  بينما   1 اك�شرتمي مارين 
القارب �شكاي دايف دبي 90 والذي وا�شل تاألقه 
يف اجلولتني الثالثة والرابعة وفاز فيهما باملركز 

الأول.

املا�شيني  ي���وم اجل��م��ع��ة وال�����ش��ب��ت  اخ��ت��ت��م��ت م�����ش��اء 
الذي  لل�شطرجن  الم���ارات  ف��رق  دوري���ات  مناف�شات 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�شطرجن  الإم�����ارات  احت���اد  ينظمها 
ت�شع  اأق��ي��م��ت  ح��ي��ث  ب��ال��دول��ة،  ال�شطرجنية  ان��دي��ة 
النتائج  واأ�شفرت  لقاءات يف مدينتي دبي والفجرية 
النهائية عن فوز فريق نادي ال�شارقة بدوري الرجال 
بعد فوزه امل�شتحق على فريق دبي بنتيجة 4-�شفر 
ال�شارقة  فريق  ان  ال  ال���دوري  بنقاط  وت�شاويهما 

ح�شم البطولة ل�شاحله بعد تفوقه على دبي بعدد 4 
طاولت ليوا�شل ال�شارقة تزعمه على الدوري العام 
للرجال ومثل ال�شارقة يف مباراته الخرية امام دبي 
وعمر  ح�شن  وع��ب��داهلل  عبدالرحمن  �شامل  م��ن  ك��ل 
نعمان وعبداملجيد الهرمودي بينما مثل فريق دبي 
�شالح  وجنيب  �شالح  ونبيل  مو�شى  عثمان  من  كل 

وابراهيم �شلطان.
كما ا�شتطاع فريق فتيات نادي ال�شارقة الفوز بدوري 

ال�شيدات بعد فوزه امل�شتحق على فريق فتيات نادي 
دبي بنتيجة 3-1 ، حيث مثل فتيات ال�شارقة كل من 
نورة حممد �شالح وخلود الزرعوين وعلياء غريب 
وعبري علي، فيما مثل فريق فتيات دبي كل من اآمنة 
نعمان وفائقة بوخ�شم وب�شاير خليل ومرمي عي�شى.
 18 حت��ت  وال�شابات  ال�شباب  ل���دوري  بالن�شبة  اأم��ا 
�شنة فاز فريق نادي دبي لل�شطرجن بالبطولة، حيث 
ا�شتطاع فرق �شباب دبي الفوز بالبطولة بعد تعادله 
ال�����ش��ارق��ة بنتيجة  يف اجل���ول���ة الخ�����رية م���ع ف��ري��ق 
2-2 والذي �شمن من خاللها دوري ال�شباب حتت 
حيث   ، بنقطتني  ال�����ش��ارق��ة  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��اً  18�شنة 
مثل فريق دبي يف مباراته الخريه كل من ابراهيم 
�شلطان ونايف بوخ�شم وعبداهلل علي واأحمد فريد 
فيما مثل فريق ال�شارقة كل من عبداهلل مراد ووليد 

انور وعلي را�شد وخليفة العمودي.
فيما ا�شتطاع فريق فتيات دبي الفوز بدوري ال�شابات 
حتت 18 �شنة بعد فوزه امل�شتحق يف مباراته الخرية 
3-1 مما  ال�شارقة بنتيجة  اأم��ام فريق فتيات نادي 
7 ن��ق��اط ب��ف��ارق كبري ع��ن اأقرب  رف��ع ر���ش��ي��ده اىل 

املناف�شني ، علماً بان هناك مباراة موؤجلة بني فتيات 
اللقاء  نتيجة  تاأثري  ل  وال�شارقة حيث  العني  ن��ادي 
فريق  ومثل  للبطولة.  العام  الرتتيب  على  بينهما 
�شابات دبي كل من اآمنة نعمان وعائ�شة جهاد وب�شاير 
خليل وجواهر عبيد بينما مثل �شابات ال�شارقة كل 
م��ن فاطمة احل��م��ادي وع��ب��ري علي وم���رمي حممد 
ن��ادي دب��ي ببطولة  ف��از فتيات  وم��رية �شرحان. كما 
 15 جمعه  بعد  �شنوات   10 حت��ت  ال�شبالت  دوري 
ال�شارقة  �شبالت  فريق  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  نقطة 
ال��و���ش��ي��ف. ح��ي��ث ان��ت��ه��ت م���ب���اراة الخ�����رية بينهما 
2-2 ومثل دبي هند فرج ومروة  بنتيجة  بالتعادل 
بينما مثل  زياد  وعهود  وغالية حممد  عبدالبا�شط 
وعائ�شة  احل��م��ادي  م��رمي  م��ن  ك��ل  ال�شارقة  �شبالت 

�شيف ومنال احلمادي وريان حممد. 
فقد  �شنة   14 ال��ن��ا���ش��ئ��ات حت��ت  دوري  ب��ط��ول��ة  اأم���ا 
ت�شدر فريقي فتيات دبي وال�شارقة دوري النا�شئات 
حتت 14 �شنة ومت اللجوء اىل انظمة ك�شر التعادل 
حيث  ل��الحت��اد،  ال�شنوي  التعميم  وح�شب  الدولية 
اأ�شفر ك�شر التعادل الأول عن تعادل الفريقني بعدد 

19.5 من  ب���  ال��ث��اين  ال��ت��ع��ادل  ك�شر  ويف  نقط   10
التعادل  ك�شر  اأم��ا  الفريقني  لكال  ال��ط��اولت  نقاط 
فوز  ع��ن  اأ�شفر  معاً  الفريقني  لقاء  نتيجة  الثالث 
الذهاب  املرحلة  دبي يف  فتيات  على  ال�شارقة  فتيات 
بنتيجة 2.5-1.5 بينما فاز فريق فتيات دبي على 
ف��ري��ق ف��ت��ي��ات ال�����ش��ارق��ة يف م��رح��ل��ة الي����اب بنتيجة 
جمموع  م���ن  ن���ق���اط   4.5 دب����ي  ج��م��ع  ح��ي��ث   1-3
3.5نقطة  املبارتني يف مقابل جمع فتيات ال�شارقة 

من جمموع املبارتني بذلك اأ�شبح فريق فتيات دبي 
فائزاً بدوري النا�شئات حتت 14 �شنة بفرق طاولة 
لقائيهما.  نتيجة  ال�شارقة  فتيات  فريق  واح��دة عن 
حيث مثل فريق نا�شئات دبي يف لقاءه الخري امام 
فريق نا�شئات ال�شارقة كل من مرمي عي�شى وعلياء 
علي و�شيماء نعمان ورو�شة فرج فيما مثل نا�شئات 
�شرحان  حمدة  احل��م��ادي  فاطمة  م��ن  ك��ل  ال�شارقة 

ومنى احلمادي وعائ�شة �شرحان.

�شاطئ جمريا يحت�شن احلدث 

ال�شبت املوعد اجلديد خلامتة جولت القوارب ال�شريعة 

ال�شارقة يفوز بدوري الرجال والفتيات 
لدوري لل�شيدات ودبي لل�شباب وال�شابات

نــــادي احلمريــــة ي�شت�شيـــف �شبــاب الغيــل �شمـــن فعالياتــه 
لربنامـــج اللقــاء الجتماعــــي

•• العني- الفجر :

اأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
احل�شة  اأم�س  من  اأول  م�شاء  العني 
ا�شتعداداً  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ا�شتقالل طهران الإيراين،  ملواجهة 
 07:50 ال�شاعة  مت��ام  يف  وامل��ق��ررة 
من م�شاء اليوم على ملعب طحنون 
ب����ن حم���م���د ب����ال����ق����ط����ارة، يف اإط�����ار 
م���ب���اري���ات اجل���ول���ة الأخ������رية لفرق 
ال���راب���ع���ة ���ش��م��ن دوري  امل��ج��م��وع��ة 

اأبطال اآ�شيا.
وح������ر�������س ال���ق���ي�������ش���ر ال������روم������اين 
اإراح���ة بع�س  اأولري���و على  كوزمني 
العنا�شر الأ�شا�شية حتى يتمكن من 
ال�شتقالل  مواجهتي  يف  اإ�شراكهم 
يف  والأهلي  القارية  البطولة  �شمن 
مناف�شة كاأ�س �شيدي �شاحب ال�شمو 
وذلك   ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
يف  امل�شابقات  ج���دول  �شغط  ب�شبب 

البطولت املحلية.
الفني  ال�شيناريو  ك��وزم��ني  وو���ش��ع 
الإيراين  الفريق  اخلا�س مبواجهة 
وي�شعى  ال��ل��ي��ل��ة،  ت���دري���ب���ات  خ����الل 

امل��ح��اف��ظ��ة على  اإىل  ال��ع��ني  م����درب 
ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ل��ف��ري��ق��ه على 
الآ�شيوية.افرة  ب��ال��ب��ط��ول��ة  اأر����ش���ه 

يابانية
ق�����رر الحت�����اد  اإط��������ار م��ت�����ش��ل  ويف 
طاقم  تعيني  القدم  لكرة  الآ�شيوي 
العني  م��ب��اراة  لإدارة  ياباين  حتكيم 
بقيادة  الإي�����������راين  وال�����ش����ت����ق����الل 
لل�شاحة،  ح��ك��م��اً  م��ا���ش��ك��ي  ت��وم��ا���س 
هارو  اأوتو�شوكا  مواطنيه  مبعاونة 
اأكني  وب��اج��ي  اأوًل،  م�����ش��اع��داً  ه���ريو 
م�شاعداً ثانياً، اإىل جانب البحريني 
رابعاً،  �شالح حممد نور �شيخ حكماً 
مراقباً  ح��م��د  حم��م��د  وال�����ش��ع��ودي 
الهندي  ت��ك��ل��ي��ف  مت  ك��م��ا  ل��ل��ح��ك��ام، 

كوتام كار مبراقبة املباراة.
الأ�شيوي  م�شريه  رهن  العني  وكان 
باأقدام الفريق القطري اإثر خ�شارته 
الهالل  م����ن  امل���ا����ش���ي���ة  اجل����ول����ة  يف 
اإىل  اأدى  ،م���ا  �شفر-2  ال�����ش��ع��ودي 
املجموعة  يف  الثالث  للمكز  تراجعه 
ب��ر���ش��ي��د ���ش��ت ن��ق��اط خ��ل��ف الهالل 
�شيحجز مقعده يف  ال��ذي  ال�شعودي 
الدور الثاين، يف حال فوزه اأو تعادله 

رفع  اأن  بعد  ال��ق��ط��ري  م�شيفه  م��ع 
ر�شيده اإىل ت�شع نقاط ،دون حاجة 
العني  م���ب���اراة  ن��ت��ي��ج��ة  ان��ت��ظ��ار  اإىل 
وال�شتقالل ،علما باأن الأخري �شمن 
بر�شيد  الثاين  ال��دور  اإىل  النتقال 
ع�شر نقاط ولن يتاأثر بخ�شارته من 
العني ،حيث ي�شعى فقط اإىل �شدارة 

املجموعة . 

كوزمني : فر�شة �شئيلة 
وق������ال م������درب ال���ع���ني ،ال�����روم�����اين 
اأولري������و ك��وزم��ني اإن ال���ظ���روف مل 
ت��ع��زي��ز حظوظه  ف��ري��ق��ه يف  ت�����ش��ان��د 
الثاين  ال���دور  ب��ل��وغ  على  باملناف�شة 
القدم  لكرة  اأ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  من 
ال�شتقالل  م��ب��ارات��ي  يف  ،خ�شو�شا 
والدوحة  طهران  من  بكل  وال��ري��ان 
،مو�شحا اأعتقد اأن فر�شتنا يف بلوغ 
الدور الثاين تبدو �شئيلة و�شن�شعى 
الهالل  خ�شارة  وانتظار  ال��ف��وز  اإىل 
اأرغب  ،ومل  ال���دوح���ة  يف  ال�����ش��ع��ودي 
جمال  يف  الطويلة  م�شريتي  خ��الل 
ال���ت���دري���ب ب���ان���ت���ظ���ار ال���ه���داي���ا من 
الخ���ري���ن مل�����ش��اع��دت��ي ع��ل��ى حتقيق 

يفر�س  اليوم  الواقع  ،لكن  ما  �شيء 
هذا المر . 

واأو�شح : نخو�س املواجهة الأخرية 
املتاأهل  اأم����ام  ال��ق��اري��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
نتنازل عن  ،ول��ن  الثاين  ال��دور  اإىل 
ن��رتك �شورة جميلة يف  الفوز حتى 
الطالق  على  الأ���ش��ع��ب  املجموعة 
يف البطولة ،وميكن اأن نح�شل على 

ت�شع نقاط ول نتاأهل .
القارية  البطولة  اأن  :اأعتقد  واأكمل 
لالعبي  اجل���ي���دة  اخل�����ربة  م��ن��ح��ت 
العني ،وواجهنا بع�س امل�شكالت ومل 
القوي  الداء  على  احلفاظ  ن�شتطع 
ال��ذي كان حا�شرا  على الن�شق ذات��ه 
،واملح�شلة كانت بظهور  ال��دوري  يف 
اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي  الأوراق  ب��ع�����س 
ترتيب ،خ�شو�شا اأنها مل تبد لنا يف 

امل�شابقات املحلية .
من  ال����ف����ن����ي  :امل���������ش����ت����وى  واأردف 
البطولة  يف  ج��ي��دا  ك���ان  ال��الع��ب��ني 
تخدمنا  مل  الظروف  ،لكن  القارية 
ن��داف��ع ع��ن حظوظنا يف  اأن  ،وامل��ه��م 
يت�شلح  اأم��ام خ�شم قوي  اليوم  لقاء 
ال��ع��ن��ا���ش��ر اجليدة  مب��ج��م��وع��ة م���ن 

القدم  ك��رة  يف  امل��ع��روف��ة  ،واحلقيقة 
تكمن يف ع��دم وج��ود فريق ل يقبل 
اخل�������ش���ارة ،وه����ن����اك ���ش��ل��ب��ي��ات عدة 
ب�شفوفه �شنحاول ال�شتفادة منها .

ال�شحايف  امل��وؤمت��ر  واأك��د كوزمني يف 
فريقه  اأن  ال����ع����ني  ب����ن����ادي  اأم���������س 
ي��خ��و���س ال��ل��ق��اء ال��ت��ا���ش��ع ل���ه خالل 
الأندية  اأن  ،وامل���ف���ارق���ة  ي��وم��ا   30
وهي  الرابعة  املجموعة  الأخ��رى يف 
القطري  والريان  ال�شعودي  الهالل 
وال���ش��ت��ق��الل الي���راين مل تتعر�س 
،ويف  ال�����ش��ع��ب��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ه����ذه  اإىل 
خ�����ش��م ه����ذه ال����ظ����روف جن��ح��ن��ا يف 

التتويج بدرع الدوري .
دعم  اجلمهور  من  :ننتظر  واختتم 
ال��ف��ري��ق يف ل���ق���اء ال���ي���وم ،وامل����ب����اراة 
م�شابقة  يف  الأه����ل����ي  م���ع  ال��ت��ال��ي��ة 
اأن  ،واحلقيقة  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س 
ال�شحيح  الطريق  يف  مي�شي  العني 
بتحقيق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  و���ش��ي��ن��ج��ح 

طموحاته املرجوة .

قلعنوي : النقاط الثالث 
ال�شتقالل  ن�������ادي  م�������درب  واأك��������د 

،اأهمية  قلعنوي  اأرد���ش��ري  الي����راين 
لقاء  يف  النظيف  باللعب  الل���ت���زام 
اليوم اأمام العني يف اجلولة الأخرية 
القدم  لكرة  اأ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  من 
فريقني  اأن  يقول  ال��واق��ع  ،مو�شحا 
الثاين  ل����ل����دور  ����ش���ي���ت���اأه���الن  ف���ق���ط 
املوجودة  الفرق  ،لكن  امل�شابقة  من 
بلوغ  ت�شتحق  ال��راب��ع��ة  ب��امل��ج��م��وع��ة 
الدور الثاين ب�شبب مردودها اجليد 

يف املجموعة الرابعة. 
اإىل  كبري  بتقدير  :ننظر  واأ���ش��اف 
جمهوره  وو���ش��ط  ملعبه  يف  اخل�شم 
اأخريا  مبارياته  حتليل  اإىل  ،وجلاأنا 
اأنه يلعب كرة قدم حديثة  ،فوجدنا 
لنا  بالن�شبة  ،وامل��ه��م  ج��ي��دا  وي����وؤدي 
بعد �شمان التاأهل اإىل الدور الثاين 

،العبور اإىل الدور املقبل يف ال�شدارة 
.

اخلطورة  ج���ي���دا  :ن���ع���رف  واأردف 
،فهم  ل���الع���ب���ي اخل�������ش���م  ال���ك���ب���رية 
امليدان  يف  اجل��ي��د  ال��ف��ارق  ي�شكلون 
الو�شط  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف  ،خ�����ش��و���ش��ا 
والهجوم و�شنحاول يف امليدان ،عدم 
مت��ك��ي��ن��ه��م م����ن حت��ق��ي��ق ال���رتاب���ط 

ل�شمان عدم تهديد مرمانا .
م�شكلة  ه���ن���اك  :ل��ي�����ش��ت  واأو������ش�����ح 
اأو  داخ����ل  امل��واج��ه��ة  ن��خ��و���س  اأن  يف 
يختلف  لن  ،فالو�شع  ملعبنا  خ��ارج 
اأق����وى م��ن اأي وقت  ك��ث��ريا ،ف��ن��ح��ن 
دون  ال��ي��وم  ل��ق��اء  و�شنخو�س  م�شى 
مهمة  م��ب��اراة  ،ول��دي��ن��ا  �شغوط  اأي 
اأيام  خم�شة  بعد  الإي��راين  بالدوري 

مع نادي فولد ورمبا مينحنا الفوز 
لقب الدوري املحلي .

ال�شحايف  امل��وؤمت��ر  قلعنوي يف  وق��ال 
اأم�س اإن التنبوؤ مبا ميكن اأن يحدث 
يف م��ب��اري��ات ك���رة ال��ق��دم غ��ري وارد 
ب�شبب الأ�شياء التي ميكن اأن حتدث 
اأننا  ،واأع��ت��ق��د  امل��ي��دان  م�شتوى  على 
خ�شرنا يف ملعبنا اأمام نادي الهالل 
ال�شعودي ب�شبب غياب الرتكيز عن 
اجليدة  الفر�س  واه���دار  الالعبني 

اأمام املرمى .
واختتم :لعبو ال�شتقالل يف درجة 
العني  ملواجهة  جيدة من اجلاهزية 
ول توجد اأي غيابات واملهم اأن نوؤكد 
ال�شدارة  ن�����ش��ت��ح��ق  ب��اأن��ن��ا  ل��ل��ج��م��ي��ع 

وبلوغ الدور الثاين من امل�شابقة .

يف اجلولة الأخرية من مرحلة املجموعات الآ�شيوية 

العني يواجه ال�شتقالل الإيراين وعينه على لقاء الريان القطري والهالل ال�شعودي

مار�س خم�شون طالبا من املنت�شبني 
اخليمة  ب��راأ���س  الغيل  �شباب  ملركز 
البحرية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع�����ددا 
نادي  ا�شت�شافة  والريا�شية خالل 
فعالياته  �شمن  للمركز  احلمرية 
الجتماعي  ال����ل����ق����اء  ل����ربن����ام����ج 
اإبريل  �شهر  مطلع  اأطلقها  والتي 
الريا�شية  الن���دي���ة  دع���وة  ب��ه��دف 
كافة  ملمار�شة  ال�شبابية  وامل��راك��ز 
وال���ربام���ج يف �شالت  ال��ري��ا���ش��ات 

. ونظمت  ن��ادي احلمرية  واأروق���ة 
اللجنة الثقافية واملجتمعية بنادي 
احل��م��ري��ة جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 
انخرط  التي  والفعاليات  الربامج 
امل�����ش��ارك��ون م��ن م��رك��ز �شباب  فيها 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  و���ش��م��ل��ت  ال��غ��ي��ل 
احلمرية  ن�����ادي  مب���رك���ز  ب��ح��ري��ة 
ال�����ش��اط��يء م��ن جت��دي��ف ومهارات 
امل����وج بجانب  ال�����ش��ب��اح��ة واع���ت���الء 
امل�شاركة يف دوري ريا�شي وفعاليات 

ثقافية وم�شرحية وترفيهية لقت 
وا�شتح�شانهم  امل�����ش��ارك��ني  جت���اوب 
الفعاليات  وان��ت��ق��اء  التنظيم  على 
بني  الجتماعي  التقارب  وحتقيق 
احلمرية  ن���ادي  ومنت�شبي  لع��ب��ي 

وبينهم كوفد من املركز .
وح���ر����ش���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة من 
خ���الل ت���واج���د وف���د م��رك��ز �شباب 
من  العديد  اك�شابهم  على  الغيل 
مزاولة  ع��ن��د  وامل����ع����ارف  امل����ه����ارات 

تنمية  بجانب  املختلفة  ال��ربام��ج 
ح��ب ال��وط��ن والن��ت��م��اء يف نفو�س 
التوا�شل  خ����الل  م���ن  امل�����ش��ارك��ني 
والجتماعي  ال��ث��ق��ايف  والح��ت��ك��اك 
وفق  قدراتهم  وتنمية  والريا�شي 
من  الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة  اأه����داف 
�شغل وقت الفراغ مبا يعود عليهم 

بالفائدة وتنمية اليجابيات .
واأ����ش���اد وف���د م��رك��ز ���ش��ب��اب الغيل 
املنظمة  والن�����ش��ط��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 

العديد  نفو�شهم  يف  حققت  والتي 
اأه��م��ه��ا غ���ر����س القيم  ال��ق��ي��م  م���ن 
الي����ج����اب����ي����ة ل�������دى امل�������ش���رتك���ني 
الربامج  خ����الل  م���ن  وت��دع��ي��م��ه��ا 
ب��ج��ان��ب م���ا اك��ت�����ش��ب��وه م���ن غر�س 
تفعيل  خ���الل  م��ن  الن��ت��م��اء  لقيم 
التطوعية  ال����ث����ق����اف����ة  ب������رام������ج 
وحتقيق اأهداف اجتماعية ثقافية 
ت��رب��وي��ة م��ن خ��الل ب��رام��ج اللقاء 

الجتماعي.



)اأمل ومك�شب( يت�شدر اإيرادات ال�شينما 
ت�شدر فيلم احلركة الكوميدي اجلديد اأمل ومك�شب قائمة ايرادات ال�شينما 
يف امريكا ال�شمالية هذا ال�شبوع حمققا 20 مليون دولر. الفيلم بطولة 
مارك والبريج ودواي��ن جون�شون وانطوين ماكي ومن اخراج مايكل باي. 
وجاء فيلم اخليال العلمي الن�شيان يف املركز الثاين بعد احتالله املركز الول 
توم  بطولة  والفيلم  دولر.  مليون  4ر17  بلغت  بايرادات  املا�شي  ال�شبوع 
كروز ومورجان فرميان واوجلا كرييلينكو ومن اخراج جوزيف كو�شين�شكي 
42 يف املركز الثالث مرتاجعا عن املركز الثاين الذي احتله  . وجاء فيلم 
ال�شبوع املا�شي حمققا 7ر10 مليون دولر. ويتناول الفيلم ال�شرية الذاتية 
لبطل الرجبي المريكي جاكي روبن�شون وهو بطولة ت�شادويك بو�شيمان 
الرابع  املركز  يف  وج��اء  هيلجيالند.  بريان  اخ��راج  وم��ن  ف��ورد  وهاري�شون 
الفيلم الكوميدي اجلديد الزفاف الكبري حمققا ايرادات بلغت 5ر7 مليون 
دولر. الفيلم بطولة روبرت دي نريو وكاترين هيجل وديان كيتون ومن 
اخراج ج�شنت زاكام وتراجع فيلم الر�شوم املتحركة الثالثي البعاد الرحلة 
بداأت من املركز الثالث يف ال�شبوع املا�شي اىل املركز اخلام�س هذا ال�شبوع 
الذي  الفيلم  هذا  يف  الرئي�شية  وال�شخ�شيات  دولر.  مليون  8ر5  م�شجال 
احتل املركز الثاين ال�شبوع املا�شي باأ�شوات نيكول�س كيدج وريان رينولدز 

واميا �شتون ومن اخراج كريك دي ميكو وكري�س �شاندر�س .

روكي يطل يف برودواي 
الأمريكي  ال��ن��ج��م  فيها  ي����وؤدي  ال��ت��ي   ، روك���ي  اأف����الم  �شل�شلة  حتقيق  ب��ع��د 
ال�شخ�شية  تطل  ك��ب��رياً،  جن��اح��اً  �شهري،  م��الك��م  دور  �شتالون  �شيلف�شرت 
ال�شهرية يف م�شرحية مو�شيقية من املقرر اأن تعر�س على م�شارح برودواي 
 66( �شتالون  عن  اأمريكية  اإع��الم  و�شائل  ونقلت  املقبل.  العام  بنيويورك 
ولإعادة  ه��ذه،  الإنتاج  لعملية  كبريين  وحما�س  بفخر  اأ�شعر  قوله  عاماً(، 
�شتالون،  واأ�شاف   . امل�شرح  خ�شبة  على  الأ�شلية  بالبوا  روك��ي  ق�شة  اإحياء 
الذي اأدى دور البطولة وكتب �شيناريو الفيلم احلائز على جائزة الأو�شكار، 
اأن ق�شة روكي كانت ت�شبه ق�شة حياتي اإىل حد كبري يف ذلك الوقت، فقد 
كنت مبتدئاً ل املك �شيئاً، وجمرباً على ال�شراع من اأجل احل�شول على 
اأدوار ومن اأجل العرتاف مبهاراتي . وتابع و�شعت لذلك امل�شاعر التي كنت 
اأح�شها يف ج�شد مالكم ، موؤكداً عدم معرفته باأن املاليني من الأ�شخا�س 
كانوا ي�شاطرونه ال�شعور عينه . وقد كتب ن�س امل�شرحية الأمريكي توما�س 
امل�شرحية  اإن  ميهان  ق��ال  جهته،  وم��ن  تيمربز.  األيك�س  واأخرجها  ميهان، 
اأي�شا  اأنها �شتغطي  ، م�شيفاً  واأدري��ان  �شرتكز على ق�شة احلب بني روكي 
القتال داخل احللبة . ومن املقرر افتتاح امل�شرحية يف اآذار مار�س املقبل على 

م�شرح ونرت غاردن فى برودواي.
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فوغن ي�شرتي منزًل
 بـ 4 ماليني دولر 

اإعالنه  مل مي��ر وق��ت ط��وي��ل على 
انه وزوجته كايال ينتظران طفاًل 
الأمريكي  املمثل  ق��دم  حتى  ثانياً، 
على  ج��دي��داً  اإث��ب��ات��اً  فوغن  فين�س 
لعائلته  ا�شرتى منزًل  اإذ  ن�شوجه 
اأجنل�س  ل��و���س  �شواحي  اإح���دى  يف 

بحوايل 4 ماليني دولر.
اأون�����الي�����ن  رادار  م����وق����ع  واأف����������اد 
 3.925 دف��ع  الأم��ريك��ي ان فوغن 
مليون دولر ثمنا ملنزل يف مدينة 
ال���ت���ي تعد  ف��ل��ي��ن��رتي��دج  ك���ن���دا  ل 
ل��ل��ع��ائ��الت بف�شل  م��ن��ا���ش��ب��ة ج����داً 

مدار�شها اجليدة.
 5 املنزل موؤلف من  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
بالإ�شافة  6 حمامات  و  نوم  غرف 
اإىل غ��رف��ة ج��ل��و���س ك��ب��رية ج����داً، 
وحو�س �شباحة وملعب للريا�شة.

منا�شب جداً  املنزل  ان  و�شدد على 
فرد  اإليها  �شين�شم  ال��ت��ي  لعائلته 

جديد ال�شيف املقبل.
وك����ان ف��وغ��ن اأع���ل���ن ق��ب��ل اأي�����ام ان 
الثاين  ب��ط��ف��ل��ه��م��ا  زوج���ت���ه ح��ام��ل 
اأغ�شط�س  اآب   5 يف  �شيولد  ال���ذي 

املقبل.
اإىل ان فوغن وكايال تزوجا  ي�شار 
 ،2010 ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين  ك���ان���ون  يف 
اأط��ل��ق��ا عليها  وق����د رزق�����ا ب��ط��ف��ل��ة 
ا�شم لوكلني كايال يف كانون الأول 

دي�شمرب من العام نف�شه.
اأع��م��ال فوغن  اأب��رز  ويذكر ان من 
 ،  90210 ب��ي��ف��ريل ه��ي��ل��ز  اأف�����الم: 
القدمية  املدر�شة  ،و  الأزواج  مالذ 

وغريها.

اأول مولود يف بلدة منذ 45 �شنة
وهو  مميزاً  حدثاً  ال�شبانية  جيلي�س  لو�س  بلدة  �شهدت 
ثينك  موقع  واأف���اد  �شنة   45 منذ  فيها  طفل  اأول  ولدة 
طفلتهما  اأجن��ب��ا  واإي��ك��ر  بياتري�س  ان  الأ���ش��ب��اين  �شباين 
مولود  اأول  لتكون   ، لو�س جيلي�س  بلدة  اآينارا يف  الأوىل 
فيها منذ 45 �شنة. وقال الوالدان الفخوران انهما قطنا 
يف خمتلف اأنحاء ا�شبانيا لكنهما قررا اإجناب طفلتهما يف 
هذه البلدة حتى تكون قريبة من جديها جلهة والدتها 
وتنمو قريبة من الطبيعة ولفتا اإىل انهما ياأخذان يومياً 
طفلتهما يف نزهات بالبلدة حتى يتمكن ال�شكان امل�شنون 
حملوها  ال��ن��ا���س  غالبية  ان  اإىل  م�شريين  روؤي��ت��ه��ا،  م��ن 
ويح�شرون اإىل منزلهما لالطمئنان عليها. ي�شار اإىل ان 
غالبية �شكان البلدة من كبار ال�شن ومل ت�شجل فيها اأية 

ولدة منذ العام 1968.

هدية معلمة لتلميذتها.. كلية 
اأمريكية  معلمة  ول��ك��ن  امل��ع��رف��ة،  ط��الب��ه  الأ���ش��ت��اذ  مينح 
لها  تربعت  ان  بعد  احلياة،  تلميذتها،  متنح  اأن  اختارت 
�شحيفة  وذك���رت  ع�����ش��ال.  م��ر���س  م��ن  لتنقذها  بكليتها 
ميلر،  نيكول  الطفلة،  اأن  ن��ي��وز(،  ج��ورن��ال  )مان�شفيلد 
8 �شنوات من كليفالند، ولدت بكلية  البالغة من العمر 
الأذن  يف  ت�شوه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  بت�شوه،  م�شابة  واح���دة 
اإىل  نيكول  حياة  ي�شّعب  املر�س  وك��ان  لل�شمع.  وف��ق��دان 
ان تدخلت معلمتها التي كانت تعطيها الدرو�س يف �شف 
احل�شانة. والتقت املعلمة، ويندي كيليان، بوالدة نيكول، 
يف اج��ت��م��اع لأول��ي��اء الأم���ر ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وح�شلت على 
اأنها تتمتع  معلومات حول و�شع الطفلة لتكت�شف لحقاً 
بال�شروط املنا�شبة لتتربع لها بكلية. وقالت كيليان اإنها 
اإىل  احتاج  ابنها  لأن  بهذه اخلطوة  القيام  على  ت�شجعت 
ا�شتئ�شال  لعملية  املعلمة  وخ�شعت  املا�شي.  يف  دم  نقل 
وكالهمما  نيكول،  زرعت يف ج�شم  املا�شي  الأ�شبوع  كلية 

يف و�شع �شحي م�شتقر.

 زفة تنتهي ب�شجن العري�س 

بعدما  ال�شجن  داخ��ل  بتوقيفه  اأردين  زفة عري�س  انتهت 
تعود ملكيته  نارية من �شالح  اأع��رية  اأقربائه  اأحد  اأطلق 
حالة  م��دع��ّوي��ن  اأرب��ع��ة  اإ���ش��اب��ة  اإىل  اأدى  م��ا  الأول،  اإىل 

اأحدهم خطرة. 
وك���ان اأح���د اأق����ارب ال��ع��ري�����س ت��وج��ه اإىل ���ش��ي��ارت��ه واأخ���رج 
اأع��رية طائ�شة يف  اأخ��ذ يطلق  ثم   ، اأك�شن  بومب  بندقية 
الهواء ابتهاجاً باحلفل يف مدينة الزرقاء ال�شمالية، قبل 
حترير حم�شر بحقه ومبيت ال�شابني يف زنزانة التوقيف 

ثم اإحالة امللف اإىل الق�شاء. 
ويواجه العري�س وقريبه اإمكانية �شدور عقوبة بال�شجن 
وفق  القتل  يف  بال�شروع  اإدانتهما  ح��ال  يف  �شنوات  ع�شر 
التعديل اجلديد للقانون املحّرم اإطالق الأعرية النارية 
يف املنا�شبات، الذي اأيدت على �شوئه حمكمة التمييز اأول 

قرار يف هذا ال�شاأن العام قبل املا�شي.

ا�شتيالد اأبقار بال قرون 
يعكف علماء بريطانيون على ا�شتيالد اأبقار بال قرون، اإثر تزايد عدد مالكي مزارع تربية الأبقار الذين اأُ�شيبوا 

بجروح بالغة جراء قرون اأبقارهم.
وقالت �شحيفة �شن ام�س اإن العلماء يعكفون حالياً على اإدخال تعديالت وراثية على الأبقار احللوب جلعلها اأقل 

خطراً اأي�شاً على امل�شاة واأفراد اجلمهور الآخرين.
وت�شري الأرقام اإىل اأن خم�شة من عمال مزارع تربية الأبقار يف بريطانيا واثنني من اأفراد اجلمهور ُقتلوا بقرون 

الأبقار واأُ�شيب 17 اآخرون بجروح خطرية خالل عامي 2010 و 2011.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن العلماء الربيطانيني �شُيدخلون قطعة من احلم�س النووي من الأبقار بال قرون اإىل جينوم 

اأبقار الهول�شتاين، التي ُتعد اأكرب �شاللة مدرة للحليب من اأنواع البقر يف بريطانيا، ملنع منو قرونها.
الهول�شتاين بعد مولدها للتخل�س من  اأبقار  الأبقار يف بريطانيا بحرق براعم قرون  ويقوم مالكو مزارع تربية 

قرونها.
اإىل مان�شيل رميوند من الحتاد الوطني للمزارعني الربيطانيني قوله هذه اخلطوة �شتكون  ون�شبت ال�شحيفة 

ايجابية جداً ل�شتيالد اأبقار من دون قرون و�شتجنب املزارعني اأخطار قرونها . 
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رجل ي�شرق ال�شرطة يف بريطانيا 
من   27 ال���  يف  رج��اًل  الإث��ن��ني،  ام�س  ا�شكتلندا،  �شرطة  اتهمت 
ال��ع��م��ر، مب��ح��اول��ة ���ش��رق��ة ���ش��ي��ارة دوري�����ة م���ن ���ش��رط��ي��ني، بعد 
الربيطانية  الإذاع��ة  هيئة  وقالت  مزيفة.  ببندقية  تهديدهما 
اأم��ام املحكمة العليا يف  اأن��درو فارندون، مثل  اإن،  )بي بي �شي( 
مدينة غال�شكو، حيث يواجه اأي�شاً 5 تهم اأخرى مبوجب قانون 
فارندون،  �شد  املوجهة  التهم  اأن  وا�شافت  النارية.  الأ�شلحة 
ت�شمل امتالك م�شد�س بق�شد مقاومة اأو منع اعتقاله امل�شروع 
ع��ام. وق��ررت املحكمة  ال�شرطة، وحمل فاأ�س يف مكان  من قبل 

متديد احلب�س الحتياطي لفارندون حتى ال�شهر املقبل.

 التق�شف ي�شر بال�شحة

ت��اأث��ري م��دم��ر ع��ل��ى ال�شحة  ل��ه  التق�شف  ام�����س ان  ب��اح��ث��ان  ق���ال 
وال�شابة  لالنتحار  ي���وؤدي  حيث  ال�شمالية  وام��ري��ك��ا  اوروب���ا  يف 
على  احل�شول  امكانية  من  ويقلل  املعدية  والمرا�س  بالكتئاب 
�شنوات  ع�شر  ا�شتمرت  ابحاث  تفا�شيل  �شرد  ويف  وع��الج.  ادوي��ة 
اوك�شفور  بجامعة  ال�شيا�شي  القت�شاد  ا�شتاذ  �شتكلر  ديفيد  قال 
و�شاجني با�شو وهو ا�شتاذ م�شاعد يف الطب وعلم الوبئة يف جامعة 
�شتانفورد ان النتائج التي تو�شال اليها تظهر ان التق�شف له تاأثري 
�شيء ب�شكل خطري على ال�شحة. ويف كتاب �شين�شر هذا ال�شبوع 
يقول الباحثان انه مت ت�شخي�س اكرث من ع�شرة الف حالة انتحار 
الك�شاد  اأطلقا عليه  اكتئاب خالل ما  وما ي�شل اىل مليون حالة 
ال�شمالية.  اوروب��ا وامريكا  العظيم وما �شاحبه من تق�شف عرب 
من  الوقاية  ميزانية  خف�س  مثل  حتركات  تزامنت  اليونان  ويف 
ارتفاع معدلت ال�شابة  امل�شبب لاليدز مع  ات�س.اي.يف  فريو�س 
وذلك   2011 عام  منذ  املئة  200يف  تزيد عن  بن�شبة  بالفريو�س 
ن�شبة بطالة  �شياق  املخدرات يف  زي��ادة تعاطي  اىل حد ما نتيجة 
تف�س  اول  اي�شا  اليونان  و�شهدت  ال�شبان.  املئة بني  50 يف  تبلغ 
ملر�س املالريا منذ ع�شرات ال�شنني بعد تخفي�س ميزانية برامج 
با�شتطاعة  يعد  مل  انه  الباحثان  ويقول  البعو�س.  مبيدات  ر�س 
�شحية  رعاية  على  احل�شول  امريكي  ماليني  خم�شة  من  اك��رث 
للحكومة يف  التق�شف  ميزانية  ادت  رك��ود يف حني  اح��دث  خ��الل 

بريطانيا اىل دفع نحو ع�شرة الف عائلة اىل الت�شرد.

معظم الرو�س �شعداء 
 )% اأن غالبية الرو�س )77  اأظهر ا�شتطالع للراأي ن�شر ام�س 
�شعداء يف حياتهم ون�شرت وكالة )نوفو�شتي( الرو�شية لالأنباء 
نتائج ا�شتطالع اأجراه مركز ا�شتطالعات الراأي العام احلكومي 
حياتهم  يف  �شعداء  الرو�س  من   %  77 اأن  اأظهرت   ، فيتي�شيوم 
% من الرو�س  % عام 2011. وترتاوح اأعمار 87  مقارنة ب�67 
اأن املتعلمني  18 و24 عاماً، كما  اإنهم �شعداء بني  الذين قالوا 
�شكلوا 84 % من الرو�س ال�شعداء. وقال 18 % من امل�شتطلعني 
ال�شعداء �شبب  الأ�شخا�س  % من   29 اإنهم غري �شعداء وربط 
و17  واأحفادهم،  باأطفالهم   % و18  عائلتهم،  برفاه  �شعادتهم 
 % % من حياتهم العملية، و6  % من كونهم حمظوظني، و10 
% من امل�شتطلعني  لأنهم وعائلتهم يف �شحة جيدة. واأ�شار 19 
غري الرا�شني عن حياتهم اإىل الفقر ك�شبب اأول للتعا�شة، يليه 
عامة  وم�شاكل   ،% ب�4  اجليد  العمل  غياب  ثم   ،% ب�7  املر�س 

اأخرياً وبالن�شبة ذاتها.
املمثلة كيت مارا لدى و�شولها حل�شور حفل ع�شاء رابطة مرا�شلي البيت الأبي�س يف وا�شنطن. )يو بي اآي(

كلينت اإي�شتوود 
من دون خامت زواج 

مير زواج النجم الأمريكي كلينت 
اإي�����ش��ت��وود يف اأزم�����ة، وال��دل��ي��ل هو 
خروجه للمرة الأوىل منذ �شنوات 
كثرية من دون خامت زواجه، فيما 
زوج���ت���ه ت��ع��ال��ج م���ن الك���ت���ئ���اب يف 

مركز لإعادة التاأهيل.
الأمريكي  زد  اإم  ت��ي  م��وق��ع  واأف����اد 
نيويورك  يف  ���ش��وه��د  اإي�����ش��ت��وود  ان 
من دون خ��امت زواج واأ���ش��ار اإىل ان 
زواج اإي�شتوود مير يف اأزمة �شديدة، 
ح��ت��ى ان زوج���ت���ه دي��ن��ا دخ��ل��ت اإىل 
مركز لإعادة التاأهيل بغية معاجلة 
الكتئاب الذي يوؤكد املقربون من 
امل�شاكل  ع���ن  ن���اج���م  ان����ه  ال��ع��ائ��ل��ة 

الزوجية.
وذكرت امل�شادر املقربة من العائلة 
ان احتمال طالق اإي�شتوود وزوجته 
اإع����ط����اء  دون  م����ن  ب�������ش���دة،  وارد 
بني  امل�شاكل  طبيعة  ع��ن  تفا�شيل 

الزوجني.
ي�شار اإىل ان اإي�شتوود متزوج بدينا 

منذ العام 1996 .

ورقة نقدية مقابل 
مليوين دولر 

ن���ادرة م��ن فئة  بيعت ورق��ة نقدية 
األف دولر، تعود اإىل العام 1891، 
ب�شعر  اإل���ي���ن���وي  يف  ع��ل��ن��ي  مب������زاد 
األف  و585  مليونني  بلغ  قيا�شي 

دولر.
ل���ل���م���زادات  ه���ريي���ت���اج  دار  وق������ال 
العلنية اأن الورقة النقدية من فئة 
األف دولر حققت �شعراً قيا�شياً بني 
مبليونني  بيعت  اأن  بعد  العمالت، 
علني يف  دولر مب��زاد  األ��ف  و585 

�شامبورغ.
واأّكد وجود ورقتني نقديتني فقط 
اأن  اإىل  ال��ف��ئ��ة، م�����ش��رياً  م���ن ه���ذه 
 1944 ع���ام  ب���امل���زاد  ب��ي��ع��ت  الأوىل 

لقاء األف و350 دولراً فقط.
وم�����ن ب����ني م��ال��ك��ي��ه��ا ال���ق���دام���ى، 
ال�شابق  والنا�شر  العمالت  جامع 
)�شتار-تيليغرام(  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 

بتك�شا�س، اآمون كارتر جونيور.

عندما تدفق مليون من اأبناء الرجنتني الغا�شبني على 
احتجاجا  اجل���اري  ال�شهر  م��ن  �شابق  وق��ت  ال�����ش��وارع يف 
اأن  ق��ررت  فرنانديز  كري�شتينا  الرئي�شة  حكومة  على 
تدون ر�شالة عرب موقع تويرت تلتها ر�شالة اأخرى.. ثم 

اأخرى.
اأنا عنيدة بع�س  قالت يف احدى هذه التغريدات نعم.. 
ال�����ش��يء وك��ب��رية يف ال�����ش��ن اأي�����ش��ا. ل��ك��ن يف ال��ن��ه��اي��ة اأنا 
ال���ك���ب���رية.. الي�س  ب��ل��غ��ت ه���ذه ال�����ش��ن  حم��ظ��وظ��ة لين 
التي  الف�شيف�شاء  لوحة  عن  حتدثت  اأنها  كما  كذلك.. 
تعود اىل القرن التا�شع ع�شر يف ق�شرها الرائع ومزايا 

برنامج تابع للحكومة ملحو المية.
تغريدة   61 اأر�شلت  قد  فرنانديز  كانت  اليوم  نهاية  يف 
خ���الل ت�شع ���ش��اع��ات وه���و م��ع��دل ك��ب��ري ح��ت��ى مبعايري 
من  وغريهم  الروؤ�شاء  يتعامل  حيث  الالتينية  اأمريكا 
بحما�س  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ال�شا�شة مع  كبار 

كبري ل ي�شاهيه حما�س يف اأي منطقة بالعامل.
منح ولع الزعماء ال�شيا�شيني يف اأمريكا الالتينية مبوقع 
فر�شة  املتابعني  ماليني  اخل�شو�س  وج��ه  على  تويرت 
كثري  ويف  وق��ت حدوثها  ال��ق��رار  �شنع  عملية  لالطالع 

من الحيان على اأكرث اأفكار زعمائهم خ�شو�شية.

ك��ان بع�س  اذا  م��ا  اأ�شعل ج��دل ح��ول  الو�شع  ه��ذا  لكن 
ب��ال قيود مما  الف��ك��ار  ن�شر ه��ذه  يبالغون يف  ال��زع��م��اء 
ال�شتقطاب  م��ن  اك���رب  ب��ق��در  تت�شم  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ي��ج��ع��ل 
يجعل  ورمب��ا  �شخ�شيا  طابعا  تاأخذ  املواجهات  ويجعل 
الزعماء اأنف�شهم يف �شورة غري حمببة عندما ين�شرون 
على  املياه  دورة  داخ��ل  كالما عن حم��ادث��ات مع غرباء 

�شبيل املثال كما فعلت فرنانديز هذا ال�شهر.
فيدل  اأم��ث��ال  من  الالتينية  امريكا  زعماء  �شهرة  وم��ع 
�شاعات  خم�س  مدتها  خطبا  يلقي  ك��ان  ال��ذي  كا�شرتو 
الزعماء  بع�س  اأن  املده�س  فلي�س من  املنمق  باخلطاب 
عن  للتعبري  ج��دي��دا  م��ن��ربا  تبنوا  احل��دي��ث  الع�شر  يف 
اأي�شا  ج��اه��دي��ن  ي�شعون  لكنهم  خ��الل��ه  م��ن  اأن��ف�����ش��ه��م 
اأف��ك��اره��م بحيث ل  ال��ت��ي تعرب ع��ن  ال��ع��ب��ارات  لتقلي�س 
الهانات  يوجهون  ال�شا�شة  اأن  كما  حرفا   140 تتجاوز 
الزعيم  و�شف  مثلما  تويرت  ع�شر  قبل  حتى  لخرين 
المريكي  الرئي�س  ت�شافيز  ه��وج  ال��راح��ل  الفنزويلي 
املتحدة عام  باأنه �شيطان يف المم  ال�شابق جورج بو�س 

.2006
القدح  جعلت  التكنولوجيا  ه��ذه  اأن  �شك  م��ن  م��ا  لكن 

والذم ي�شل اأ�شرع من اأي وقت م�شى.

روؤ�شاء اأمريكا الالتينية مولعون بتويرت

فيكتوريا بيكهام ت�شعر بالذنب 
اأقرت النجمة الربيطانية فيكتوريا بيكهام باأنها ت�شعر بالذنب ب�شكل م�شتمر لأنها اأم عاملة ونقلت �شحيفة 
�شن الربيطانية عن بيكهام قولها لل�شحافيني على هام�س مهرجان فوغ بو�شط لندن، انها ت�شعر بالذنب 
ب�شكل م�شتمر لأنها اأم ت�شطر للعمل ل�شاعات طويلة. واأ�شافت انها ت�شعر باأنها ممزقة بني العمل وعائلتها، 

لكنها اأكدت انها تعمل مع اأ�شخا�س رائعني ينظمون جدول اأعمالها وكل �شيء يتمحور حول اأولدها. و�شددت 
دون  لديها  اأي عمل  وه��ي تخطط حتى ل يحول  اأي��ة منا�شبة عائلية،  التغيب عن  ع��دم  انها حتر�س على  على 
تواجدها مع العائلة. واعرتفت باأنها ل تنام مبا يكفي اإذ انها م�شطرة لال�شتيقاظ كاأي اأم مع اأولدها قبل الذهاب 
اإىل املدر�شة، فيما يتعذر عليها النوم مبكراَ نظراً لوجود ابنتها التي ما زالت طفلة وابنها البكر بروكلني )14 

�شنة( الذي يرف�س النوم يف �شاعة مبكرة. وقالت بيكهام انها ت�شتمتع باحلياة يف لندن بعد العودة من اأمريكا 
بالرغم من ان زوجها ديفيد يف فرن�شا. وقالت ان العي�س يف لندن خمتلف جداً عن العي�س يف لو�س اأجنل�س 

لكنه رائع ولندن مكان مثري لالإلهام وهي متعددة الثقافات وممتعة، لذا اأنا �شعيدة .


