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مهرجان اأبوظبي للألعاب ال�ضاطئية الريا�ضية 
يعزز جناحاته للعام الثالث على التوايل

عربي ودويل

اأدباء يزورون الأطفال امل�ضابني بال�ضكري 
مبدينة ال�ضيخ خليفة الطبية يف اأبوظبي

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

خلفات بلجنة التحقيق 
مبجزرة احلويجة يف العراق

•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل�شمو  دي��و�ن �شاحب  �م�س يف  دب��ي رع��اه �هلل  حاكم 
حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  دب��ي  حاكم 

�آل مكتوم نائب حاكم دبي معايل �لدكتور  بن ر��شد 
عبد�للطيف ر��شد �لزياين �أمني عام جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية �لذي بحث مع �شموه عدد� من 
�لتعاون.. جمل�س  م�شرية  بتعزيز  �ملت�شلة  �لق�شايا 

�ملوؤ�ش�شات  وم��دي��ري  روؤ���ش��اء  م��ن  ع��دد  �للقاء  ح�شر 
و�لدو�ئر �حلكومية .

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �لتقى 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ف�شيلة  �لإم�����ار�ت  بق�شر  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر  �لإمام �لأكرب �لدكتور 

�ل�شريف �لذي يزور �لبالد حاليا. ورحب �لفريق 
�أول ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان يف 
بد�ية �للقاء بف�شيلة �شيخ �لأزهر �ل�شريف مهنئا 
�لتي  �لثقافية  �لعام  �شخ�شية  باختياره  ف�شيلته 
دورتها  للكتاب يف  ز�يد  �ل�شيخ  عنها جائزة  �أعلنت 

�ل�شابعة 2013.                    )�لتفا�شيل �س2(

   

الأمني العام للهالل الأحمر 
يتفقد املخيم الإماراتي الأردين اجلديد 

•• عمان-وام:

قام �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة �لهالل �لأحمر 
يف  �ل�شوريني  لالجئني  �لردين  �لم��ار�ت��ي  للمخيم  تفقدية  بزيارة 
منطقة مريجيب �لفهود وذلك بهدف �لوقوف على �آلية عمل فريق 
�لهالل يف �مليد�ن. وجتول �لمني �لعام للهالل �لحمر ير�فقه ر��شد 
مبارك �ملن�شوري نائب �لمني �لعام لل�شوؤون �ملحلية يف �ملخيم و ر�شد 
�نطباع �ل�شقاء من �لالجئني �ل�شوريني حول �خلدمات �ملقدمة لهم 
�لتعامل  و طيب  �ملتوفرة  �رتياحهم من م�شتوى �خلدمات  �ب��دو�  �إذ 
فريق  �لفالحي  �لدكتور  وطالب  وجدوها.  �لتي  �لنف�شية  �لر�حة  و 
�لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  لتمثيل  �لعمل  و  �جلهد  من  باملزيد  �لعمل 
�مل��ت��ح��دة على خ��ري وج��ه و حمل ر�ي���ة �ل��ه��الل �لح��م��ر �لم��ار�ت��ي و 

تطبيق هدفه �ل�شمى �لعناية باحلياه.       )�لتفا�شيل �س2(

ال�شاحنات تخالف العبور داخل املدينة براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة -الفجر

قال �أحمد �حلمادي، مدير عام د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة يف ر�أ�س 
�إن لئحة �ملخالفات �لبيئية، �لتي �شجلتها دوريات )ر�قب( يف  �خليمة: 
ر�أ�س �خليمة خالل �ملرحلة �ملا�شية، �شملت، يف �أبرزها، مرور �ل�شاحنات 
د�خل �ملدينة يف �لأوقات غري �مل�شموح لها بالعبور خاللها، �إذ تبد�أ فرتة 
�إىل  �لليل  �لثانية ع�شرة من منت�شف  �ل�شماح لها بعبور �ملدينة ما بعد 
�ل�شابعة �شباحا، لفتا �إىل كرثة هذ� �لنوع من خمالفات �ل�شاحنات، �لتي 
�شبطها رجال )ر�قب(، يف حني �أن �لد�ئرة هي �ملخت�شة مبنح ت�شاريح 

مرور �ملركبات �لثقيلة د�خل �ملدينة.                 )�لتفا�شيل �س5(

حممد بن ز�يد خالل لقائه �شيخ �لأزهر �ل�شريف  )و�م(
حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �أمني عام جمل�س �لتعاون �خلليجي  )و�م(

مطالبني بتطهري الوزارة وا�ستبعاد �سفراء النظام ال�سابق 

م�شلحون يطوقون وزارة اخلارجية الليبية 

حممد بن را�شد يبحث مع الزياين 
الق�شايا املت�شلة بتعزيز م�شرية التعاون

بحث مع الطيب الق�سايا والتحديات التي تواجه العامل الإ�سالمي 

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على تعزيز 
تعاونها وموا�شلة الدعم لالأزهر يف كافة املجالت

•• طرابل�س-ا.ف.ب:

حا�شرت ملي�شيا م�شلحة باأ�شلحة خفيفة ومتو�شطة 
�لعا�شمة  يف  �لليبية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  مبنى  �م�����س 
�أو  طر�بل�س ومنعت و�شول موظفي �ل��وز�رة للمبنى 
بالوز�رة  رفيع  م�شدر  �أعلن  ما  وفق  منه،  �قرت�بهم 

لوكالة فر�ن�س بر�س.
وقال �مل�شدر �لذي طلب عدم ك�شف ��شمه �ن مطلب 
�ل����وز�رة من  �إن���ه تطهري  ق��ال��و�  م��ا  �مللي�شيا ه��و  تلك 
�أعو�ن �لنظام �ل�شابق و��شتبعاد �ل�شفر�ء �لذين عملو� 

فرتة حكم معمر �لقذ�يف.
للغاية  �لأم��ر م�شيء  �ن هذ�  بر�س  لفر�ن�س  و�أ�شاف 
كانت  و�إن  �مل���ط���ال���ب  ت���ك���ون  �ل���ط���رق  ب��ت��ل��ك  ول��ي�����س 

با�شتبعاده  و�ملطالبة  �ملعني  حتديد  عليهم  م�شروعة 
ولي�س تعطيل عمل �أهم �لوز�ر�ت باأكمله.

ت�شريعية  �شلطة  �أع��ل��ى  �ل��ع��ام  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  و�ق��ر 
�لعزل  لقانون  د�شتوريا  حت�شينا  م��وؤخ��ر�  �ل��ب��الد  يف 
�لنو�ب  عليه  ي�شوت  �أن  �ملنتظر  �ل��ذي من  �ل�شيا�شي 
خالل �لأيام �ملقبلة. و�شهدت وز�رتا �لعدل و�لد�خلية 
من  مماثلة  �قتحامات  �ملوقتة  �لليبية  �حلكومة  يف 
�أن  غري  �ملا�شيني،  �لأ�شبوعني  خالل  م�شلحني  قبل 
مطالب مقتحمي هاتني �لوز�رتني مل تكن للمطالب 
نف�شها. وتعاين �ل�شلطات �لليبية من عدم قدرتها على 
ب�شط نفوذها وقوتها على �لأر�س ب�شبب �ل�شر�ع مع 
�أ�شلحتها  �لتي غنمت  �مل�شلحة  �مللي�شيات  �لعديد من 

خالل �حلرب لإ�شقاط �لقذ�يف يف �لعام 2011 .
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عنا�شر �جلي�س �حلر ت�شتخدم مدفعا م�شاد للطائر�ت قرب حلب )رويرتز(

رجال �ل�شعاف يخلون �جلرحى من موقع �نفجار وقع يف بي�شاور  )� ف ب(

ق�سف عنيف على عدة مدن �سورية

اجلي�س احلر ي�شيطر على مواقع ع�شكرية للنظام يف درعا
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع���ل���ن �جل��ي�����س �ل�������ش���وري �حلر 
�لدفاع  كتيبتي  على  �شيطر  �أن���ه 
�لإ�شارة  و�شرية  و�ل���ر�د�ر  �جل��وي 
يف ب���ل���دة �ل��ن��ع��ي��م��ة ب���ري���ف درع����ا، 
وقال نا�شطون �إن �لثو�ر �قتحمو� 
م��ط��ار �أب����و �ل��ظ��ه��ور ق���رب �إدل���ب 
ياأتي  م��ن��ه،  ج��زء  على  و�شيطرو� 
�ل�شورية  �ل�شبكة  هذ� وقد وثقت 
حل���ق���وق �لإن�������ش���ان ���ش��ق��وط نحو 

�أربعني قتيال �م�س �لأحد.
ح�شاره  �حل����ر  �جل��ي�����س  و�أح���ك���م 
ع��ل��ى كتيبة �خل�����ش��ر، كما  �أي�����ش��ا 
ب������د�أ يف ح�������ش���ار �ل����ل����و�ء �ل���ر�ب���ع 
للفرقة  �لتابع  م��درع  و�لثالثني 
�لع�شكري  �لأم��ن  وق�شم  �لتا�شعة 
�إط�����ار ما  يف �مل��ن��ط��ق��ة، وذل����ك يف 
���ش��م��اه��ا �جل��ي�����س �ل�����ش��وري �حلر 

معركة بركان حور�ن.
�ل�شبكة  وث��ق��ت  �لأث���ن���اء  ه���ذه  يف 
ليوم  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �ل�شورية 
�م�����س ���ش��ق��وط �أرب���ع���ني ق��ت��ي��ال يف 
خمتلفة،  ����ش���وري���ة  حم���اف���ظ���ات 
�شتة  بينهم  ح��ل��ب،  يف  معظمهم 
�أطفال  و�أربع �شيد�ت و 18 قتيال  

من �لثو�ر �مل�شلحني.
�لقتلى  �إن  �ل�������ش���ب���ك���ة  وق�����ال�����ت 
م���وزع���ني ع��ل��ى ح��ل��ب �ل���ت���ي قتل 
ودرعا  و�إدل����ب  �شخ�شا،   13 فيها 
كل  �أ�شخا�س يف  �شبعة  قتل  حيث 
خم�شة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م��ن��ه��م��ا، 

م��ب��ارك على  رف�����س ت��ظ��ُل��م 
حب�شه يف الك�شب غري امل�شروع 

•• القاهرة-يو بي اأي:

رف�شت حمكمة جنايات �لقاهرة، 
�لرئي�س  ق���دم���ه  ت��ظ��ل��م��اً  �م�������س، 
�ل�شابق ح�شني مبارك على حب�شه 
�حتياطياً على ذمة ق�شية حتقيق 

ك�شب غري م�شروع.
وقال �لتلفزيون �مل�شري �إن غرفة 
�مل�شورة يف حمكمة جنايات �شمال 
خ����الل جل�شة  رت،  ق������رَّ �ل���ق���اه���رة 
�ل�شرطة  �أكادميية  عقدتها مبقر 
خلف  حم��م��د  �مل�شت�شار  ب��رئ��ا���ش��ة 
م من  �هلل �أم�س رف�س تظلُّم مقدَّ
عن  وكياًل  �لديب  فريد  �ملحامي 
مبارك  ح�شني  �ل�شابق  �لرئي�س 
مل���دة 15يوماً  ح��ب�����ش��ه  ق����ر�ر  ع��ل��ى 
جديد�ً على ذمة حتقيقات جهاز 
تاأييد  و  �مل�������ش���روع  غ���ري  �ل��ك�����ش��ب 
جهاز  حتقيقات  ذم��ة  على  حب�شه 

�لك�شب غري �مل�شروع.
�لفح�س  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  وك�������ان 
غري  �لك�شب  جهاز  يف  و�لتحقيق 
�لعدل  ل����وز�رة  �ل��ت��اب��ع  �مل�شروع" 
�شليم  خ��ال��د  �مل�شت�شار  �مل�����ش��ري��ة 
ر، يف 24 ني�شان �أبريل �جلاري،  قرَّ
جتديد حب�س مبارك )85 عاماً( 
على ذمة حتقيقات  يوماً  ملدة 15 
يجريها �جلهاز حول �لرثوة �لتي 
ميتلكها هو و�أ�شرته و�لتي ح�شل 
كرئي�س  نفوذه  با�شتغالل  عليها 
غري  ك�شباً  باعتبارها  جمهورية 
م�شادر  م��ع  تتنا�شب  ل  م�����ش��روع 

دخله �لر�شمية �ملُعلنة.

وثالثة  وري��ف��ه��ا  دم�شق  يف  قتلى 
يف �لرقة و�ثنان يف حم�س ومثل 
�شام  �شبكة  وقالت  ذبك يف حماة. 
�ل��ط��ري�ن �ملروحي  �إن  �لإخ��ب��اري��ة 
�ملتفجرة  ب���ال���رب�م���ي���ل  ق�������ش���ف 
�لالذقية.  ب���ري���ف  ك���دي���ن  ق���ري���ة 
كما �شهدت مدينة حم�س ق�شفا 
�لنظام  ط��ائ��ر�ت  قبل  م��ن  عنيفا 

��شتهدف مز�رع حي �لوعر.
وق���������ش����ف �ل�������ط�������ري�ن �حل����رب����ي 
ب��ل��دة �أب���و �ل��ظ��ه��ور ب��اإدل��ب و�شط 
�أبو  ��شتباكات عنيفة د�خل مطار 
�جلي�س  ب��ني  �لع�شكري  �ل��ظ��ه��ور 
�حلر وقو�ت �لنظام، كما تعر�شت 
ب���ل���دة ج����وزي����ف ب��ج��ب��ل �ل����ز�وي����ة 

لق�شف مدفعي.
�لطري�ن  ق�شف  درع���ا  ري���ف  ويف 

�ل��ن��ع��ي��م��ة، و�شهد  ب��ل��دة  �حل���رب���ي 
�لع�شكري  �لأم��ن  مفرزة  حميط 
يف بلدة �مل�شمية ويف حميط �للو�ء 
34 ��شتباكات عنيفة، و�شط ق�شف 
حميط  ع��ل��ى  �لثقيلة  باملدفعية 

مناطق �ل�شتباك.
يف هذه �لأثناء، ق�شفت مقاتالت 
حربية �شورية مو�قع د�خل مطار 
كوير�س قرب حلب، عقب �شيطرة 

�لثو�ر على �أجز�ء منه.
�أف���ادت �شبكة  �أخ���رى،  م��ن ناحية 
باملدفعية  ق�����ش��ف  ب���وق���وع  ����ش���ام 
وقذ�ئف �لهاون على حي برزة يف 
�لعا�شمة دم�شق، و�شط ��شتباكات 
�حل������ي، كما  ع��ن��ي��ف��ة يف حم���ي���ط 
يف  ب�شيارة  نا�شفة  عبوة  �نفجرت 

منطقة م�شاكن �حلي.
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غزة  على  ا�شرائيلية  غ��ارة 
•• غزة-وكاالت:

�م�س  �إ�شر�ئيلية،  طائر�ت  �أغارت 
�لأح�����د، ع��ل��ى ج��ن��وب ق��ط��اع غزة 
�شاروخ  �شقوط  من  �شاعات  بعد 
مدينة  ع���ل���ى  �ل�������ش���ن���ع  حم���ل���ي 

ع�شقالن جنوب �إ�شر�ئيل.
�لدميقر�طية  �جل��ب��ه��ة  وق���ال���ت 
�لغارة  �إن  ف��ل�����ش��ط��ني  ل��ت��ح��ري��ر 
�أ���ش��اب��ت ق��اع��دة تدريب  �جل��وي��ة 
ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف رف���ح ج��ن��وب قطاع 

غزة، دون وقوع �إ�شابات.
�لغارة  ه���ي  ه����ذه  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
قطاع  على  �لثالثة  �لإ�شر�ئيلية 
ط���ائ���ر�ت  ك���ان���ت  �أن  ب���ع���د  غ������زة، 
�لأحد  غ��ارت��ني  �شنت  �إ�شر�ئيلية 
�مل��ا���ش��ي، مم���ا ���ش��ك��ل ح��ي��ن��ه��ا �أول 

خرق بالق�شف �جلوي للتهدئة.

ع�شرات القتلى واجلرحى 
ب�شل�شلة هجمات يف باك�شتان

•• اإ�صالم اباد-وكاالت:

علمانية  �ح���ز�ب  �شد  ط��ال��ب��ان  مقاتلو  نفذها  هجمات  �شل�شلة  �وق��ع��ت 
�ملا�شية يف  �ل�شاعات  ومر�شحني م�شتقلني حو�ىل ع�شرين قتيال خالل 
تكت�شب  �لتي  �لعامة  �لنتخابات  على  ��شبوعني  من  �قل  قبل  باك�شتان، 

�همية كبرية يف �لعملية �لنتقالية يف هذ� �لبلد �مل�شلم �لعمالق.
حلركة  �لباك�شتاين  �ل��ف��رع  باك�شتان،  ط��ال��ب��ان  حت��ري��ك  ح��رك��ة  وكثفت 
�باد وتعار�س  ��شالم  �ل�شلطة يف  �لتي تقوم بهجوم مفتوح �شد  طالبان 
�جر�ء هذه �لنتخابات �لت�شريعية، هجماتها على �متد�د �لبالد خالل 

�ليام �ملا�شية.
قالت م�شادر �أمنية يف باك�شتان �إن 20 �شخ�شا على �لأقل ُقتلو� و�أُ�شيب 
كوهات  مدينتي  يف  �لأح���د  وقعت  تفجري�ت  ثالثة  يف  �آخ���رون  ث��الث��ون 
وب��ي�����ش��اور ���ش��م��ال غ���رب �ل��ب��الد. وح��ط��م �لتفجري �لأول �ل���ذي وق���ع يف 
�شو�حي مدينة كوهات مقر�ً للمر�شح �شيد نور �أكرب، تاله تفجري �آخر 

��شتهدف مقر�ً للمر�شح نا�شر خان �أفريدي مبدينة بي�شاور، بينما �أ�شاب 
�لتفجري �لثالث جتمعا لأن�شار حزب �ل�شعب �لباك�شتاين.

وذكرت �ل�شرطة �أن �لقنابل مت تفجريها عرب جهاز توجيه عن بعد، يف 
نور  للمر�شحني  �لنتخابيني  للمقرين  مال�شق  كوهات  مبدينة  متجر 

�أكرب وخور�شيد بيجام، �للذين مل يكونا موجودين وقت �لتفجري. 
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•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  �ل��ت��ق��ى 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة �م�������س ب��ق�����ش��ر �لإم�������ار�ت 
ف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد 
�لطيب �شيخ �لأزه��ر �ل�شريف �لذي 

يزور �لبالد حاليا.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ورح����ب 
بد�ية  نهيان يف  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�للقاء بف�شيلة �شيخ �لأزهر �ل�شريف 
�شخ�شية  باختياره  ف�شيلته  مهنئا 
�ل��ع��ام �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ت��ي �أع��ل��ن��ت عنها 
جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب يف دورتها 

�ل�شابعة 2013.
و�أ�����ش����اد ���ش��م��وه خ����الل ح��دي��ث��ه مع 
�لدكتور �أحمد �لطيب بدور �لأزهر 
�لفكرية  �مل�����ج�����الت  يف  �ل������ري������ادي 
ومو�قفه  و�حل�����ش��اري��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لإ�شالمية  ل��ل��ق�����ش��اي��ا  �ل���د�ع���م���ة 
و�لعربية م�شري� �شموه �ىل �ن تلك 
�مل��ك��ان��ة �لعالية  ن��اب��ع��ة م��ن  �مل��و�ق��ف 
منذ  �ل�شريف  �لأزه���ر  ت��ب��و�أه��ا  �لتي 
ودينية  قرون عديدة كمنارة علمية 
ت��ن�����ش��ر ق��ي��م �لإ�����ش����الم �ل��ع��ظ��ي��م��ة يف 
و�ل�شالم  و�ل���ت�������ش���ام���ح  �لع�����ت�����د�ل 
�لغلو  دع�����اة  م���و�ج���ه���ة  يف  و�مل���ح���ب���ة 

و�لت�شدد و�لتطرف.
�بوظبي  عهد  ويل  �شمو  �أ���ش��اد  كما 
مب������و�ق������ف �لأزه��������������ر �ل����و������ش����ح����ة 
و�ل�����ش��ري��ح��ة يف ت�����ش��دي��ه ب��ك��ل حزم 
�أن مي�س جوهر  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  لكل 
وعقيدة �لإ�شالم ودوره يف �ملحافظة 
للم�شلمني  �لعقائدي  �لن�شيج  على 
ت��ن��وع غني  ت��ع��دد و  مب��ا يحمله م��ن 
مع  تن�شجم  �لتي  و�ل���روؤى  بالأفكار 

��شول �ل�شريعة وروح �ل�شالم.
�لإمار�ت  دول��ة  حر�س  �شموه  و�أك���د 

ومو��شلة  ت���ع���اون���ه���ا  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
�ل��دع��م ل���الأزه���ر �ل�����ش��ري��ف يف كافة 
�لتي تخدم �لإ�شالم و�أهله  �ملجالت 
و�لدينية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل����ج����الت  يف 

و�لتعليمية وغريها من �ملجالت.
�بوظبي على  �شمو ويل عهد  و�أثنى 
�لفكرية  �لأزه�����ر  ���ش��ي��خ  م�����ش��اه��م��ات 
�لعربية  �ملكتبة  �إث���ر�ء  يف  و�لعلمية 
و�لإ�����ش����الم����ي����ة ب��ط��ي��ف و������ش����ع من 
�ل���ب���ح���وث و�ل����در������ش����ات و�لأع����م����ال 
�لق�شايا  ت���ع���ال���ج  �ل����ت����ي  �ل���ق���ي���م���ة 

�جلديدة و�ملتجددة ودور ف�شيلته يف 
قيادة �لأزهر �ل�شريف بكل م�شئولية 
تعاليم  ن�����ش��ر  يف  �ل��د�ئ��م��ة  ودع���وت���ه 
وم�شاعيه  �ل�شمحة  �حلنيف  ديننا 
�خلرية يف توحيد �شفوف �مل�شلمني 
و�نتهاجه  ع��ن��ه��م  �مل���خ���اط���ر  ودرء 
و�لتعاون  و�لتفاهم  �حل��و�ر  �أ�شلوب 

يف معاجلة �لق�شايا �خلالفية.
ك��م��ا ب��ح��ث ���ش��م��وه م��ع �شيخ �لأزه���ر 
تو�جه  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لق�شايا 
�ل��ع��امل �لإ���ش��الم��ي و�ل��ت��اأك��ي��د على 

�جلهات  كافة  ب��ني  �لتن�شيق  �أهمية 
�ملعنية يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي 
من �أجل حتقيق �لت�شامن ومو�جهة 

�لتحديات.
م���ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���اد ف�����ش��ي��ل��ة �لأم�����ام 
�لطيب  �أح����م����د  �ل���دك���ت���ور  �لأك�������رب 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  بالقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
يف  ودوره  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
دعم ق�شايا �لإ�شالم و�مل�شلمني وهو 
�متد�د للنهج �لذي �أ�ش�شه �ملغفور له 

باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه.

تقوم  �لتي  �ملبادر�ت  ف�شيلته  وثمن 
ل��دع��م ر�شالة  ب��ه��ا دول����ة �لإم�������ار�ت 
و�شطية  ت��ب��ن��ي  يف  ون��ه��ج��ه  �لزه�����ر 
و�شماحته من خالل  وي�شره  �لدين 
�مل���ب���اين و�مل����ر�ف����ق خلدمة  ت�����ش��ي��ي��د 
�ل�����ط�����الب وم���ن���ت�������ش���ب���ي �جل���ام���ع���ة 
لتلقي  �لزه��ري��ة  و�ملعاهد  و�لكليات 
�ل��ن��اف��ع��ة ورفدها  و�مل���ع���ارف  �ل��ع��ل��وم 
م�شتلزماتها  بجميع  وجت��ه��ي��زي��ه��ا 

لتعليم  ز�ي���د  �ل�شيخ  مب��رك��ز  منوها 
بها  �لناطقني  لغري  �لعربية  �للغة 
لتاأهيل  هامة  �دو�ر  ي��وؤدي��ه من  وم��ا 
مهار�ت  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  �ل���ط���الب 
�لدر��شة  مل��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 

بكليات جامعة �لأزهر �ل�شريف.
و�أ�شاد بالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دول����ة �لم������ار�ت �ىل 
�ل����دول و�ل�����ش��ع��وب �مل��ح��ت��اج��ة و�لتي 
و�شلت  فيما  �لبالغ  �لأث���ر  لها  ك��ان 
���ش��م��ع��ة طيبة  �ل�����دول�����ة م����ن  �ل����ي����ه 

ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����دويل �إ���ش��اف��ة �ىل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات �لدينية  دع��م 
تعاليم  ن�����ش��ر  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  و�ل��ع��ل��م��ي��ة 

�لإ�شالم وثقافته. 
�لدكتور هادف  �للقاء معايل  ح�شر 
ب��ن ج��وع��ان �ل��ظ��اه��ري وزي��ر �لعدل 
ومعايل حممد بن نخرية �لظاهري 
�شفري �لدولة لدى جمهورية م�شر 
م�شلم  ح���م���د�ن  و����ش���ع���ادة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �مل����زروع����ي 
ل��ل�����ش��ئ��ون �ل����ش���الم���ي���ة و�لوق�������اف 
�ملزروعي  م���ب���ارك  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي������و�ن  وك���ي���ل 
و����ش���ع���ادة حم���م���د خ���ل���ف �مل����زروع����ي 
بديو�ن  و�ل���رت�ث  �لثقافة  م�شت�شار 
ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي و�ل��دك��ت��ور علي 
ب��ن مت��ي��م �أم���ني ع���ام ج��ائ��زة �ل�شيخ 
�للقاء  ك��م��ا ح�����ش��ر  ل��ل��ك��ت��اب.  ز�ي�����د 
�لأزهر  �ملر�فق لف�شيلة �شيخ  �لوفد 
�لذي �شم �لدكتور حممد �لأحمدي 
�لأ�شبق  �لأوق�����اف  �ل��ن��ور وزي����ر  �أب����و 
بالأزهر  �لعلماء  كبار  هيئة  وع�شو 
عبد�لكرمي  معبد  �حمد  �لدكتور  و 
كبار  هيئة  وع�شو  �حل��دي��ث  �أ���ش��ت��اذ 
حممد  و�لقا�شي  ب��الأزه��ر  �لعلماء 
حممود عبد�ل�شالم م�شت�شار �لإمام 
�لأكرب �شيخ �لأزهر وم�شت�شار هيئة 

كبار �لعلماء .

•• اأبوظبي-وام:

�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �لأك����رب  �لإم�����ام  ف�شيلة  ق���ال 
�ل��ط��ي��ب ���ش��ي��خ �جل���ام���ع �لأزه������ر �ل�����ش��ري��ف �إن 
علمية  ب��اأن حت��دث طفرة  كفيلة  ز�ي��د  جامعة 
و�ملنطقة  �لإم��ار�ت  دولة  تعليمية ح�شارية يف 
�جلامعية  �ملوؤ�ش�شات  لبقية  تكون منوذجا  و�أن 
�لأخ������رى يف �ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي . ج���اء ذل���ك يف 
ت�شريح �شيخ �لأزهر لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م 
خاللها  ر�فقه  �لتي  للجامعة  زيارته  ختام  يف 
�لظاهري  ج��وع��ان  ب��ن  ه��ادف  �لدكتور  معايل 
وزير �لعدل ومعايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل 
�ل�شام�شي وزيرة دولة رئي�س جامعة ز�يد رئي�س 
�شليمان  �لدكتور  و  �ل���زو�ج  �شندوق  موؤ�ش�شة 

�جلا�شم مدير �جلامعة و �شعادة تامر من�شور 
�لدولة  ل��دى  �لعربية  م�شر  جمهورية  �شفري 
�جلامعة.  يف  �مل�شوؤولني  كبار  من  عدد  بجانب 
و�أعرب ف�شيلة �شيخ �لأزهر عن �شعادته مما ر�آه 
�أق�شام  و�شاهده من �لإمكانات و�لتجهيز�ت يف 
و�إد�ر�ت �جلامعة �لتي حتمل ��شم موؤ�ش�س دولة 
�آل  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له  �لإحت��اد 
. وحيا رئا�شة �جلامعة  ث��ر�ه  نهيان طيب �هلل 
و�إد�رتها وطلبتها وقدم لهم �ل�شكرعلى ح�شن 
ت�شجع  �أن��ه��ا  م�شيفا  للجامعة  زي��ارت��ه  تنظيم 
ل���زي���ارة ث��ان��ي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �مل���ر�ف���ق كافة 
�ل�شالمية  �ل��ع��ل��وم  يف  �ملتخ�ش�شة  و�مل��ع��اه��د 
و�شفها  �لتي  �جلامعة  يف  و�لدولية  و�لعربية 
باأنها عريقة يف تكوينها ومنهجها و�أنها جتمع 

بد�أت  �لزيارة  وكانت  و�ملعا�شرة.  �لأ�شالة  بني 
كلمة  ثم  �جلامعة  عن  ق�شري  تعريفي  بفيلم 
بعدها  ق���دم  �ل��ط��ال��ب��ات  �إح����دى  م��ن  ترحيبية 
�لدر��شات  معهد  مدير  ع��ارف  ن�شر  �لدكتور 
�ملعاهد  ح��ول  �شرحا  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل�شالمية 
و�أهد�فها  �جل��ام��ع��ة  يف  �مل��وج��ودة  �ملتخ�ش�شة 
�لتخطيط  يتم  �لتي  وتلك  �حل��ايل  ون�شاطها 
لفتتاحها م�شتقبال. وبعد ذلك جتول ف�شيلة 
�لم����ام �لأك����رب يف ع���دد م��ن �مل���ر�ف���ق وخا�شة 
�لذي يحت�شن  �ملبكر لالأطفال  �لتعليم  مركز 
�لتعليمية و�لإد�رية و�لطالبات  �لهيئة  �أطفال 
ويخدم كذلك �ملجتمع �ملحلي �ملجاور للجامعة 
مديرة  �لب�شتكي  ف��اط��م��ة  م��ن  ����ش��ت��م��ع  ح��ي��ث 
�لعمل  طبيعة  ح��ول  متكامال  ت�����ش��ور�  �مل��رك��ز 

فيه وعدد �لأطفال �لذين يحت�شنهم و�لتعليم 
يف  و�لجن��ل��ي��زي��ة  بالعربية  لهم  يقدمه  �ل���ذي 
�لرو�شة بو��شطة متخ�ش�شني  مرحلة ماقبل 
لزيارة  �جلميع  و�نتقل  و�لتعليم.  �لرتبية  يف 
ف�شيلة  دع��ا  حيث  �لدر��شية  �لف�شول  بع�س 
و�لإجتهاد  �جل��د  �إىل  �لطالبات  �لأزه���ر  �شيخ 
�لهتمام  و�����ش����رورة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ت��ح�����ش��ي��ل  يف 
بالبيئة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �حل���دي���ث���ة  ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�ملجتمعات  خل���دم���ة  حت���دي���ات���ه���ا  وم���و�ج���ه���ة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة. و�ن��ت��ه��ت �جل��ول��ة ب���زي���ارة مكتبة 
�جلامعة �لتي تت�شع لن�شف مليون كتاب ورقي 
لها  ير�شد  �لتي  �لإلكرتونية  �لكتب  من غري 
�لكتب  ل�شر�ء  درهم  مليون  ن�شف  نحو  �شنويا 

و�ل�شد�ر�ت �حلديثة. 

•• ابوظبي-وام: 

ل�شرطة  �ل����ع����ام����ة  �ل�����ق�����ي�����ادة  دع�������ت 
�تخاذ  �أهمية  �إىل  �جلمهور  �أبوظبي 
و��شرت�طات  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج��������ر�ء�ت 
ت�شهده  ملا  نظر�  �ل�شرورية  �ل�شالمة 
�لبالد حاليا من تغري�ت يف �لطق�س 
كثفت  ف���ي���م���ا  �لم������ط������ار  وه������ط������ول 
�لدوريات �ل�شرطية و�ملرورية مهامها 
يف خمتلف �ملو�قع بالإمارة �حرت�زيا. 
�لعو�شي  ب���ن  حم��م��د  �ل����ل����و�ء  وح����ث 
�ملنهايل مدير عام �لعمليات �ل�شرطية 
�ملو�طنني و�ملقيمني  �أبوظبي  ب�شرطة 
ع���ل���ى �أه����م����ي����ة �ت�����خ�����اذ ������ش����رت�ط����ات 
�ل�شالمة �ل�شرورية ومر�قبة تغري�ت 
�لطق�س. ودعا �جلمهور �إىل �مل�شاركة 
يف �جلهود �ملبذولة لتوفري �شالمتهم 

�ملركبات  ق���ائ���دي  �ل���ت���ز�م  م���ن خ���الل 
ب��ال�����ش��رع��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل���ق���ررة على 
�لتالل  �إىل  �ل�����ش��ع��ود  وع���دم  �ل��ط��رق 
�أثناء  �مل��رت��ف��ع��ة  و�لأم����اك����ن  �ل��رم��ل��ي��ة 
�مللبدة  و�لأج�������و�ء  �لأم����ط����ار  ه��ط��ول 
بالغيوم. و�أعدت �إد�رة �لإعالم �لأمني 
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
خالل  للجمهورمن  توعية  �إر���ش��اد�ت 
�ل�  عرب  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
ب��ل�����س . وقالت  ب���وك وج���وج���ل  ف��ي�����س 
�مل����الزم ف��اط��م��ة �ل�����ش��ح��ي م��دي��ر فرع 
�لن��رتن��ت �إن �لر���ش��اد�ت � رك��زت على 
تغريد�ت عرب �ل� تويرت � دعت قائدي 
�ل���ت���اأك���د من  ����ش���رورة  �إىل  �مل���رك���ب���ات 
و�لأمامية  �لأن��و�ر �خللفية  �شالحية 
ل��ل��م��رك��ب��ة و�إب���ق���ائ���ه���ا ت��ع��م��ل ح��ت��ى يف 

�ل��ن��ه��ار و�ل��ت��اأك��د م��ن ع��م��ل م�شاحات 
�ل���زج���اج وت�����رك م�����ش��اف��ة ك��اف��ي��ة بني 
�مل���رك���ب���ات. وق�����ام ف����رع �لإذ�ع�������ة ببث 
فقر�ت توعية �إذ�عية موجهة لقائدي 
�لكرمي  �لقر�آن  �إذ�عتي  عرب  �ملركبات 

�إم��ار�ت �ف �م مع هطول �لأمطار.  و 
وق��ال��ت ع��ل��ي��اء �ل��رم��ي��ث��ي م��دي��رة فرع 
�لإذ�عة يف �لإعالم �لأمني �إنه يتم بث 
�لإر�شاد�ت �لإذ�عية ب�شكل تلقائي عند 
�لتو��شل  يتيح  مم��ا  �لم��ط��ار  هطول 
�لطريق  م�����ش��ت��خ��دم��ي  م���ع  م��ب��ا���ش��رة 
�أثناء  �إليهم  �لإر�شاد�ت  وتو�شيل هذه 
و�أو�شحت  �لأج���و�ء.  هذه  قيادتهم يف 
رك����زت على  �ل��ت��وع��وي��ة  �ل��ع��ب��ار�ت  �أن 
كيفية  �إىل  �مل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  �إر����ش���اد 
�لأمطار  يف  �ل��ق��ي��ادة  �أث��ن��اء  �لت�شرف 
�لغزيرة من حيث ��شتخد�م �لإ�شار�ت 
وتخفيف  و�مل�����ش��اب��ي��ح  �ل��ت��ح��ذي��ري��ة 
�ل�شرعة وعدم �لتجاوز وترك م�شافة 
�ملركبة  و�إي��ق��اف  �مل��رك��ب��ات  ب��ني  كافية 
نهائيا خارج �لطريق يف حال ��شتدعت 
�إعد�د  ع��ن  ف�شال  ذل��ك  �إىل  �حل��اج��ة 

ب��ث��ه عن  ي��ت��م  �إذ�ع�����ي م�شجل  �إع����الن 
بخا�شة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لإذ�ع�������ات  ط��ري��ق 
و�مل�شائية  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة  �ل��ف��رتت��ني  يف 
و�للتني ت�شهد�ن عادة ت�شكل �ل�شباب. 
��شتخد�م  ع��دم  �إىل  �ل�شائقني  ودع��ت 
يف  �إل  للمركبة  �لتحذيرية  �لإ�شار�ت 
�حل����الت �ل��ط��ارئ��ة و�لك��ت��ف��اء ب�شوء 
�حليطة  و�أخ����ذ  �ملنخف�س  �مل�شابيح 
�لن���������ش����غ����ال بغري  و�حل����������ذر وع��������دم 
بالعالمات  و�ل����ش���رت����ش���اد  �ل��ط��ري��ق 
�لأر�����ش����ي����ة ل��ل��ط��ري��ق و�ل����ت����اأك����د من 
يف  �ملركبة  زج��اج  م�شاحات  �شالحية 
�لأمطار و�حلر�س على عدم �ل�شرعة 
�لو�شع  �إذ� عاد  �ملركبة حتى  قيادة  يف 
�إىل �شورته �لطبيعية يف تلك �لأجو�ء 
�أولياء  وح��ث   .. �ل�شباب  �نق�شاع  م��ع 
�لأم�������ور ع��ل��ى ت���اأج���ي���ل رح���الت���ه���م يف 

�لأحو�ل �جلوية �ل�شيئة. وكان �ملركز 
و�لزلزل  �جلوية  لالأر�شاد  �لوطني 
��شتقر�ر  ع����دم  ����ش��ت��م��ر�ر  ت���وق���ع  ق���د 
�ل�شحب  كميات  ت��زد�د  حيث  �لطق�س 
على مناطق خمتلفة مع بقاء فر�شة 
ل�����ش��ق��وط �لأم����ط����ار م���ن ح���ني لآخ���ر 

�ل�شرعة  ن�شطة  �إىل  معتدلة  و�لرياح 
ل��ل��غ��ب��ار ع��ل��ى �ملناطق  �أح��ي��ان��ا م��ث��رية 
�ل�شحب.. وجود  مع  �أحيانا  �ملك�شوفة 
�شمالية   - ���ش��رق��ي��ة  ���ش��م��ال��ي��ة  �ل���ري���اح 
غربية 15 - 30 كم �شاعة بوجه عام 
ت�شل 50 كم �شاعة �أحيانا مع ن�شاط 

متو�شط  و�لبحر  �لركامية.  �ل�شحب 
�ل�شحب  ن�شاط  مع  �أحيانا  ي�شطرب 
قدمني  م��ن  �مل���وج  و�رت��ف��اع  �لركامية 
�إىل ثالثة و�أربعة �أقد�م على �ل�شاحل 
�أقد�م  ومن ثالثة �ىل خم�شة و�شبعة 

بالعمق.

•• ال�صارقة-وام:

لفعاليات  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت 
�لبيئي  ب���ون���ع���ري  ����ش���ري  م����ه����رج����ان 
خالل   2013 ع�شر  �لر�بع  �لرت�ثي 
�لثالث يف مركز  �لتن�شيقي  �جتماعها 
�ك�شبو �ل�شارقة �آليات تنظيم �ملهرجان 

�لذي ينطلق يف نهاية مايو �ملقبل.
و����ش��ت��ع��ر���س �لج���ت���م���اع �ل�����ذي عقد 
�ل�شويدي  �شيف  هنا  �شعادة  برئا�شة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  ن��ائ��ب 
لفعاليات �ملهرجان رئي�س هيئة �لبيئة 
�ل�شارقة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل��ح��م��ي��ات 

�لربنامج �لنهائي للمهرجان.
وتناول �لجتماع �جلو�نب �لتنظيمية 
�ملهام  وت���وزي���ع  وب��ح��ث �لح��ت��ي��اج��ات 
على �للجان �لتي �شمت جلنة �لدعم 
و�لت�شويق  �لع��الم  وجلنة  و�مل�شاندة 
وجلنة  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  وجلنة 

�لعالقات �لعامة وجلنة �لفعاليات.
�لعالمية  �خل��ط��ة  ����ش��ت��ع��ر����س  ومت 

�أعمال  م��ن  ��شتجد  وم���ا  للمهرجان 
و�إبر�ز  �ملهرجان  �إجن��اح  �شبل  لتوفري 
�لأهمية �لبيئية و�ل�شياحية و�لرت�ثية 
ملحمية جزيرة �شري بونعري و�لرتويج 
ل��ه��ا ك��وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة ب��ي��ئ��ي��ة تتمتع 
بالعديد من �ملز�يا و�ملكونات �لفريدة 

من نوعها.
م��ن هيئة  �لج��ت��م��اع مم��ث��ل��ون  ح�شر 
�لبيئة و�ملحميات �لطبيعية بال�شارقة 

و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن���اء  وهيئة 
بال�شارقة وموؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم 
و�لقيادة  �لع��الم��ي  �ل�شارقة  ومركز 
و�إد�رة  �ل�������ش���ارق���ة  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
بال�شارقة  �لثقافية  و�ل�شوؤون  �لرت�ث 

وبلدية �ل�شارقة.
جزيرة  حم��م��ي��ة  �أ�ن  ب��ال��ذك��ر  ج����دي 
�شري بو نعري تتميز بنظامها �لبيئي 
وت�شكل  �لبيولوجي  وبالتنوع  �لغني 

و�لطيور  �لبحرية  لل�شالحف  ملجاأ 
و�مل���ج���ت���م���ع���ات �مل���رج���ان���ي���ة و�أ����ش���م���اك 
�ل�شعاب �ملرجانية عالوة على �أن �لبعد 
�رتباطا  ي�شكل  ل��ل��ج��زي��رة  �ل��ت��اري��خ��ي 
�جلزيرة  ك��ون  �ملنطقة  بتاريخ  وثيقا 
كانت نقطة �لتقاء وجتمع لل�شيادين 
وتنظم حاليا فعاليات �شباق �لقو�رب 

�ل�شر�عية وهو �شباق �لقفال.
كما �أن �جلزيرة حتتفظ بخ�شو�شيتها 
ومكانتها  و�ل�����رت�ث�����ي�����ة  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
و�حل�������ش���اري���ة وحتظى  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��احل��م��اي��ة و�ل���رع���اي���ة �ل��ر���ش��م��ي��ة من 
خالل �إعالنها كمحمية طبيعية وفقا 
ل�شنة   25 رق���م  �لأم����ريي  للمر�شوم 

2000م.
جدير بالذكر �أن جزيرة �شري بو نعري 
�لثقافية  �مل��و�ق��ع  كاحد  �عتمادها  مت 
�شمن  �لم����ار�ت  دول��ة  يف  و�لطبيعية 
من   2012 عام  �لتمهيدية  �لقائمة 
قبل مركز �ل��رت�ث �لعاملي يف منظمة 

يون�شكو .

•• عمان-وام:

قام �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام 
للمخيم  تفقدية  ب��زي��ارة  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة 
�لمار�تي �لردين لالجئني �ل�شوريني يف منطقة 
مريجيب �لفهود وذلك بهدف �لوقوف على �آلية 

عمل فريق �لهالل يف �مليد�ن.
وجت���ول �لم���ني �ل��ع��ام ل��ل��ه��الل �لح��م��ر ير�فقه 
ر�����ش���د م���ب���ارك �مل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب �لم����ني �لعام 
لل�شوؤون �ملحلية يف �ملخيم و ر�شد �نطباع �ل�شقاء 
من �لالجئني �ل�شوريني حول �خلدمات �ملقدمة 
�خلدمات  م�شتوى  م��ن  �رتياحهم  �ب���دو�  �إذ  لهم 
�ملتوفرة و طيب �لتعامل و �لر�حة �لنف�شية �لتي 

وجدوها.
باملزيد  �لعمل  فريق  �لفالحي  �لدكتور  وطالب 
م���ن �جل���ه���د و �ل��ع��م��ل ل��ت��م��ث��ي��ل دول�����ة �لم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى خ��ري وج���ه و ح��م��ل ر�ية 
�لهالل �لحمر �لمار�تي و تطبيق هدفه �ل�شمى 

�لعناية باحلياه.
كان �لمني �لعام لهيئة �لهالل �لحمر قد و�شل 
�إىل �لعا�شمة �لأردنية عمان يوم �جلمعة لإجناز 

عمليات  �شري  ومتابعة  �لإن�شانية  �ملهام  من  عدد 
�لهيئة �لإغاثية ل�شالح �لالجئني �ل�شوريني.

و�أكد �لمني �لعام �أن زيارته ووفد �لهالل �ملر�فق 
�لهالل  هيئة  توليه  �ل��ذي  �لهتمام  �شمن  تاأتي 
�ل�شوريني  لالجئني  �لإن�����ش��اين  للو�شع  �لأح��م��ر 
وجهودها �مل�شتمرة لتح�شني �حلياة ورفع �ملعاناة 
ع��ن �ل��الج��ئ��ني وت��ق��دمي �أف�����ش��ل �خل���دم���ات لهم 
و  �ل�شحية  و  �لإغ��اث��ي��ة  �جل��ه��ود  �إىل  م�����ش��ري�   ..
�لإيو�ئية �لتي ت�شطلع بها �لهيئة جتاه �لالجئني 
�لدور  و���ش��دد على  �شوريا  �لأزم���ة يف  �ن���دلع  منذ 
�ملهم �لذي يقوم به �مل�شت�شفى �لإمار�تي �مليد�ين 

يف حت�شني �شبل �لرعاية �ل�شحية لالجئني.
�إقبال  �لردين  �لإمار�تي  �ملخيم  ي�شهد  ذلك  �إىل 
كبري� من �لالجئني �لذين يتدفقون عليه يوميا 
و  �لتغذية  جم��الت  يف  �ملتميزة  خلدماته  ن�شبة 
�لرعاية �ل�شحية و �لتعليم و �لإيو�ء وغريها من 
باملخيم  �لالجئني  ع��دد  وبلغ  �حل��ي��اة  ���ش��روري��ات 
حاليا �لفا و 871 لجئا منذ �فتتاحه يف �لعا�شر 
من �بريل �جلاري وقد خ�ش�س �ملخيم للعائالت 
وك���ب���ار �ل�����ش��ن وم����ن ه���م يف �أم�������س �حل���اج���ة �إىل 
�لرعاية �خلا�شة حيث مت جتهيز �ملخيم بجميع 

و�شائل �لر�حة و�لعناية �لطبية �لفائقة.
ومي��ث��ل �ل��ن�����ش��اء و �لأط����ف����ال �ل�����ش��ري��ح��ة �لأك����رب 
ب��امل��خ��ي��م م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��ع��ددي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
�لأطفال  م���ن   206 و  ط��ف��ال   645 �لأط���ف���ال 
460 رجال  و  �م����ر�أة   560 �إىل ج��ان��ب  �ل��ر���ش��ع 
.. ومتر عملية ��شتقبال �لالجئني باملخيم بعدة 
جديدة  بر�مج  �ملخيم  �إد�رة  و��شتحدثت  مر�حل 
�لأ�شر  تعي�شها  �لتي  �لظروف  طبيعة  مع  تتالءم 
ت�شاعد  ب�شبب  �أو�شالها  تقطعت  و  ت�شردت  �لتي 
وترية �لأحد�ث يف �شوريا وتعزيز قدرة �لالجئني 
�لر�هنة لذلك مت تنفيذ  على مو�جهة ظروفهم 
نظام مل �ل�شمل للعائالت ومتا�شك ن�شيجها بعد 
�ل�شاحة  على  �ملنت�شرة  �ملخيمات  بني  تفرقو�  �أن 
�لأردن���ي���ة وت��رك��ت ه���ذه �مل���ب���ادرة �حل��ي��وي��ة �شدى 

طيبا و�أثر� بالغا لدى �لالجئني �أنف�شهم.
�ملد�ر�س  من  ع��دد  لفتتاح  �ملخيم  �إد�رة  وت�شتعد 
�ربعة  ت�شتوعب  �لقادمة  �ل��ف��رتة  خ��الل  باملخيم 
�آلف طالب وطالبة بعد ��شتكمال كادر �ملدر�شني 
با�شرت  و�لتي  �ليوني�شيف  منظمة  مع  بالتن�شيق 
عملها مع �إد�رة �ملخيم ل�شتكمال جميع �ملتطلبات 

وتخ�شي�س �ملناهج �لدر��شية.

•• اأبوظبي-وام:

�لإمار�ت  مركز  �أج��ر�ه  للر�أي  ��شتطالع  �أظهر 
 85.7 �أن  �ل�شرت�تيجية  �لبحوث  للدر��شات 
ب���امل���ائ���ة م���ن �مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني ي�����رون �أن 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية �خلارجية لدولة �لإمار�ت 

حققت �أهد�فها �لإن�شانية.
�شعادة  من  بتوجيهات  �ل�شتطالع  �ج��ر�ء  ومت 
�لدكتور جمال �شند �ل�شويدي مدير عام �ملركز 
�لإمار�ت  جمتمع  معرفة  م��دى  على  للوقوف 

ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه م��ن م��و�ط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني بالدور 
�لإن�����ش��اين �ل����ذي ت��ق��وم ب��ه �ل���دول���ة يف �خل���ارج 
وروؤيته لأهمية هذ� �لدور و�أهد�فه وم�شتقبله.

و�أ�شاد �ل�شويدي باجلهود �حلثيثة �لتي تبذلها 
دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة حت��ت قيادة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ملحتاجني  لنجدة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�لتخفيف من معاناة �ملت�شررين من �لكو�رث 
و�حل��روب و�لأزم��ات يف �أي مكان يف �لعامل من 
�أو مذهب  �أو لون  �أو عرق  �إىل دين  �لنظر  دون 

و�لتي جعلت منها عنو�نا بارز� للخري و�لعطاء 
يف �ل��ع��امل. وق���د ط��ب��ق �ل���ش��ت��ط��الع ع��ل��ى عينة 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  ف��رد   1500 قو�مها 
مناطق  �لعينة  ومثلت  خمتلفة  جن�شيات  م��ن 

�لدولة كافة.
�آر�وؤهم  �مل�شتطلعة  معرفة  يتعلق مبدى  وفيما 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �ل��ذي تقوم به دول��ة  بالدور 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  ت���ق���دمي  يف  �مل���ت���ح���دة 
 59.1 �أن  ت��ب��ني م��ن �ل���ش��ت��ط��الع  �خل��ارج��ي��ة 
جيدة  معرفة  لديهم  �لعينة  �أف���ر�د  من  باملائة 

باملائة   27.8 مقابل  �ل���دور  ب��ه��ذ�  ع��ام  ب�شكل 
فقط  باملائة  و13.1  متو�شطة  معرفة  لديهم 
عن  �شيئا  يعرفون  ل  �أو  قليلة  معرفة  لديهم 
�ل��ذي تقوم به �لدولة يف جم��ال تقدمي  �ل��دور 

�مل�شاعد�ت �لإن�شانية �خلارجية.
وح����ول م����دى �ل��ت��اأي��ي��د ل���ش��ت��م��ر�ر �ل���دول���ة يف 
�مل�شاعد�ت  وتقدمي  �لإن�شاين  �لنهج  هذ�  �تباع 
�أكد59.2  و�ملت�شررين  للمحتاجني  �لإن�شانية 
�أن��ه��م م��وؤي��دون جد�  �أف����ر�د �لعينة  ب��امل��ائ��ة م��ن 

ل�شتمر�ر �لدولة يف هذ� �لتوجه.

لقيمة  �آر�وؤه���م  �مل�شتطلعة  بروؤية  يتعلق  وفيما 
تقدمها  �لتي  �خلارجية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
باملائة   78.9 �لعينة  �أف��ر�د  �أغلب  ر�أى  �لدولة 
�أن قيمة �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �خلارجية كافية 

ب�شكل عام.
وب���ن���اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �ل���ش��ت��ط��الع خ��ل�����س فريق 
�ملهمة  �لتو�شيات  من  عدد  تقدمي  �إىل  �لبحث 
م���ن �أب����رزه����ا �����ش����رورة ت��ك��ث��ي��ف �لإع�������الن عن 
تقدمها  �لتي  �خلارجية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
لزيادة معرفة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة 

�مل��ج��ت��م��ع��ني �مل��ح��ل��ي و�خل����ارج����ي ب���ه���ذ� �ل����دور 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  زي��ادة  على  و�لعمل 
يف  ل��ل��دول��ة  �ل��ر�ئ��د  �ل����دور  لرت�شيخ  م�شتقبال 
�لدويل و�لرتكيز على  �لإن�شاين  �لعمل  جمال 
�إىل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  ت�شل  �أن  ����ش���رورة 
مبا�شر  ب�شكل  �إليها  �ملحتاجة  و�لفئات  �لأف��ر�د 
وكذلك �لرتكيز على تقدمي �مل�شاعد�ت للدول 
ب�شرف  مكان  �أي  يف  �إليها  �ملحتاجة  و�ملناطق 
�لنظر عن �أي �عتبار�ت �أخرى وهو �لنهج �لذي 

تتبعه �لدولة حاليا. 

ا�شتطالع ملركز الإمارات: امل�شاعدات الإن�شانية اخلارجية لدولة الإمارات حققت اأهدافها الإن�شانية

بحث مع �سيخ الأزهر ال�سريف الق�سايا والتحديات التي تواجه العامل الإ�سالمي 

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على تعزيز تعاونها وموا�شلة الدعم لالأزهر يف كافة املجالت

�شي���خ الأزه���ر ي�شي���د ب���دور ج���امع���ة زاي�����د

�شرطة اأبوظبي تدعو اجلمهور لتخاذ الإجراءات الوقائية عند هطول الأمطار

المني العام للهالل الأحمر يتفقد املخيم الإماراتي الردين اجلديد يف منطقة مريجيب الفهوداللجنة املنظمة ملهرجان �شري بونعري البيئي الرتاثي الرابع ع�شر تبحث اآليات تنظيم املهرجان 



البيانات املالية كما
يف 31 دي�سمرب 2012

بيان اليرادات ال�ساملة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2012

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

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني  اإىل ال�سادة اأع�ساء جمل�س اإدارة  بنك الكويت الوطني

  
  
  
  
  
  

          
    

  
  

   
        -   ") ("           
                   

    .
  

       
                    

        ) (             
                .   

  
    

             .         
                   

.  
  

                .   
                  . 

                     
                   .  

                    
    .  

  
                .  

  
  

                      
               .  

  

  
  
  
  
  
  

       
                    

  ) (            .    
       .           
     ) (                 

   .  
  
  
  
  
  

    
  

     
  

  

  
  
  
  
  
  

       
                    

  ) (            .    
       .           
     ) (                 

   .  
  
  
  
  
  

    
  

     
  

   -    

-  -  

      
       

  
  

        
       

            
  
  

      ,     ,      
   ),(    ),(      

  
     ,     ,      

    
        ,   ,    

         ,   ,    
          ,           

  
       ,   ,    

  
     ),(  ),(    

      ),(  ),(    
      ),(  ),(    

      ),(  ),(    
  

      ),(    ),(      
  
  

          ,     ,      
  

       ),(    ),(      
  

       ,     ,      
  

     
  

       
         )(     -      

                ,      
  

          ,      
  

        ,     ,    
      

  
  
  
  
  
  

           .  

   -    

-  -  

      
       

  
  

        
       

            
  
  

      ,     ,      
   ),(    ),(      

  
     ,     ,      

    
        ,   ,    

         ,   ,    
          ,           

  
       ,   ,    

  
     ),(  ),(    

      ),(  ),(    
      ),(  ),(    

      ),(  ),(    
  

      ),(    ),(      
  
  

          ,     ,      
  

       ),(    ),(      
  

       ,     ,      
  

     
  

       
         )(     -      

                ,      
  

          ,      
  

        ,     ,    
      

  
  
  
  
  
  

           .  

   -    

-  -  

    
      

  
  

         
            

  
  

        ,    ,      
        , ,    , ,      

      , ,    ,      
         ,    ,      

    ,    ,      
    ,    ,      

  
      , ,    , ,      

  
  

    
  

         , ,    , ,      
    , ,    , ,      

    ,    ,      
    

    , ,    , ,      
  

   
       ,    ,      
      ,          

     ,    ,      
       ,    ,      

  
    

     ,    ,      
  

        , ,    , ,      
  
  

    
            :  
  
  
  
  

_____________________  
   
   

     
  
  

           .  

   -    

-  -  

    
      

  
  

         
            

  
  

        ,    ,      
        , ,    , ,      

      , ,    ,      
         ,    ,      

    ,    ,      
    ,    ,      

  
      , ,    , ,      

  
  

    
  

         , ,    , ,      
    , ,    , ,      

    ,    ,      
    

    , ,    , ,      
  

   
       ,    ,      
      ,          

     ,    ,      
       ,    ,      

  
    

     ,    ,      
  

        , ,    , ,      
  
  

    
            :  
  
  
  
  

_____________________  
   
   

     
  
  

           .  

   -    

-  -  

    
      

  
  

         
            

  
  

        ,    ,      
        , ,    , ,      

      , ,    ,      
         ,    ,      

    ,    ,      
    ,    ,      

  
      , ,    , ,      

  
  

    
  

         , ,    , ,      
    , ,    , ,      

    ,    ,      
    

    , ,    , ,      
  

   
       ,    ,      
      ,          

     ,    ,      
       ,    ,      

  
    

     ,    ,      
  

        , ,    , ,      
  
  

    
            :  
  
  
  
  

_____________________  
   
   

     
  
  

           .  

   -    

-  -  

    
       

          
      

         
            

   
      ,     ,      

   :  
    ,     ,      
          ),(    )(      
         ,     ,      

     ,     ,      
    :            

       ), ,(    ),(      
    ),(    ),(      

    ,     ),(      
      

        ),(    ),(      
       , ,     ,      

     ,     ,      
   ),(     ,      

  
  ) / (      ),(     ,      

  
   

       ),(    ),(      
        , ,     -      
    ),(    )(      

  
   / ) (     ,    ),(      

  
   

       ,     -      
  

        ,     -      
  

    /)(         ,    ),(      
  

        ,     ,      
  

        ,     ,      
  

    :  
  

    ,     ,      
        

     ,     ,    
      

  
  

           .  

   -    

-  -  

      
       

  
  
  

          )  
          / (  

                  
                 
                   

  
      ,     -    ),(   -    ,  

  
    -    -     ,    -    ,    

  
   :  

 -      
          -     -      -    ,    ,    

  
     -    -     ,    ,    ,    

  
     -        )(    -    -    

  
     ,         ,  ,    ,    

  
               ,        ,  

  
   :  

-       
         -     -     -    )(    )(    

  
-       

        -     -     -              
  

     -    -     ,        ,    
  

     ,    -     -    -    ,    
  

     -    ,    ),(    -    -    
  
  

     ,    ,     ,  ,    ,    
  
  
  
  
  
  
  
  

           .  

اي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2012
   -    

-  -  

     
     

  
  

-     
  

  –   ") ("      .. )" " (      
            .  

  
                     

             .  
  

     .               
.    .  

  
                     

  .  
  
  

-      
  

-      
                  

 .  
  

                 .  
          .           

           .  
  

     
                .  

                   
   .

  
           

                    
         .           

            .       
                     
    .  

  
   

                      
                

        .       .  
  

    
                   

.  
  

                    
      .  

  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-     )(  
  

-           :  
  

        
        

  
     ,    -  

  ,    ,    
  

   ,    ,  
  
  

-      
  

                  . 
       )    (            

           .         
         .           

     )   (   )  (   .   
  
  

-     
        
        

  
    ,    ,    

     ,        
    )  (  ,    ,  

,    ,    
  

,    ,  
  

-     
        
          

  
   ,    ,      
   ,    ,      

   , ,    ,      
  

, ,    , ,      
  
  

-     
  

        
          

  
    ,    ,      

    ,    ,      
    ,    ,      

    )  (  ,    ,      
,          

  
,    ,      

   -    

-  -  

     
     

  
  

-     )(  
  

-    
                .  

                 
 .        .  

  
                  .  

                      
   .                    

        .  
  

-    
  

     
               "  " "   "

        .            
            .        

                    
         .             

      .              
                      

  .  
  

    
            .            

    .               
       .  

  
-     

                    
                    

          .  
  

-        
                 .  

  
-     

   
             .  

  
      
             .         

     .             
                     

      .              
        .          .  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-     )(  
  

-    
               .    

        .  
  

                    
             .         

          .  
  

                 :  
  

        
         

        
      

  
               .    

                     
  .                   
.  

  
-    

         .  
  

-   
           )    (      

   .                 
             .  

  
-    

                     
       .            
.  

  
         .           

        .         .  
  

-   
                       

             .  
  

-     
               .     

             "  ."     
     "    "     .      

     .                
         .  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-     )(  
  

-     
         .            

                      
     .              

   .              .  
                         
       .                

  "     "            
   .                    

                      
.                       
                       

 .                      
.                .  

  
-     

                      
    .                 

                     )  
"  ("                  

   .                .  
  
 (      

                       
       .              

         .           
                       

            .       .  
  

 (     
                       

         .         .  
                      

           .           
                       

             .  
  

-    
                  .

         .          
            .  

  
               :  

  
              

   
   

    
  

                      
  .  

  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-     )(  
  

-      
                      

               .  
  
  

-    
  

   
   )               (  :  

  
           

                   
       " "   

            ) (        
   ) (                  

  .
  

                       
             .        

                 .  
  

   
               .      
                      

         .  

-     
                .     

          .            
          .      )    (
          )   (      

 .  
  

        ) : (           
         ) (           

                  .    
     .  

  
                       

      .            
          .  

  
-      

      "  "             
 .                 

          .  
   
  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-     )(  
  

-      
          .          

                       
  :  

  
    -    )(  
     –   )(  -   

  
-            :  
                       

          .             
   :  

  
      -  -   )     (  

                      
                     

    .          .  
  

      -    )     (  
                      .

                       
     .                

      .  
  
  

-      
      

      
        

  :        
 -        ,    ,      
 -     ,    ,      
 -     ,    ,      

  ,    ,      
  

-      
       
        

  
  :        

 -       ,    ,      
 -    ,    ,      

    
  ,    ,      

   -    

-  -  

     
     

  
  

-        
        
        

  
     ,     ,      

       :              
     ,     ),(      
    ,     ,      
         ,     -      

     ,     ,      
       ,     ,      

  
  ,     ,      

  
                 

  .                   
                    

        .   
  

          :  
        
        

  
      ,      ,       
 :        
          :  
       -    ),(    ),(      
       -         ),(     -      

  
   ,     ,      

  
  

-       
        
           

  
  , ,  ,    , ,  

      ,    -    ,    
   ,    -    ,    

  
    , ,  ,    , ,  

  
         ),(    

  
       , ,  

  
        
           

  
  ,    ,    ,    

      ,    -    ,    
   ,    -    ,    

  
    ,    ,    ,  

  
         ),(    

  
      ,    

   -    

-  -  

     
     

  
  

-       
  

 (      
                       

                       
  .  

  
 (   

                  %   
            %   .  

  
-         

  
                         

   .  
  

               .  
  

            )       (  
,   )- ,   (             

      ,   )- ,   (     , 
  ) - ,  ( )  (.  

  
  

-        
  

       .  
  

               
            

              
  

      ,    -    -    ,  
      

     , ,    ,    -    , ,  
     ,    ,    ,    , ,  

     -    -    ,    ,  
    -    -    ,    ,  
    ,    -    -    ,    

   , ,    , ,    ,    , ,    
      

   
     

     , ,    , ,    -    , ,  
    ,    ,    -    , ,  

    ,    -    ,    ,    
   , ,    ,,    ,    , ,    

  
    ),(    ),(     ,    ,    

  
    ,      

   -    

-  -  

  
     

     
  
  

-       )(  
  

               
            

              
  

  
      ,    -    -    ,  

      
     ,    ,    -    , ,  

     ,    ,    ,    ,  
     -    -    ,    ,  

    -    -    ,    ,  
    ,    ,    -    ,    

   , ,    ,    ,    , ,    
      

   
     

     , ,    ,    -    , ,  
    ,    ,    -    , ,  

    ,    ,    ,    ,    
   , ,    ,    ,    , ,    

  
    ),(    ),(    ,    ,    

  
    ,      

  
    

-      
  

-     
        
          

  
   ,    ,      

,    ,      
  ,    ,      

  
       ,     ,     

  ,    ,      
  
  

-   
  

    )(                  
                     %

    .                  
              .    

                .  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-      
  

                 .   
                       

       .  
  

             .  
  

                    
       .  

  
    

                     
.  

  
     

                   .  
  

                     
:  

  
    

            
         
           

  
   )    

  (  ,    ,    ,  
              ,    

  
  

    
            

         
           

  
   )    

   (  ,    ,    ,  
          -    ,    

  
  

-        
  

                        :
    .             

                    
     .            .  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-       )(  
  

            :  
  

      
        

          
  :  

         ,    ,      
      , ,  ,      
      ,    ,      
  

  , ,  ,      
  

          
  :  , ,  , ,    

     ,    ,      
  

  , ,  , ,    
  

      ,    ,      
  

             :  
  

      
        

  
   ,    ,      

  
 ,    ,      

  
     ,          

  
                 .  

  
  

-      
  

                    
             .      

                    
     .  

  
         .  

  
        .               

                .     
         .  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-    )(  
  

                    
       .            

 .  
  
  

-      
  

                     
             .   

   .  
  

                 .    
   .  

  
             .  

  
           .         

                    
  .              .  

  
                     

  .                    
                 .    

               %      
       .  

  
--             

  
                  

    :  
  

              
           

             
              

  
    , ,    , ,    ,    ,      

    ,    ,    ,    ,      
  , ,    , ,    ,    ,      

    
     

               .     
          .       

  .  
  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-    )(  
  

-    )(  
  

--         
  

                    
                      

        .  
  

            %          
  ) -     .(%  

  
            .        

.  
  

                     
     :  

    
  
                

                  
                 
                    

  
     ,     ,    ,    ,     -    ,    

     
    ,    , ,  ,     -    ,    , ,  

    , ,    ,     -    ,    ,    , ,    
    ,     -     -     -     -    ,  

   ,         -     -     -    ,    
  , ,     , ,  ,    ,     ,    , ,   

    
    ,    ,     -     -     -    ,    

  , ,     , ,  ,    ,     ,    , ,    

   -    

-  -  

     
     

  
  

-    )(   
  

-    )(  
  

--        )(  
  

  
   

                  
                 
                    

  
     ,     ,    ,    ,        ,    

     
    ,    ,     -     -     -    , ,  

    ,    ,     -     -     -    ,    
    ,     -     -    ,     -    ,  

   ,    ,     -     -     -    ,    
  , ,     ,    ,    ,         , ,    

    
    ,    ,     -     -     -    ,    

  , ,     ,    ,    ,         , ,  
  

                      
     :  

      
        

   
  ,    ,      

     , ,    , ,    
  ,    ,      

,    ,      
  ,    ,      
  , ,    , ,      

  
  

--         
  

         .         
       .      "  "       
           .           

          .        " "
                 "  " . 

        " "           
"."  
  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-    )(   
  

-    )(  
  

--        )(  
  

                 .  
       

                               
           
           

              
  

     
       ,    -    -    ,  

       
      
  -        ,    -    -    ,  
  -         , ,    -    -    , ,  

    , ,    ,    -    , ,  
    ,    -    -    ,  

   ,    -     -    ,    
  , ,    ,     -    , ,    

  
   

                               
           
           

              
     

       ,    -    -    ,  
       

      
  -        ,    -    -    ,  
  -         , ,    -    -    , ,  

    ,    ,    -    ,  
    ,    -    -    ,  

   ,    -     -    ,    
  , ,    ,     -    , ,    

  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-    )(   
  

-     
  

              .      
               .  

    
                    

        .           
  :  

  
              
           

              
  

    
    , ,    , ,  -  , ,  

 ,    ,    -    , ,    
  ,    -    -    ,    

  
, ,    , ,  -  , ,  

  
  

    
 ,  ,  -  ,    
     -    ,    ,    ,    

  
, ,    , ,  ,  , ,    

  
  

              
           

              
  

    
    , ,    ,  -  , ,  

 ,    ,    -    , ,    
  ,    -    -    ,    

  
, ,    ,  -  , ,  

  
  

    
 ,  ,    ,    

     -    -    ,    ,    
  

,,    ,  ,  ,,    
  

    "    "     .     
           .  

  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-    )(   
  

-      
  

                     
 .                    

                   
 .  

  
--     

  
                   

 .  
  

                      
               .      

             .  
  

    
                       

            .      .   
                  .  

  
                    

             :  
    

          
           

  
   +     ,       
   +            

  
           .  

  
  

--       
  

                     
     .  

  
               .    

            .         
          .  

  
             %          

              .       
             .  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-    )(  
  

--      )(  
  

      
                
              

  %    %  
  

   +     ,    +    )(  
   +            +        ,      

  +         +           
  

           .  
  

-    
  

                          
  .                   

                   
 .                  

       .  
  
  

-   –     
  

  
                  
    .                  

        "  ."         
                     

       .           
 )ICAAP (          .      

                .  
  
  

-    
  

            .       
               .  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-   –    )(  
  

-     
  

      ) (                
       ) (                

     .  
  

           ,   )- ,   .(  
        ,    ,     )- ,   
 ,     (   :  

                           
              

    ,  ,  
   ,    

  ,  ,  
    ,  ,  

      ,  ,  
      

    ,  ,  
   ,  ,  

      ,  ,  
      ,  ,  

  
  

-      
  

             , %      ,) %- 
      , %   , (%     .%   

                    
 .  

  
-          

  
                 :  

  
--   :                   

, ,   )- ,  .(  
  

--   :              )- , 
 .(  

  
--   :         ,    )- 
,   .(                  

      .  
  
  

   -    

-  -  

     
     

  
  

-   –    )(  
  

-    
  

                     
 .                   

        .              
                    

     .               
.  

  
                     

 )ICAAP(    "  "   .  
  

        
  

                      
     .   "    "        

                   .  
 "  " "    "    "   "   

         :  
  

    
          )(  
           )(  

           )(  
         

  
                /     .

              .  
  

              , %    
        .           

,   )- ,   (   :  
  

                           
         

        ,  ,  
            

  ,  ,  
  

Dubai Branch         فرع دبي
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هيئة ال�شحة بدبي تطلق حملة �شاند لدعم مر�شى الثال�شيميا يف الإمارات
�لعني وم�شت�شفى �ل�شيخ خليفة باإمارة �أبوظبي.

وقال عمر قدوري نائب �لرئي�س �لتنفيذي و�ملدير �لتنفيذي للعمليات يف 
فنادق روتانا �نه �نطالقا من �إدر�كها و�لتز�مها مب�شوؤوليتها �لجتماعية 
ر�شخت روتانا هذه �لثقافة يف كافة فروعها وعملياتها يف دولة �لإمار�ت 
�ل�شعادة  �إ�شفاء  يف  �مل�شاهمة  �إىل  �شاند  حملة  دعم  خالل  من  ..وتهدف 
مر�شى  ع��دد  �أن  ورغ���م  �لثال�شيميا.  مر�شى  ح��ي��اة  بنوعية  و�لرت���ق���اء 
�لثال�شيميا �مل�شجلني يف دولة �لإمار�ت يبلغ حو�يل 2000 مري�س �إل 
�لإمار�ت  12 �شخ�شا يف  �أن��ه من بني كل  �إىل  �ملركز ت�شري  �أن تقدير�ت 
هناك �شخ�س يحمل �شفة هذ� �ملر�س. ونظر� لأن معظم حاملي �ملر�س 
�ملر�س  بهذ�  �لفح�س �خل��ا���س  ب��اإج��ر�ء  �مل��رك��ز  ين�شح  ذل��ك  ي��درك��ون  ل 
بالثال�شيميا  م�شاب  طفل  ولدة  فر�س  و�ن   .. ور�ثيا  مر�شا  وباعتباره 

تزد�د �إىل ن�شبة 25 يف �ملائة عندما يكون �لو�لد�ن حاملني للمر�س.

و�لعني  �خليمة  ور�أ����س  �لفجرية  من  كل  �ىل  غد  بعد  �شتنطلق  �حلملة 
و�ب��وظ��ب��ي ب��ه��دف ت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة و�خل�����رب�ت و�ل��ت��ج��ارب ب��ني �لطباء 
للتعاي�س  و�ل�شبل  �ملمار�شات  �ف�شل  حول  وذويهم  و�ملر�شى  و�ملمر�شني 
مع هذ� �ملر�س. و�أكد مدير عام هيئة �ل�شحة بدبي �أهمية �ل�شر�كة بني 
خمتلف �لدو�ئر و�لهيئات وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين و�لنفع �لعام للتوعية 
مبر�س �لثال�شيميا و�حلد من �ثاره �ل�شلبية على �لفرد و�ملجتمع ب�شكل 
عام وجمع �لتربعات ل�شالح �ملر�شى ..لفتا �ىل �خلدمات �ملتطورة �لتي 
�ملر�شى.  حياة  حت�شني  يف  فاعل  ب�شكل  �شاهمت  و�ل��ت��ي  �لهيئة  تقدمها 
و�أو�شح مدير عام هيئة �ل�شحة بدبي �أن �حلملة �شي�شارك فيها عدد من 
و�مل�شئولني و�لإد�ريني و�لأخ�شائيني �لجتماعيني و�ملمر�شني  �لأطباء 
�أقر�نهم يف كل  نقا�س مع  ور���س عمل وجل�شات  لعقد  دبي  و�ملر�شى من 
�أف�شل  �جلل�شات  ه��ذه  و�شتتناول   .. لها  �ملخ�ش�س  �ل��ي��وم  خ��الل  �إم���ارة 

�ملمار�شات و�لعالجات و�لق�شايا �لإد�رية و�لتحديات �لتي تو�جه �ملر�شى 
��شافة �ىل �لأن�شطة �لرتفيهية �ملوجهة للمر�شى وذويهم.

بيت �خلري  ع��ام جمعية  م��دي��ر  �لعو�شي  ع��اب��دي��ن ط��اه��ر  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
مركز  ينظمها  �لتي  �شاند  حملة  لدعم  �جلمعية  توليه  �ل��ذي  �حلر�س 
و�ملعنوية  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري  يف  للم�شاهمة  ب��دب��ي  �لثال�شيميا 
مركز  مديرة  بالهول  خولة  �لدكتورة  و�أعربت  للمر�شى.  و�لجتماعية 
�شاند �خلريية يف تعزيز  �أن تقوم حملة  �أملها يف  �لثال�شيميا بدبي عن 
�حلاليني  �مل��ر���ش��ى  ظ���روف  وحت�شني  �لثال�شيميا  م��ر���س  جت��اه  �ل��وع��ي 
و�لت�شجيع على �لفح�س �خلا�س بهذ� �ملر�س للم�شاهمة تخفي�س ن�شبة 

�إ�شابة �لأطفال حديثي �لولدة بالثال�شيميا.
و�شتزور حملة �شاند حمطات متعددة ت�شمل م�شت�شفى �لفجرية باإمارة 
�لفجرية وم�شت�شفى �شقر باإمارة ر�أ�س �خليمة وم�شت�شفى تو�م مبدينة 

•• دبي -وام:

�أطلقت هيئة �ل�شحة بدبي ممثلة يف مركز �لثال�شيميا �م�س حملة �شاند 
لدعم مر�شى �لثال�شيميا يف �إمار�ت �لدولة �شمن خطتها لرفع �لوعي 

�ل�شحي لدى �فر�د �ملجتمع ب�شكل عام و�ملر�شى وذويهم ب�شكل خا�س.
ووقعت �لهيئة �ليوم �تفاقية للتعاون مع جمعية بيت �خلري لفتح ح�شاب 
�مار�ت  مبختلف  �لثال�شيميا  مر�شى  ل�شالح  �لتربعات  جلمع  م�شريف 
�ل�شحة  هيئة  ع��ام  مدير  �مليدور  عي�شى  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال  �ل��دول��ة. 
فيال  بفندق  �ليوم  �لهيئة  عقدته  �ل��ذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  خالل  بدبي 
لرفع  �لهيئة  ��شرت�تيجية  �شمن  ياأتي  �حلملة  �ط��الق  �إن  بدبي  روتانا 
�لوعي و�لتثقيف �ل�شحي مبر�س �لثال�شيميا وتبادل �ملعرفة و�لتجارب 
�لناجحة حول �لتعاي�س مع �ملر�س وكيفية �لوقاية منه ..م�شري� �إىل �أن 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير البيئة الت�شيكي

جمعية الإمارات للمحامني وحماكم راأ�س اخليمة يبحثان افاق التعاون امل�شرتك

ال�شوؤون الإ�شالمية بدبي ت�شارك يف موؤمتر الأ�شرة امل�شلمة باململكة الأردنية 

�مل��ج��الت خا�شة يف  ت�شهدها دول��ة �لإم���ار�ت يف كافة 
�ملجال �لقت�شادي و�لعمر�ين وتوفري �لبنية �لتحتية 
�شاأنها ت�شجيع رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين  �لتي من 
�مل�����ش��اري��ع �حل��ي��وي��ة و�خلدمية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��زي��د م���ن 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أق��ام  و�ل�شياحية.  و�لعمر�نية 
ر�أ�س �خليمة ماأدبة غد�ء على �شرف للوزير �لت�شيكي 
�شعادة يو�شف  و�ملاأدبة  �ملقابلة  �ملر�فق. ح�شر  و�لوفد 
�د�رة غ��رف��ة جتارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ع��ب��ي��د 
و�شناعة ر��س �خليمة و�شعادة �شالح �ل�شال م�شت�شار 
حممد  و���ش��ع��ادة  �خليمة  ر����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
ع���ب���د�هلل �مل���ح���رزي م��دي��ر ع���ام د�ئ�����رة ج���م���ارك ر�أ����س 

�خليمة وعدد من �مل�شوؤولني. 

•• راأ�س اخليمة -وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�لبيئة  وزي���ر  ت��وم��ا���س خ��ال��وب��ا  �م�����س  �ل��ظ��ي��ت  بق�شر 

بجمهورية �لت�شيك و�لوفد �ملر�فق.
بالوزير  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 

�لت�شيكي متمنيا له �لتوفيق يف زيارته للدولة.
وجرى خالل �للقاء ��شتعر�س �شبل تعزيز �لعالقات 
بني �لبلدين و�ل�شعي �إىل تقويتها وتوطيدها يف جميع 
�ملر�فق  و�لوفد  �لوزير  و�أع��رب  �ملختلفة.  �لقطاعات 
�لتي  �لكبرية  �حل�شارية  بالنه�شة  �إعجابهم  عن  له 

و�أو�شح رئي�س جمعية �لمار�ت للمحامني و�لقانونني 
ر�أ�س  �إم���ارة  يف  لها  جديد  ف��رع  لفتتاح  �جلمعية  �شعي 
�خليمة تقدير� لأهمية �لإم��ارة ووج��ود عدد كبري من 
�ملحامني و�لقانونيني. وعرب رئي�س د�ئرة حماكم ر�أ�س 
�خليمة عن �شعادته بالزيارة وتقديره للجهود و�لرب�مج 
�لتي تقوم بها �جلمعية برئا�شة جمل�س �إد�رتها �جلديد 
للتعاون مع �جلمعية  �ملحاكم  رئا�شة  ��شتعد�د  ..موؤكد� 
بعمل  للرقي  �أو مبادر�ت تقدمها  �أي مقرتحات  وتلقي 
�أبو  يو�شف  ح�شن  �مل�شت�شار  �ل��ل��ق��اء  ح�شر   . �مل��ح��ام��ني 
يو�شف  و�لقا�شي  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ملحكمة  رئي�س  �ل��روغ��ة 
و�ل�شيد  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  باملحكمة  �ل��ق��ا���ش��ي  رج���ب  ح�����ش��ن 
عرفان �شليمان �شكرتري رئي�س �لد�ئرة ..ومن �جلمعية 
�لعام  �ل�����ش��ر  �أم���ني  �لطنيجي  ر����ش��د  عائ�شة  �مل��ح��ام��ي��ة 

وحمود ناجي �خلز�عي �ملدير �لتنفيذي. 

•• ال�صارقة-وام:

رئي�س  �خل��اط��ري  حممد  �أح��م��د  �مل�شت�شار  �شعادة  بحث 
د�ئ����رة حم��اك��م �إم�����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة م��ع وف���د جمعية 
�لمار�ت للمحامني و�لقانونيني برئا�شة �شعادة �ملحامي 
�جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  �شعيد  ز�ي���د 
و�أهد�فها  باجلمعية  و�لتعريف  �مل�شرتك  �لتعاون  �آف��اق 
و�أن�شطتها وبر�جمها �لتي نفذتها خالل �لفرتة �ملا�شية 

وروؤيتها �مل�شتقبلية.
�م�س  بينها  �لذي جرى  �للقاء  وتبادل �جلانبان خالل 
�لتي  �لناجحة  �لتجارب   .. ر�أ���س �خليمة  مبقر حماكم 
تقوم بها �جلمعية مع �ملحاكم يف �إمار�ت �لدولة �ملختلفة 
وندو�ت  تدريبية  دور�ت  لإق��ام��ة  �جلمعية  و����ش��ت��ع��د�د 

وور�س عمل للمحامني يف �إمارة ر�أ�س �خليمة.

•• دبي-وام:

�لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �شاركت 
و�ل��ع��م��ل �خل���ريي ب��دب��ي يف �أعمال 
م���وؤمت���ر �لأ�����ش����رة �مل�����ش��ل��م��ة يف ظل 
�ل��ت��غ��ري�ت �مل��ع��ا���ش��رة �ل���ذي �ختتم 
�لأردنية  باململكة  م��وؤخ��ر�  �أعماله 

�لها�شمية.
�إد�رة  مدير  �لكا�س  عائ�شة  وقالت 
�ل��ت��ث��ق��ي��ف و�ل��ت��وج��ي��ه �ل��دي��ن��ي يف 
م�شاركة  �إن  �م�������س  ل��ه��ا  ت�����ش��ري��ح 
�ملوؤمتر�ت  ه���ذه  م��ث��ل  يف  �ل���د�ئ���رة 
تقوم  �ل���ذي  دوره����ا  لتفعيل  ت��اأت��ي 
ب��ه يف ع��م��ل ���ش��ر�ك��ات م��ع �جلهات 
ذ�ت �لعالقة �شو�ء كانت د�خلية �أو 
خارجية من �أجل تو�شيل ر�شالتها 
وروؤيتها �لتي تعتمد �ملنهج �لو�شطي 

يف �شبيل �لدعوة �إىل �هلل عز وجل 
باحلكمة و�ملوعظة �حل�شنة وتبادل 
�أو�شاع  لبحث  و�لزيار�ت  �خلرب�ت 
�لتي  و�لتحديات  �مل�شلمة  �لأ���ش��رة 
ت��و�ج��ه��ه��ا و�إب�����ر�ز دور �ل���د�ئ���رة يف 
و�لوعي  �لإ�شالمية  �لثقافة  ن�شر 

�لديني بني �مل�شلمني كافة.
�لقعود  ي�شرى  �أ�شارت  جانبها  من 
�لدينية  �ل�شت�شار�ت  ق�شم  رئي�س 
�إىل �أن �ملوؤمتر �لذي نظمه كل من 
�لإ�شالمي  للفكر  �ل��ع��امل��ي  �مل��ع��ه��د 
�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ووز�رة 
تناول  بعمان  �لأردن��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة 
�لنظام  يف  �لأ����ش���رة  م��ف��ه��وم  ب��ي��ان 
يف  و����ش��ت��ل��ه��ام موقعها  �لإ���ش��الم��ي 
�لبناء �لجتماعي يف �شوء �لوحي 
�ل�شريف  �لنبوي  و�ل��ه��دي  �لإل��ه��ي 

�مل�شلمة  �لأ������ش�����رة  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي 
وحماية �لأ�شرة من �لآثار �ل�شلبية 
ل���ل���ع���ومل���ة و�حل�����د�ث�����ة و�ل����ت����ي����ار�ت 

�لفكرية �لغربية.
�لربميي  كامل  �إ�شماعيل  و�أو���ش��ح 
ممثل  دينية  ��شت�شار�ت  �أخ�شائي 
�أن  �مل����وؤمت����ر  �أع����م����ال  �ل�����د�ئ�����رة يف 
�ل�����د�ئ�����رة ����ش���ارك���ت مب���د�خ���ل���ة يف 
�لثاين  �ليوم  من  �لثالثة  �جلل�شة 
ع��ن ج��ه��ود دول���ة �لإم�����ار�ت ب�شكل 
وخا�شة  �لأ�����ش����رة  جم����ال  يف  ع����ام 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  جهود 
�لأ�شرة  و�لعمل �خلريي يف جمال 
بع�س  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت   .. �مل�����ش��ل��م��ة 
�خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا يف هذ� 
�ل�شت�شار�ت  ك���خ���دم���ة  �ل�������ش���دد 
و�ملقابلة  و�لهاتفية  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م �ل���رب�م���ج 
�لتوعوية  و�حل��م��الت  �لتثقيفية 

�لأ�شرية وغريها من �خلدمات.
و�أ�شاف �إنه مت �إهد�ء 20 م�شحفا 
مكتوم  �ل�������ش���ي���خ  م�������ش���اح���ف  م�����ن 
باملوؤمتر  عمل  ب���اأور�ق  للم�شاركني 
وت��وزي��ع ع���دد 285 �إ����ش���د�ر� من 
�مل�شاركني  �ل��د�ئ��رة على  �إ���ش��د�ر�ت 
�آد�ب  ك��ت��اب  بينها  م��ن  و�حل�����ش��ور 
�ل��ط��الق وك��ت��اب �لإمي����ان و�لعمل 
�لتخطيط  �أهمية  وكتاب  �ل�شالح 
�لأ�شري  �لتحكيم  ومطوية  �مل��ايل 
للجهات  دروع   3 �إه������د�ء  مت  ك��م��ا 
�ملعهد  وه����ي  ل��ل��م��وؤمت��ر  �مل��ن��ظ��م��ة 
ووز�رة  �لإ���ش��الم��ي  للفكر  �ل��ع��امل��ي 
و�جلامعة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لأردنية. 

اأخبارال�شاعة: الإمارات 
رمز اخلري والعطاء 

•• اأبوظبي-وام:

�ملعاناة عن  �لإم����ار�ت يف تخفيف  دول��ة  ب��دور  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  ن�شرة  �أ���ش��ادت 
�لنا�س يف �أماكن �لكو�رث و�لأزمات يف خمتلف دول �لعامل حتى غدت رمز� 
للخري و�لعطاء لدى �شعوب �لعامل �ملختلفة . وحتت عنو�ن مبادرة �إن�شانية 
وح�شارية قالت �إن �لقمة �لعاملية للقاحات �لتي ��شت�شافتها �أبوظبي يومي 
24 و 25 �إبريل �جلاري حتت رعاية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة تنطوي 
على �أهمية بالغة لي�س فقط لأنها �أول قمة للقاحات يف �لعامل وي�شارك فيها 
هذ� �لعدد �لكبري من قادة �لعامل وخرب�ء �ل�شحة و�لتنمية و�مل�شاهمني يف 
�لأعمال �خلريية ورو�د �لأعمال ملناق�شة �لدور �ملهم �لذي تلعبه �للقاحات 
�أي�شا ملا خل�شت  و�لتح�شني يف توفري بد�ية �شحية حلياة �لأطفال و�إمنا 
�إليه هذه �لقمة من نتائج �إيجابية حيث جنحت يف جمع نحو �أربعة مليار�ت 
دولر لدعم مبادرة ��شتئ�شال �شلل �لأطفال يف �لعامل. و�أكدت �لن�شرة �لتي 
مبادرة  ..�أن  �لإ�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم��ار�ت  ي�شدرها مركز 
440 مليون  �آل نهيان بتقدمي   �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أول �شمو  �لفريق 
وح�شارية  �إن�شانية  معان  على  تنطوي  �لقمة  ه��ذه  خ��الل  �إم��ار�ت��ي  دره��م 
�شلل  مر�س  ل�شتئ�شال  �لعاملية  �جلهود  تعزيز  يف  �شت�شهم  كونها  عميقة 
�لأطفال يف �لعامل ولهذ� قوبلت بكل �إ�شادة وتقدير حيث و�شف بيل جيت�س 
�لرئي�س �مل�شارك ل� موؤ�ش�شة بيل ومليند� جيت�س �مل�شت�شيف �مل�شارك للقمة 
هذه �ملبادرة باأنها متثل خطوة حا�شمة نحو توفري �لتمويل �لكامل للخطة 
وحماية  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س  م��ن  خ��ال  ع��امل  لتحقيق  �ل�شاملة  �لعاملية 
�ملفو�شية  �لوقاية منه كما ثمنت  �ل��ذي ميكن  �مل��ر���س  ه��ذ�  م��ن  �لأط��ف��ال 
�لأوروبية هذه �ملبادرة ور�أت �أنها ر�شالة قوية تبعث بها �لإمار�ت �إىل �لعامل 
و�أو�شحت   . �لب�شرية  توؤرق  �لتي  �لق�شايا  �لإن�شاين جتاه  �لتز�مها  لتاأكيد 
�أن هذه �ملبادرة �لإن�شانية �لنبيلة �لتي تك�شف عن �ل�شمات �ملتفردة لقيادتنا 
�أنها  �لر�شيدة وتوؤكد عمق �لبعد �لإن�شاين يف �شيا�شاتها ومو�قفها ل �شك 
�لإن�شاين  �لتكامل  ملعنى  حقيقية  وترجمة  عاليا  �إن�شانيا  �إح�شا�شا  تعك�س 
بني �لب�شر يف مو�جهة �لأزم��ات و�لتحديات �مل�شرتكة وخا�شة فيما يتعلق 
�لفقرية يف  �ملناطق  و�للقاحات يف  �لأدوي��ة  نق�س  �لناجمة عن  بالتحديات 
�أن  �إىل  ت�شري  �لتي  �لتقدير�ت  �إىل  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �لإ���ش��ارة  وتكفي  �لعامل 
�شنويا  تنقذ حياة ما بني مليونني وثالثة ماليني طفل  �لتطعيم  بر�مج 
وهذ� ما ي�شاعف من �أهمية هذه �ملبادرة وقيمة �للقاحات بوجه عام كونها 
جميع  �إىل  للحياة  �ملنقذة  �للقاحات  و�شول  �شمان  على  �لعمل  ت�شتهدف 
�لأطفال �لذين هم بحاجة �إليها يف غ�شون �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة. وقال 
�إذ� كان �لعامل يبدي �هتماما ملحوظا بالعمل �لإن�شاين ويعمل على دعمه 
�ل�شاأن حيث  �لإم��ار�ت وقيادتها د�ئما �شباقة يف هذ�  ف��اإن دول��ة  وم�شاندته 
كان �ملغفور له - باإذن �هلل تعاىل - �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان عنو�نا 
د�ئما للخري و�لنجدة وهو �لطريق نف�شه �لذي ي�شري عليه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وت�شهد على ذلك 
�لعربية  �ملنطقة  �أماكن خمتلفة من  �لر�ئدة يف  �لإن�شانية  �شموه  مبادر�ت 
�أنه لهذ� �شارت  و�لعامل. و�أكدت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لإفتتاحي 
جتعلها  �لتي  �حل�شارية  �لإن�شانية  روؤيتها  يف  يحتذى  منوذجا  �لإم���ار�ت 
و�لأزم���ات  �ل��ك��و�رث  �أم��اك��ن  يف  �لنا�س  ع��ن  �ملعاناة  لتخفيف  بقوة  حا�شرة 
ب�شرف �لنظر عن دينهم �أو جن�شهم �أو عرقهم �أو مكانهم حتى غدت رمز� 

للخري و�لعطاء لدى �شعوب �لعامل �ملختلفة.

�لرتبية  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل���ت���اأك���ي���د 
�ل��و�ل��دي��ة و�ل��رتب��ي��ة �لأ���ش��ري��ة مبا 
يعني على تكوين �لأ�شرة وقيامها 
�لجتماعية  �لتن�شئة  يف  مبهمتها 

فهم طبيعة  و  و�لأح���ف���اد  ل��الأب��ن��اء 
�لتغري�ت �لتي طر�أت على �لأ�شرة 
�حلديث  �مل��ج��ت��م��ع  يف  وم���وق���ع���ه���ا 
�لتحديات  وت�شخي�س  و�مل��ع��ا���ش��ر 

امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين يعقد اأول ور�شة عمل لزراعة الأ�شنان خلريجي جامعة عجمان 
•• دبي-وام:

�لأملاين  �ل�شعودي  �مل�شت�شفى  نظم 
عمل  ور�����ش����ة  �أول  �م�������س  دب�����ي  يف 
ل����ط����الب وخ����ري����ج����ي ك���ل���ي���ة طب 
عجمان  ج����ام����ع����ة  يف  �لأ������ش�����ن�����ان 
زر�عة  ح��ول  و�لتكنولوجا  للعلوم 
�أهم  �ل��ور���ش��ة  وناق�شت   . �لأ���ش��ن��ان 
و�لو�شائل  �ملتوفرة حاليا  �لو�شائل 
حالت  ت�شخي�س  يف  �مل�����ش��ت��ح��دث��ة 
�أمر��س  ب�شبب  �لأ���ش��ن��ان  ف��ق��د�ن 

و�أكدت �لدكتورة رمي عثمان �ملدير 
�ل�شعودي  �مل�شت�شفى  يف  �لتنفيذي 
�لور�شة  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �لأمل�����اين 
ك��ف��اءة �خلريجني  زي���ادة  يكمن يف 
�ملناف�شة  حتى يكونو� قادرين على 
ف���ى ���ش��وق �ل��ع��م��ل �حل����اىل ويكون 
ه��ن��اك ك�����و�در ط��ب��ي��ة م��ت��م��ي��زة فى 

جمال طب �لأ�شنان.
وت��خ��ل��ل��ت �ل��ور���ش��ة جم��م��وع��ة من 
�لعلمية  و�جل��ل�����ش��ات  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
نخبة  قبل  م��ن  تقدميها  مت  �ل��ت��ي 

خلقية  �أوت�شوهات  خطرية  معينة 
�إ����ش���اف���ة �إىل  �ل���وج���ه و�ل��ف��ك��ني  يف 
�خلطة  و�شع  كيفية  على  �لتعرف 
لحتياجات  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ع��الج��ي��ة 

�ملري�س
وج����رى م��ن��اق�����ش��ة �إم��ك��ان��ي��ة زر�ع���ة 
�مل�شتع�شية  �حل����الت  يف  �لأ���ش��ن��ان 
عالجية  �أن����ظ����م����ة  و������ش����ت����ح����د�ث 
لزر�عة �لأ�شنان وفق �أحدث �لأ�ش�س 
�لتي  �لدقيقة  و�حليوية  �لعلمية 

تو�شل لها �أطباء �لأ�شنان.

من �لأطباء �ملتميزين و�ملخت�شني 
يف جمال طب �لأ�شنان يف �مل�شت�شفى 
�ل�����ش��ع��ودي �لأمل������اين ح��ي��ث حتدث 
كيفية  عن  �لعجيل  عالء  �لدكتور 
من  يعانون  �ل��ذي��ن  �ملر�شى  ع��الج 

�أمر��س خطرية و�لتعامل معهم.
قدي�س  خالد  �لدكتور  حت��دث  كما 
ع����ن �حل����م����ل وح��������الت �لأ����ش���ن���ان 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ت��ق��دمي ب��ح��ث من 
ق��ب��ل �ل�����ش��ي��دة ن���وري���ا حت��دث��ت من 
�لطبية  �ل��ت��ح��ال��ي��ل  ع����ن  خ���الل���ه 

جانب  �ىل  �لأ�شنان  بطب  �ملت�شلة 
مناق�شة وتقدمي عر�س تو�شيحي 
مبا�شر عن كيفية �لزر�عة يف �لفك 

من قبل �لدكتور ر�مي.
وقام طالب جامعة عجمان بجولة 
تعريفية مع �مل�شرفني يف �مل�شت�شفى 
��شتطاعو�  �لأمل��������اين  �ل�������ش���ع���ودي 
�أق�شام  على  �ل��ت��ع��رف  خاللها  م��ن 
ومنحهم  وع��ي��اد�ت��ه��ا  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لعمل  ع���ن م��اه��ي��ة  ع���ام���ة  ف���ك���رة 

وكيفية �لتعامل مع �ملر�شى .

ال�شحة تناق�س مع الدوائر القت�شادية وغرف التجارة النظام املقرتح اجلديد لالإعالنات ال�شحية
•• دبي-وام:

�ل�����ش��ح��ة م��ع دو�ئ���ر  ن��اق�����ش��ت وز�رة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة و�ل���غ���رف 
�ل�����ت�����ج�����اري�����ة ب�����ال�����دول�����ة م���������ش����ودة 
مل�شروع  �مل����ق����رتح����ة  �ل����ت����ع����دي����الت 
ب�����ش��اأن نظام  �ل����وزر�ء  ق���ر�ر جمل�س 
وم��ق��ارن��ة بني  �ل�شحية  �لإع��الن��ات 
ب�شيغته  �ل���������وزر�ء  جم��ل�����س  ق������ر�ر 

�حلالية وم�شروع �لقر�ر �ملقرتح.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لذي عقد 
و  بدبي  �ل�شحة  وز�رة  مبقر  �م�س 
���ش��م ع����دد� م���ن �مل�����ش��ئ��ول��ني ب����وز�رة 
�أم����ني ح�شني  د.  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�مل�شاعد  �ل�������وز�رة  وك��ي��ل  �لم�����ريي 
و�لرت�خي�س  �لطبية  للممار�شات 
عبد�هلل  ع���ب���د�ل���ك���رمي  د  وح�������ش���ور 
�لعالنات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��زرع��وين 
نائب  م��ب��ارك  ح�شة  د  و  �ل�شحية 
�لطبية  �ل��رت�خ��ي�����س  �إد�رة  م��دي��ر 
�لتنمية  دو�ئ������ر  ع���ن  مم��ث��ل��ني  م���ع 

�لعالنات  ومنع  �لآمن  �ل�شتخد�م 
م���ن ق��ب��ل �أط���ب���اء ومم���ار����ش���ي �ملهن 
�مل��رخ�����ش��ني وكذلك  �ل��ط��ب��ي��ة غ���ري 
�خلا�شة  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل���ن�������ش���اآت  م���ن���ع 
ومنع  ت���رخ���ي�������س  دون  ب�����الع�����الن 
�لع������الن و�ل����رتوي����ج ع���ن �لدوي�����ة 
�لطبية  و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات  و�مل����ع����د�ت 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ذ�ت �لدع����اء  و�مل��ك��م��الت 
و�شالمة  ح��م��اي��ة  �شبيل  يف  �ل��ط��ب��ي 

جمتمع �لمار�ت.
�لت�شدى  يف  �ل����������وز�رة  جن���ح���ت  و 
�لإلكرتونية  �لإع���الن���ات  ل��ظ��اه��رة 
�ل�شبكة  ع�����رب  ������ش�����و�ء  �مل����خ����ال����ف����ة 
�لهو�تف  تطبيقات  �أو  �لعنكبوتية 
�لذكية حيث مت وبالتعاون مع هيئة 
حجب  بالدولة  �لإت�����ش��الت  تنظيم 

�لعديد من �ملو�قع �لإلكرتونية.
لتلك  �حلجب  �أ�شباب  تنوعت  وق��د 
�ملو�قع ما بني ت�شويق وبيع منتجات 
�شحية خطرية على �ل�شحة وغري 
و�دو�ت  ومنتجات  بالدولة  م�شجلة 

بها بع�س �ملن�شاآت �ل�شحية حيث مت 
و�لقياد�ت  �ل�شحية  �جلهات  �ب��الغ 
و�ل���ت���ي قامت  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل�����ش��رط��ي��ة 
بدورها باتخاذ �لج��ر�ء�ت �لالزمة 

بحق �ملخالفني.
كما �شبطت وز�رة �ل�شحة �دعاء�ت 
بع�س  ت��ق��دم��ه��ا  للحقيقة  م��غ��اي��رة 
�لغذ�ئية  �مل���ن���ت���ج���ات  م���وؤ����ش�������ش���ات 
للرتويج ملنتجاتها على �نها معتمدة 

من �لوز�رة.
وق��ال د. �أم��ني �لم��ريي �إن �لقطاع 
�ل�شحي �خلا�س ومنذ �شدور قر�ر 
 2007 �ل��ع��ام  يف  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
و���ش��ه��د ت��و���ش��ع��ا ومن����و� م��ط��رد� كما 
�ل�شكاين  �لنمو  بالتو�زي مع  وكيفا 
�أدى  ب����ال����دول����ة مم����ا  و�ل����ع����م����ر�ين 
�لمناط  يف  و�ل��ت��ن��وع  �ل��ت��و���ش��ع  �ىل 
�ملنطقة  ت�����ش��ه��د  ك���م���ا  �لإع����الن����ي����ة 
و�ل����ع����امل ح��ال��ي��ا ط���ف���رة يف �أع�����د�د 
يعتمد  و�ل��ت��ي  �لف�شائية  �ل��ق��ن��و�ت 
ومنها  �لإع�����الن�����ات  ع���ل���ى  �غ��ل��ب��ه��ا 

�لتجارية  و�ل���غ���رف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
بالدولة.

�أ�شدر  ق���د  �ل��������وزر�ء  ك����ان جم��ل�����س 
ب�شاأن   2007 للعام   7 رقم  �لقر�ر 
بهدف  �ل�شحية  �لإع���الن���ات  ن��ظ��ام 
�شبط �لإعالنات �ل�شحية و�لق�شاء 
وتقدمي  و  �مل�شللة  �لإع��الن��ات  على 
�حلقائق  على  مبنى  �شحي  �إع��الن 
�لعلمية �ملعتمدة وبعيد عن �لتهويل 
و�لإثارة و��شناد م�شئولية ترخي�س 
وز�رة  �ىل  �ل�����ش��ح��ي��ة  �لإع�����الن�����ات 

�ل�شحة على م�شتوى �لدولة.
من  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ح��ق��ق��ت  وق����د 
بالتعاون  �ل��ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  ك����اف����ة  م�����ن 
�لعالقة  ذ�ت  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لإحت���ادي���ة 
�لإجن���از�ت على �شعيد  �لعديد من 
�جلمهور  ���ش��ح��ة  وت��ع��زي��ز  ح��م��اي��ة 
و�لرتويج  �مل�شللة  �لإع��الن��ات  م��ن 
م�شجلة  غ����ري  ���ش��ح��ي��ة  مل���ن���ت���ج���ات 
معايري  �أدن��ى  �ىل  وتفتقر  بالدولة 

ممار�شات  ع���ل���ى  ت�����ش��ج��ع  ج��ن�����ش��ي��ة 
�حلنيف  �ل��دي��ن  لتعاليم  خم��ال��ف��ة 
وت���وؤدي  �ملجتمع  وت��ق��ال��ي��د  وع����اد�ت 
�ىل �لتفكك �ل�شري وكذلك مو�قع 
�لكرتونية �شحية ت�شتمل على �شور 
فا�شحة منافية للحياء وموقع �آخر 
يروج وي�شجع على ��شتخد�م بد�ئل 
فاعليتها  ع��دم  ثبت  �لتبغ  لتدخني 
ب���ل �ل��ع��ك�����س ت�����وؤدي �ىل �مل���زي���د من 
ت�شوق  م���و�ق���ع  و�ي�������ش���ا  �ل���ت���دخ���ني 
لها  خطرية  وو�شائل  مل�شتح�شر�ت 
ينطوي  وما  �ملخدرة  �ملو�د  تاأثري�ت 
�ل�شباب  لفئة  �ف�شاد  ذلك من  عليه 
ب�شورة خا�شة كما �حتوى �حد هذه 
�ملو�قع على �عالن للمتاجرة بالكلى 
و  �لدينية  للقيم  ���ش��ارخ  �نتهاك  يف 

�لن�شانية.
من  ع������دد  �ك���ت�������ش���اف  �أي�������ش���ا  مت  و 
للقو�نني  �مل���خ���ال���ف���ة  �مل���م���ار����ش���ات 
تر�خي�س  و������ش�����روط  �ل�������ش���ح���ي���ة 
تقوم  و�لتي  بالدولة  �ملهنة  مز�ولة 

�ل�شحية و�ي�شا �لتو�شع يف �لتجارة 
�شبكة  خ�����الل  م����ن  �لإل����ك����رتون����ي����ة 
�لهو�تف  وت��ط��ب��ي��ق��ات  �لن����رتن����ت 

�لذكية.
�ىل  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ع���م���دت  وق�����د 
�إعد�د م�شروع �قرت�ح لإدخال بع�س 
�لإعالنات  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��دي��الت 
�ل�شحية وقد ��شتندت وز�رة �ل�شحة 
�لتعديالت  مل�����ش��روع  و���ش��ع��ه��ا  ع��ن��د 
يف  مناق�شته  مت��ت  و�ل����ذي  �مل��ق��رتح 

�لدر��شات  من  ع��دد  على  �لجتماع 
للمتعاملني  �ل����ر�أي  و����ش��ت��ط��الع��ات 
�لإعالنات  بنظام  �ملعنية  و�جل��ه��ات 
جتربة  على  بناء  وكذلك  �ل�شحية 
�لإعالنات  لنظام  �لعملي  �لتطبيق 
�ل�شنو�ت  م�����دى  ع���ل���ى  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ملا�شية كما كان ملالحظات �جلهات 
تاأثري�  �ي�شا  و�خلا�شة  �حلكومية 
بالتعديالت  �خل����روج  يف  م��ل��م��و���ش��ا 
�ملقرتحة وقد كان �ملجل�س �ل�شحي 

نقا�شات  وب���ع���د  م�����ش��ب��ق��ا  و�ف�����ق  ق���د 
م�شتفي�شة على م�شروع �لتعديالت 

�ملقرتحة.
وع�����ق�����د �لج�����ت�����م�����اع ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�لعوي�س  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د  م���ع���ايل 
و  ب���اآر�ء  لال�شتئنا�س  �ل�شحة  وزي��ر 
�لقت�شادية  �ل���دو�ئ���ر  م��ق��رتح��ات 
لرفع  �ل����ت����ج����ارة مت���ه���ي���د�  وغ������رف 
�ل�شحية  �لعالنات  لنظام  �ملقرتح 

�إىل جمل�س �لوزر�ء �ملوقر.
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قطاع ال�شوؤون الهند�شية ببلدية عجمان يناق�س منجزات الربع الأول من العام اجلاري

جلنة القيادة العليا ل�شرطة عجمان تناق�س اإجراءات تنفيذ تو�شياتهاال�شاحنات تخالف العبور داخل املدينة براأ�س اخليمة 

جمعية املعلمني تطلق الن�شخة الأوىل جلائزة املعلم املتميز

•• عجمان ـ حممد بدير 

�ف��ت��ت��ح ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 
�لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
�ل�شياحية بعجمان ، ملتقى �خلري يف 
عجمان و�لذي تنظمه موؤ�ش�شة حميد 
�لح�شان  �لنعيمي وجمعية  ر��شد  بن 
�خل����ريي����ة وج��م��ع��ي��ة ب���ي���ت �خل�����ري يف 
متحف عجمان، و�شهد حفل �لفتتاح 
و�حلكومية  �ملحلية  �لدو�ئر  مديري 
و�ملوؤ�ش�شات  �جل���م���ع���ي���ات  وروؤ�������ش������اء 

�خلريية �مل�شاركة.
بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  �شمو  وتفقد 
حميد �لنعيمي معر�س فر�شتي �لذي 
من  �ملنتجة  �لأ�شر  �عمال  ثمار  ميثل 
 25 ذوي �لدخل �ملحدود حيث ي�شم 
�لقطاعات  خمتلف  من  منتجة  ��شرة 
�إمارة عجمان، كما �طلع  �لن�شائية يف 
�شموه على عدد من �أجنحة �ملوؤ�ش�شات 
و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة يف 

�إمارة عجمان.
عبد�هلل  بنت  عزة  �ل�شيخة  و�أو�شحت 
حميد  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  �لنعيمي 
بن ر��شد �لنعيمي �خلريية �أن ملتقى 
�لتي  �ل�شامية  �مل��ب��ادر�ت  �أح���د  �خل��ري 
ت�����ش��م �جل��م��ع��ي��ات �خل���ريي���ة بهدف 
�ملقدمة  �ملجتمعية  باخلدمة  �ل��رق��ي 
ل��ك��ل ذي ح���اج���ة و�ل�����ذي ي�����ش��ع��ى �ىل 
حت��ق��ي��ق �ع���ل���ى م�����ش��ت��وى مم��ك��ن من 
�جلمعيات  ب���ني  و�ل��ت��ك��ام��ل  �ل��ت��ع��اون 
�لعاملة يف �حلقل �خل��ريي وب��ث روح 

�لوعي بالعمل �لتطوعي
�لنعيمي خالل  عزة  �ل�شيخة  وقالت   
�جلمعيات  ع����ن  ب���ال���ن���ي���اب���ة  ك��ل��م��ت��ه��ا 
�مللتقى  تنظيم  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ث��الث 
بدبي  �خل������ري  ب���ي���ت  وه������ي ج���م���ع���ي���ه 

بعجمان  �خلريية  �لح�شان  وجمعيه 
�خلريية  ر����ش��د  ب��ن  حميد  وموؤ�ش�شه 
�أن �مللتقى ي�شم عدة فعاليات وبر�مج 
متنوعة منها �فتتاح معر�س فر�شتي 
)25(��شرة  وي�����ش��م  �ملنتجة  ل��الأ���ش��ر 
منتجة بهدف موؤ�زرة �لأ�شر �ملحتاجة 
�مل��ح��دود و�ملطلقات  �ل��دخ��ل  م��ن ذوي 
مب�شتو�هم  و�لرت������ق������اء  و�لأر�م�����������ل 
على  �لعتماد  قيمة  وغر�س  �ملعي�شي 

�لذ�ت يف نفو�شهم.
�لعمل على توفري جناح طبي  كذلك 
م���ن ق��ب��ل جم��م��ع �لح�������ش���ان �لطبي 
�خلريية  �لح�����ش��ان  جلمعية  �ل��ت��اب��ع 
للقيام بفحو�شات �لتحري عن مر�س 
�لفريو�شي  �لكبد  و�ل��ت��ه��اب  �ل�شكري 
جماناً للجمهور وزو�ر �ملعر�س للتاأكد 
من �شحة و�شالمة �جل�شم من مر�س 

�ل�شكري و�لكبد �لفريو�شي.
��شبوع  �ن  ع����زة  �ل�����ش��ي��خ��ة  و�����ش���اف���ت 

على  ذل��ك  جانب  �إىل  يحتوي  �مللتقى 
�ملتنوعة  �لثقافية  �ملحا�شر�ت  تنظيم 
و�مل�شابقات �لعامة وفق برنامج زمني 
ت���وف���ري �لعاب  ل���ه وك���ذل���ك  خم��ط��ط 

ترفيهية لالأطفال.
بقولها  كلمتها  ع��زة  �ل�شيخة  و�أن��ه��ت 
وملتزمون  ومبادرون  م�شتمرون  �ننا 
�ملوؤ�ش�شات  ��شرت�تيجيات  يف  ج��اء  مبا 
�خلريية ببناء �لن�شان لي�شبح فاعاًل 
جاذبة  ب��ي��ئ��ة  لي�شبح  �مل��ك��ان  وت��ن��م��ي��ة 
تنمية  �ج��ل  م��ن  �ل��ط��اق��ات  لإ�شتثمار 

م�شتد�مة ومتو�فقة .
�شعيد  �ل�������ش���اع���ر  �ل���ق���ى  ذل�����ك  وب���ع���د 
عبد�هلل بن غليطه ق�شيده ترحيبية 
باحل�شور ، ثم كانت �لفقره �لرت�ثية 
بعنو�ن �شالت بحرية قدمها جمموعه 
من �لباء من جمعيه �لفنون �ل�شعبية 
وب��ع��د ذل���ك ق���ام ر�ع����ي �حل��ف��ل �شمو 
�ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي 

ب����ت����ك����رمي �جل����ه����ات 
�مل�شاركة و�لر�عية للملتقى.

عبد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ك��د  جانبه  من 
�ل��ع��زي��ز ب��ن ع��ل��ي ب��ن ر����ش��د �لنعيمي 
�لح�شان  جل��م��ع��ي��ة  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
�خلريية يف عجمان حر�س �جلمعية 
�لتو��شل  ج�����ش��ور  م���د  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م 
�لبناء و�ملثمر بني �ملوؤ�ش�شات �خلريية 
و�حلكومية يف �إمارة عجمان من �أجل 
�لنهو�س بالعمل �خلريي و�لتطوعي 
يف �إمارة عجمان وكافة �أنحاء �لدولة 
، موجهاً �ل�شكر �جلزيل ل�شمو �ل�شيخ 
على  �لنعيمي  حميد  بن  �لعزيز  عبد 
�خلريي  �لعمل  على  �ل��د�ئ��م  حر�شه 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل��ت��ط��وع��ي��ة يف �إم�����ارة 
عجمان منوهاً �إىل �لدعم �لكبري �لذي 
حتظى به كافة �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات 
�إم����ارة عجمان  �ل��ع��ام��ل��ة يف  �خل��ريي��ة 
بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  �شاحب  من 

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
�ل��ذي يقدم كل �لدعم  حاكم عجمان 
�لإمارة  يف  �خل��ريي  للعمل  و�مل����وؤ�زرة 
، ك��م��ان �أ���ش��اد �لأم����ني �ل��ع��ام جلمعية 
�لح�������ش���ان ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق �ل��ك��ب��ري �لذي 
�جلمعيات  ب��ني  �خل���ري  ملتقى  يف  مت 
�خل���ريي���ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�����ذي جتذر 
نتكاتف  للملتقى  �لكبري  �ل�شعار  يف 

لنتكامل.
و�شرح عابدين طاهر �لعو�شي مدير 
�أوىل  �أن هذه  عام جمعية بيت �خلري 
ف��ع��ال��ي��ات �خل���ري،�ل���ت���ي �ن��ب��ث��ق��ت عن 
�لأول،  �خل��ريي��ة  �جل��م��ع��ي��ات  ملتقى 
دب��ي يف �خلام�س ع�شر  �ل��ذي عقد يف 
نتكاتف  �شعار  حتت  �ل�شهر،  ه��ذ�  من 
ل���ن���ت���ك���ام���ل م�����ن �أج�������ل و�����ش����ع روؤي������ة 
�جلمعيات  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون  م�����ش��رتك��ة 
�لتي  �ل��ع��ام��ل��ة يف �حل���ق���ل �خل������ريي، 
و�ح�������د، وتعمل  ه�����دف  م����ن  ت��ن��ط��ل��ق 

�أعلى  لتحقيق  م�����ش��رتك،  م��ي��د�ن  يف 
جدوى ممكنة من �جلهود �خلريية.

وقالت �أمل حمد�ن حممد بن جر�س 
�ل�شويدي من�شق عام فعاليات ملتقى 
�خلري  ملتقى  ب���ادرة  �أنطلقت  �خل��ري 
على  ق��ائ��م��ة  منهجية  و  در����ش��ة  وف���ق 
�مل�شرتكة  �لأ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�����د�ف 
بالدولة  �ل����ع����ام  �ل���ن���ف���ع  جل���م���ع���ي���ات 
وجت�شدت يف جمموعة من �لأن�شطة و 
�ملبادر�ت �لتي �حتوتها مظلة �ل�شر�كة 
مبا�شر  ب�شكل  �مل�����ش��ئ��ول��ة  �ملجتمعية 
�حتياجات  ب��ت��اأم��ني  م��ب��ا���ش��ر  غ���ري  و 
و م��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ف���ئ���ات �مل�����ش��ت��ه��دف��ة و 
مبا  �ملهم�شة  للفئات  و�شول  �مل�شجلة 
و   ، لها حياة كرمية م�شتقرة  ي�شمن 
�لثقافة و �لوعي مباهية �لعمل  ن�شر 
�لتطوعي وخلق �أفر�د مدركني ملفهوم 
تقدير  و  �لإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  ق��ي��م  و 
خالل  م��ن  �ملتاحة  �ملجتمع  معطيات 

خ��ل��ق ق���ن���و�ت ل��ت��ب��ادل �خل�����رب�ت بني 
هذه �لقطاعات �ملختلفة و �لتي ت�شعى 
لتحقيق �أهد�ف متنامية بدء�ً بالفرد 
�أن  ك��م��ا   ، �مل��ج��ت��م��ع  ث���م  �لأ�����ش����رة  �إىل 
ملتقى �خلري بانطالقته �لأوىل لهذ� 
خلطط  ت�شجيعية  ك��ب��ادرة  يعد  �ل��ع��ام 
�جلمعيات  ن���ط���اق  ع���ل���ى  ت���ط���وي���ري���ة 
�مل�شاهمة و �ملدرجة باتفاقيات م�شبقة 
تطلعات  و  ب���روؤي���ة  و  ب��ت��م��ك��ن  ل��ل��ع��م��ل 

م�شتقبلية خالل �لعو�م �ملقبلة.
�مللتقى  ل����ش���ب���وع  �ل����رع����اة  �أن  ي���ذك���ر 
يف ع��ج��م��ان ت�����ش��م ع���دد م��ن �جلهات 
و�لدو�ئر �ملحلية منها غرفه عجمان 
�لتعاونية  ع��ج��م��ان  ����ش��و�ق  وجمعية 
ود�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة وروؤي����ة 
و�مل���وؤمت���ر�ت  �مل��ع��ار���س  لتنظيم  دب���ي 
ود�ئرة  �ل�شالمي  �بوظبي  وم�شرف 
�لبلدية و�لتخطيط ومنطقة عجمان 
�لتعليمية ومركز ميغامول وحلويات 

لبيل
�لفعاليات  م��ن  ع��دد  �ل�شبوع  وي�شم 
�لرتفيهية  �للعاب  ومنها  و�لن�شطة 
جمعية  مب�شاركة  وف��ق��ر�ت  لالأطفال 
�لفنون �ل�شعبية يف عجمان كما ي�شمل 
ب��ت��ق��دمي حما�شر�ت  �مل��ل��ت��ق��ى  ����ش��ب��وع 
�ملد�ر�س  ل��ط��ل��ب��ه  وت���وع���وي���ة  ث��ق��اف��ي��ه 
�لتعليمية  عجمان  منطقه  مب�شاركه 
عامه  م�شابقات  هناك  �شتكون  وكما 
�مللتقى من  لزو�ر  وترفيهية  وثقافيه 
طلبه �ملد�ر�س وزو�ر �مللتقى ومن �هم 
�يام  خ��الل  �شتقدم  �لتي  �ملحا�شر�ت 
رئي�شة  مطر  مرمي  �لدكتورة  �مللتقى 
�لم��ار�ت لالأمر��س �جلينية  جمعية 
لطالبات �ملرحلة �لثانوية وحما�شره 
ي���ق���دم���ه���ا �ل������ش�����ت�����اذ ف�������رج ب����وزي����ان 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ع�����ش��و جل��ن��ة ح��م��اي��ة 

•• عجمان ـ الفجر 

�لعو�شي  �ل����رز�ق  ع��ب��د  �أح��م��د  �مل��ه��ن��د���س  ��شتمع 
ملنجز�ت �إد�ر�ت قطاع �ل�شوؤون �لهند�شية يف د�ئرة 
�لعمل  �شري  وتابع  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية 
�لتي يتم تنفيذها من قبل �لد�ر�ت  �مل�شاريع  يف 
�ملبادر�ت  وكذلك  �مل��درج��ة  �خلطط  وف��ق  �ملعنية 

و�لرب�مج �لتطويرية فيها.
جاء هذ� خالل �لجتماع �لدوري �لذي تر�أ�شه يف 
�لإطالع  بالد�ئرة بهدف  �لقطاع  مكتبه لإد�ر�ت 
ع��ل��ى �مل���ن���ج���ز�ت وم��ت��اب��ع��ة ���ش��ري �ل��ع��م��ل وم���دى 

�للتز�م باخلطط �ملدرجة ون�شبة �لإجناز فيها.

�خلطط  �أه��م  �لعو�شي  �ملهند�س  �شعادة  وناق�س 
�ملو�شوعة لكل �إد�رة و�لتي يجري تنفيذها حاليا 
�إد�رة على حدة  ، و �لجن��از�ت �لتي حتققت لكل 
م�شيد� مبا �أجنزته �إد�رة �لطرق و�لبنية �لتحتية 
و�إد�رة �ملباين و�إد�رة �لتخطيط و�مل�شاحة ومركز 
خالل  منجز�ت  من  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 
�لربع �لأول من �لعام �جلاري و�لتي من �أبرزها 
�ل�شاد�شة  دورته  يف  �لعمر�ين  �لتخطيط  موؤمتر 
م�����ش��اري��ع وت�شاميم  م���ن  ع��ر���س خ��الل��ه  وم���ا   ،
هند�شية نفذها �لقطاع و�إد�رة �ملباين وما �أجنزته 
من م�شاريع و�إد�رة �لطرق و�لبنية �لتحتية من 
م�شاريع خدمية وفتح �لطرق و�جل�شور و�إجر�ء 

حتويالت وما �أجنز من م�شاريع �إنارة وت�شريف 
،د�عيا  �ملناطق  خمتلف  يف  �جل�شور  و�إن�شاء  مياه 
و�لتحديات  �ل�����ش��ع��وب��ات  م��ر�ج��ع��ة  ���ش��رورة  �إىل 
و�عتماد  مهامها  �أد�ء  يف  �إد�رة  ك��ل  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 

�ملقرتحات �لتقنية لت�شريع �لإجر�ء�ت.
بني  �لتن�شيق  م�شتوى  رف��ع  ���ش��رورة  على  و�أك���د 
�لتقنية  �ملقرتحات  و�عتماد  �لقطاع  يف  �لإد�ر�ت 
على  و�أطمئن  للمتعاملني  �لإج����ر�ء�ت  لت�شريع 
���ش��ري �مل��ع��ام��الت �خل��ا���ش��ة ب��اإ���ش��د�ر خمططات 
للم�شروعات  �لهند�شية  و�لت�شاميم  �لأر����ش��ي 
�ملعلومات  ن���ظ���م  م���رك���ز  ي���ن���ف���ذه  مم����ا  وغ����ريه����ا 

�جلغر�فية بالد�ئرة.

•• راأ�س اخليمة -الفجر

ق���ال �أح��م��د �حل���م���ادي، م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة �لأ�شغال 
�إن لئحة  ر�أ������س �خل��ي��م��ة:  �ل��ع��ام��ة يف  و�خل���دم���ات 
)ر�قب(  دوري���ات  �شجلتها  �لتي  �لبيئية،  �ملخالفات 
�شملت، يف  �ملا�شية،  �ملرحلة  �خليمة خالل  ر�أ���س  يف 
�لأوقات  �ملدينة يف  د�خ��ل  �ل�شاحنات  م��رور  �أب��رزه��ا، 
فرتة  ت��ب��د�أ  �إذ  خ��الل��ه��ا،  بالعبور  لها  �مل�شموح  غ��ري 
�ل�شماح لها بعبور �ملدينة ما بعد �لثانية ع�شرة من 
منت�شف �لليل �إىل �ل�شابعة �شباحا، لفتا �إىل كرثة 
�شبطها  �لتي  �ل�شاحنات،  خمالفات  من  �لنوع  هذ� 
�أن �ل��د�ئ��رة ه��ي �ملخت�شة  رج���ال )ر�ق����ب(، يف ح��ني 
مبنح ت�شاريح مرور �ملركبات �لثقيلة د�خل �ملدينة.

وبني �حلمادي �أن دوريات )ر�قب(، �لتابعة للد�ئرة، 
�مليد�ين  و�لتفتي�س  �لبيئية  �لرقابة  يف  �ملتخ�ش�شة 

على �لنظافة �لعامة، بد�أت تكثيف تفتي�شها �مليد�ين 
�لتدريجي  لالإقبال  نظر�  �لعامة،  �ل�شو�طىء  على 
�لكبري عليها خالل �ملرحلة �ملقبلة، مع حلول ف�شل 
�حلر�رة،  درج���ات  يف  �لتدريجي  و�لرت��ف��اع  �ل�شيف 
ب��غ��ر���س م��ر�ق��ب��ة تقيد �لأه����ايل وخم��ت��ل��ف �جلهات 
من  حم��ذر�  �لبيئية،  و�ل�����ش��روط  �لعامة  بالنظافة 
ترك �ملخلفات على �ل�شو�طىء. و�أ�شار �حلمادي �إىل 
�أن من بني �ملخالفات �لبيئية �مل�شجلة خالل �ملرحلة 
�ملقاولت خملفات م�شاريعها  �شركات  �إلقاء  �ملا�شية 
بجانب حاويات �لقمامة �أو يف د�خلها، وهي خمالفة 
�لغر�س،  يف �حلالتني، لكونها غري خم�ش�شة لهذ� 
وغري قادرة على ��شتيعابها، يف حني تخ�ش�س تلك 
و�ملدنية  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ملنزلية  للنفايات  �حل��اوي��ات 
�لأخ����رى و�ل���ع���ادي���ة.  و�أ����ش���اف م��دي��ر �أ���ش��غ��ال ر�أ�س 
�شجلتها  �لتي  �لبيئية،  �ملخالفات  قائمة  �أن  �خليمة 

�مل��خ��ل��ف��ات مبختلف  دوري����ات )ر�ق�����ب(، ت�شم ح���رق 
بعد  �لأ���ش��ج��ار  م��ن خم��ل��ف��ات  و�لتخل�س  �أ���ش��ك��ال��ه��ا، 
قطعها �أو تقليمها يف �لأماكن غري �ملخ�ش�شة لهذ� 
�لغر�س، وهو �ملكب �لعام يف �لإم��ارة، د�عيا �لأهايل 
�لت�شال  �إىل  و�شو�ها  و�ملهنية  �لتجارية  و�ملن�شاآت 
�مل�����ش��اع��دة يف  لطلب  �ل���د�ئ���رة،  يف  �خل��دم��ات  بق�شم 
مثل هذه �حلالة، وهو �لذي يتوىل رفعها بالطرق 
بح�شب  �مل��خ��ال��ف��ات،  وت�شمل  �ل�شليمة.  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�حلمادي، عدم تغطية �ل�شاحنات و�ملركبات �لثقيلة 
�إىل  ي��وؤدي  ما  �ل�شائبة،  �لبناء  م��و�د  من  حلمولتها 
�ملقابل،  م���وؤك���د�، يف  �ل��ع��ام��ة،  ت��ط��اي��ره��ا يف �لأج����وء 
�لدوريات  مع  �جلمهور  جت��اوب  يف  �ملطرد  �لتح�شن 
�لبيئية �مليد�نية، فيما لوحظ ما تتمتع به �شريحة 
من �جلمهور من وعي بيئي باأهمية �خلدمة، مقابل 

�شعف �لوعي لدى �شريحة �أخرى.

•• عجمان-وام:

ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ل��ي��ا ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان برئا�شة 
�لعميد ع��ل��ي ع��ب��د �هلل ع��ل��و�ن ق��ائ��د ع���ام �ل�����ش��رط��ة م��ا مت 
و�لتوجه  �لتو�شيات  �أه���م  لتنفيذ  �إج�����ر�ء�ت  م��ن  �ت��خ��اذه 
�لإ�شرت�تيجي للقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان. و��شتعر�س 
�لإجتماع �لذي عقد يف قاعة �لإجتماعات يف �لقيادة �لعامة 
ب��ح�����ش��ور �ل��ع��م��ي��د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د�هلل �لنعيمي 
نائب قائد عام �ل�شرطة و�مل��در�ء �لعموم وم��در�ء �لإد�ر�ت 
جمل�س  مل��ب��ادر�ت  �لأول  �لربع  نتائج   .. عجمان  �شرطة  يف 
100 يف  �مل��ب��ادر�ت  لهذه  �ملحققة  �لن�شبة  وك��ان��ت  �ل���وزر�ء 
من  �ل����و�رد  للم�شتهدف  وف��ق��ا  �لأول  �ل��رب��ع  خ���الل  �مل��ائ��ة 
�لإمار�ت  دولة  حكومة  �أد�ء  موؤ�شر�ت  لقيا�س  �أد�ء  برنامج 

�ل�شرطي  �لعمل  مل��ب��ادر�ت  �ل�شهرية  �لتقارير  �إىل  �إ�شافة 
حيث مت �لإنتهاء من ت�شليم تقارير �لربع �لأول لعدد 22 
�لعامة ل�شرطة  �لقيادة  ��شرت�تيجية على م�شتوى  مبادرة 
�ملدر�ء  عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �شعادة  ووج���ه  عجمان. 
�لعموم ومدر�ء �لإد�ر�ت بالتعاون مع زمالء �لعمل و�لعمل 
للجمهور  �خلدمات  �أف�شل  وتقدمي  �لو�حد  �لفريق  بروح 
لتحقيق �مل�شلحة �لعامة و�لرتقاء مبكانة �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة عجمان من خالل منت�شبيها من �ل�شباط و�شف 
�ل�����ش��ب��اط و�لأف�����ر�د وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جلهد 
و�لعطاء و�لإخال�س و�لتفاين يف �لعمل لالإرتقاء بالعمل 
خالل  م��ن  بهم  �ل��ظ��ن  ح�شن  عند  ي��ك��ون��و�  و�أن  �ل�شرطي 
و�حلفاظ  عاتقهم  على  �مللقاة  و�لو�جبات  باملهام  �لنهو�س 

على �أمن و��شتقر�ر �لوطن. 

•• ال�صارقة-وام: 

�لدورة  بال�شارقة  �ملعلمني  جمعية  �إد�رة  جمل�س  �طلق 
جميع  ت�شتهدف  �لتي  �ملتميز  �ملعلم  جائزة  من  �لأوىل 
م�شتوى  على  �حلكومية  ب��امل��د�ر���س  و�ملعلمات  �ملعلمني 
�إذك��اء روح �لتناف�س و�لإب��د�ع بني �ملعلمني  دول��ة بهدف 
�مل��ي��د�ن �ل��رتب��وي و�إك�����ش��اب �مل�شاركني م��ه��ار�ت قيمة  يف 

وت�شجيع تطبيقات �لبحث �لعلمي.
�لأطفال  ق�ش�س  بفن  �لرت��ق��اء  �إىل  �جل��ائ��زة  وت��ه��دف 
و�إف�شاح  بهم  �ملحيط  �ملجتمعي  بالو�قع  تربطهم  �لتي 
�لأهمية  و�إب��ر�ز  �ملعلمني  و�إبد�عات  �أمام مو�هب  �ملجال 
يف  �ملعلمني  جلمعية  �لفاعلة  و�مل�شاركة  �لإ�شرت�تيجية 
مو��شلة  على  وت�شجيعهم  �ملتميزين  �ملعلمني  �كت�شاف 

مت��ي��زه��م م��ن خ���الل �مل�����ش��ارك��ة ب��اأع��م��ال ف��ري��دة تعك�س 
فئاته  ب��ك��اف��ة  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  منها  وينتفع  روؤي��ت��ه��م 
بالإ�شافة �إىل ت�شجيع �ملناف�شة بني �لأع�شاء يف �لتعبري 

عن �ملظاهر �ملختلفة لالإبد�ع لدي �ملعلم.
�ن  �ملعلمني  جمعية  �شر  �أمينة  مو�شى  �شريفة  وق��ال��ت 
�ملعلمني  جميع  ت�شتهدف  �لوىل  ن�شختها  يف  �جل��ائ��زة 

و�ملعلمات باملد�ر�س �حلكومية على م�شتوى �لدولة .
وت�شم �جلائزة 3 م�شتويات خمتلفة للم�شاركة ..�لول 
يخت�س باإعد�د �لبحوث �لتطبيقية �لرتبوية ..و�لثاين 
�مل�شورة  �لأط����ف����ال  ق�����ش�����س  ت��األ��ي��ف  م���ه���ارة  ي��خ��اط��ب 
�ل��ف��ن �لت�شكيلي  �ل��ث��ال��ث م��وه��ب��ة  �مل�����ش��ت��وى  ..وي��ح��اك��ي 
للفائزين  جو�ئز   9 حتديد  مت  �أن��ه  و�أ�شافت  باأنو�عه. 

باجلائزة .

•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
عبد�لرحمن  �م�س..�ل�شيد  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  يف  مكتبه  يف  عجمان  حاكم 
�شموه  على  لل�شالم  قدم  �ل��ذي  طاجيك�شتان  جمهورية  عام  قن�شل  �يوبوف 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب   . �ل��دول��ة  ل��دى  عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة 
�أ�شاد  مهامه..فيما  �أد�ء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  له  متمنيا  بالقن�شل  عجمان 
يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�شهده  �ل��ذي  �حل�شاري  بالتطور  �لطاجيكي  �لقن�شل 
�لثنائية  �لتعاون  عالقات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  ومت  �مل��ج��الت.  خمتلف 
و�شبل توطيدها بني �لبلدين �ل�شديقني . ح�شر �للقاء �شعادة حمد �لنعيمي 

مدير �لديو�ن �لأمريي وعدد من كبار �مل�شوؤولني. 

•• اأبوظبي-وام:

�أرب��ع م�شابقات  �لأول يف  �ملركز  ح�شل طلبة جامعة خليفة على 
للمهند�شني  �لأم���ري���ك���ي���ة  �جل��م��ع��ي��ة  م���وؤمت���ر  خ����الل  خم��ت��ل��ف��ة 

�مليكانيكيني �لذي عقد موؤخر� يف حرمها يف �أبوظبي.
ح�شر �ملوؤمتر �لذي ركز على �لتنمية �ملهنية للطالب جمموعة 
�لعربية  �ململكة  يف  فهد  ب��ن  حممد  �لأم���ري  جامعة  طلبة  م��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لبرتويل وجامعة  و�ملعهد  �ل�شعودية 
وجامعة بيت�س بيالين يف دبي و�جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة 
حيث تناف�س �لطلبة يف �شت م�شابقات. نظم �ملوؤمتر �ل�شنوي فرع 
�جلمعية  لأع�شاء  �لفائدة  حتقيق  بهدف  �جلمعية  يف  �لطلبة 

وور�س  و�مل�شابقات  كالندو�ت  �ملختلفة  �لأن�شطة  من  �ملنطقة  يف 
�لعمل. وكانت نهائيات موؤمتر�ت �لتنمية �ملهنية للطلبة �ل�شابقة 
�لعام  ه��ذ�  خليفة  جامعة  ��شت�شافت  وق��د  لبنان  يف  د�ئما  تعقد 
�أن�شطته طلبة  لت�شمل  �خلليج  �لأوىل يف منطقة  للمرة  �ملوؤمتر 
من جميع دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. وحقق طلبة جامعة 
�لت�شميم  وم�شابقة  �لرجت���ال  م�شابقة  يف  �لأول  �ملركز  خليفة 
على  �لطالبية  �لت�شميم  وم�شابقة  �جل�شر  وم�شابقة  �ل�شريع 
للمناف�شة  �لطالبية  �لت�شميم  م�شابقة  يف  �لفائزون  ينتقل  �أن 
يف موؤمتر ومعر�س �لهند�شة �مليكانيكية �لدولية �لذي يعقد يف 
مدينة �شان دييغو بالوليات �ملتحدة �لأمريكية يف �شهر نوفمرب 

من هذ� �لعام.

طلبة جامعة خليفة يفوزون باأربع م�شابقات يف موؤمتر اجلمعية الأمريكية للمهند�شني امليكانيكيني حاكم عجمان ي�شتقبل قن�شل طاجيك�شتان

حتت �سعار نتكاتف لنتكامل 

عبد العزيز النعيمي يفتتح معر�س فر�شتي اأوىل فعاليات ملتقى اخلري يف عجمان
امل�ست�سفيات احلكومية امللتقى ميثل ثمرة التعاون بني اجلمعيات اخلريية يف اإمارة عجمان 

اأبوظبى 
م�شت�شفى �ملفرق                     5823100

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/325  ك ع غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  عبد�هلل �شقر عبد�هلل يو�شف �ملرزوقي �جلن�شية: �لم��ار�ت   وطلب 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )خطاط الق�سر ( 
�مللف )19322(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل :عبد�لعزيز �شقر عبد�هلل 
�لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم��ار�ت  �ملرزوقي �جلن�شية:  يو�شف 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/711  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�بتهاج حميد حيدر قايد �حمد  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد 
كلندر عبد�هلل ح�شني  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت    2011/7/25 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1026
 chE.23 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/5/7 �ملو�فق  �لثالثاء 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�شفورد للوكالت 
�لتجارية رخ�شة رقم:CN 1086717  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمة عبيد خمي�س عبيد �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �حمد حممد �حمد خليل

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لعاملية  �ل�ش�����ادة/كو�لتي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للمطابخ رخ�شة رقم:CN 1047094  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة في�شل �شعيد حميد م�شبح �لهند��شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ح�شني حممد منقو�س �ل علي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مقهى ومرطبات 
�لنفو�شي رخ�شة رقم:CN 1039331 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �ل�شيخ �شلطان بن ر��شد بن �شلطان �لنعيمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي عي�شى ن�شر �لزعابي

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

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

CN 1362577:دز للريا�شة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�ل�شحر�ء للنقليات �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1207903 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

CN 1005658:كوم �نك - �بوظبي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1318866  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي من 51% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ماريانا �مني �ني�س ��شكندر
تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 1*1.6 �ىل 0.2*0.5

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ جار� للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

GARA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
�ىل/موؤ�ش�شة جار� للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جار� لتجارة �ل�شباغ ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1318839  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي من 51% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ماريانا �مني �ني�س ��شكندر
تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ جار� لتجارة �ل�شباغ ذ.م.م 

GARA PAINTS TRADING LLC
�ىل/موؤ�ش�شة جار� لتجارة �ل�شباغ

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �مل�شاريع  �د�رة  ل�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/جار�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1347693  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ماريانا �مني �ني�س ��شكندر

تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 0.80*0.40 �ىل 0.2*0.5
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/ جار� ل�شت�شار�ت �د�رة �مل�شاريع ذ.م.م 
GARA CONSULTING FOR PROJECT MANAGEMENT LLC

�ىل/موؤ�ش�شة جار� ل�شت�شار�ت �د�رة �مل�شاريع
GARA CONSULTING FOR PROJECT MANAGEMENT EST

تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت هند�شية يف حتليل �ملطالبات )7110954(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت هند�شية يف در��شات �جلدوى )7110908(

تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت ح�شاب وح�شر �لكميات للم�شاريع �لهند�شية )7110907(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت �لتحكيم للم�شاريع �لهند�شية )7110955(

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

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

�لكهربائية و�ل�شحية ذ.م.م - فرع من �ل�شارقة - فرع
رخ�شة رقم:CN 1198420  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
 حممد حممد حممد ح�شني رزق من 25% �ىل %17

تعديل ن�شب �ل�شركاء
جمدي حممد حممد رزق من 24% �ىل %15

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ��شرف حممد حممد حممد )%16(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لختيار �لح�شن لتجارة 

CN 1213166:لكمبيوتر و�ل�شيانة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
�حمد حمد�ن علي بن مهري �لكثريي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�حمد حمد�ن علي بن مهري �لكثريي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لفتاح بونان حمزة مو�شلبار

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

علي عبد�هلل �لنيادي للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1229871 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

CN 1124806:لبيع �لطار�ت وتبديل �لزيوت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �حمد حممد ح�شن خوري  )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �حمدعبد�هلل �لبلو�شي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
كل  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
و��شبع رخ�شة رقم:CN 1109670 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مرمي �حمد علوي علي �ملن�شوري  )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد علي ر��شد �شاعد �لظاهري

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

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

العدد 10779 بتاريخ 2013/4/29   

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

CN 1186598:لعمال �لملنيوم و�لزجاج رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ��شرف حممد لعمال �لملنيوم و�لزجاج
ASHRAF MUHAMMAD ALUMINIUM & GLASS WORKS EST

�ىل/ور�شة ��شرف حممد لعمال �لملنيوم و�لزجاج
ASHRAF MUHAMMAD ALUMINIUM & GLASS WORKSHOP

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

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

العدد 10779 بتاريخ 2013/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لتل ��شتار للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1157929 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي  )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :        

بتاريخ : 2013/4/15 �ملودعة حتت رقم :186858 
با�شم  : لولو نقل �لثاث �ملكتبي ذ.م.م   

وعنو�ن: جزيرة �بوظبي - �شارع �ل�شالم �س.ب:3950 هاتف:026748434 فاك�س:026740345 
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية :

نقل �لثاث.
و�لو�قعة يف �لفئة:39

و�لزرق  �لزرق  باللونني  �لعامل  �شكل خريطة  وله خلفية على  درع  �شكل  �لعالمه: عالمة عبارة عن  و�شف 
�شريط  �ل��درع  ويحدد  �ل��رم��ادي  باللون   )LuLu movers( باللون  ح��رف  �ل�شكل  منت�شف  ويف  �لفاحت 

باللونني �لرمادي �لفاحت و�لرمادي �لغامق و�على �ل�شكل L �ل�شود و�ل�شكل على خلفية بي�شاء. 
�ل�شرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية  عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملحامي �شمري كنعان
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :        

بتاريخ : 2011/6/5 �ملودعة حتت رقم :158096 
با�شم  : جون منر طانيو�س �شليبا

�جلن�شية: كندي   
وعنو�ن: دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب: 29703 

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية :
مدر�شة تعليمية ح�شانة ، �بتد�ئي ، �عد�دي ، ثانوي.

و�لو�قعة يف �لفئة:41
و�شف �لعالمه: �لعالمة عبارة عن د�ئرة بد�خلها يف �ملحيط �لعلى كلمة CANADIAN  ويف �ملحيط 
�ل�شفل �لكلمات INTERNATIONAL SCHOOL ويف و�شط �لد�ئرة ��شكال مبتكرة و�خت�شار 

حلروف CIS باللغة �لجنليزية ب�شكل وبلون مميز. 
�ل�شرت�طات: دون �شرط

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779

اإعالن جتديد
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/�شمري كنعان 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرق�م : 51738
با�ش��م : �س.فوك�شتون تريدجن ليمتد 

عنو�نه:فالكون هاو�س 25/23 طريق بك - دول�س - �يل �وف مان �يه �م �يه - 3 دي �يه 
�جلزر �لربيطانية .

و�مل�شجلة حتت رقم :)48237( بتاريخ :2003/2/24
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخرى  �شنو�ت  ع�شر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف :2013/2/24 
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت  وفقا لالو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية . 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779

اإعالن جتديد
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/�شمري كنعان 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرق�م : 51739
با�ش��م : �س.فوك�شتون تريدجن ليمتد 

عنو�نه:فالكون هاو�س 25/23 طريق بك - دول�س - �يل �وف مان �يه �م �يه - 3 دي �يه 
�جلزر �لربيطانية .

و�مل�شجلة حتت رقم :)55542( بتاريخ :2003/2/24
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخرى  �شنو�ت  ع�شر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف :2013/2/24 
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت  وفقا لالو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية . 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779



•• ال�صارقة-الفجر:

�لعربية  �ل��ك�����ش��ف��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  م��ن��ح��ت 
�ل�����ش��ي��د ه�����ش��ام ع��ب��د �حل��ل��ي��م حممود 
وقائد  �لطالبية  �لأن�شطة  م�����ش��وؤول 
ع�شائر �جلو�لة بعمادة �شوؤون �لطالب 
)�لهدهد(  و���ش��ام  �ل�����ش��ارق��ة  بجامعة 
للتميز �لك�شفي وذلك يف �إطار دورتها 
�ملنعقدة يف �لعا�شمة �للبنانية بريوت 

خالل �شهر �أبريل �جلاري. 
عبد  عاطف  �لدكتور  كتاب  ذلك  �أورد 
�ملجيد �لأمني �لعام للمنظمة ومدير 
�لإقليم �لك�شفي �لعربي، �لذي ت�شمن 
ع�شائر  لقائد  �ل��دع��وة  توجيه  �أي�شا 
للم�شاركة  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ج��و�ل��ة 
�ل� )27(  �لعربي  �لك�شفي  �ملوؤمتر  يف 
�لأ�شبوع  يف  �جل��ز�ئ��ر  يف  عقده  �ملزمع 

�لأخري من �شهر مايو �ملقبل.
ح�شل  �ل���ذي  ه�شام  لل�شيد  �أن  ي��ذك��ر 
م��وؤخ��ر� على درج���ة �ل��دك��ت��ور�ه حول 
لتطوير  �ق��رتح��ه��ا  )�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإم�����ار�ت  ب��دول��ة  �لك�شفية  �حل��رك��ة 
�لعربية �ملتحدة(، �لكثري من �مل�شاركات 
و�لإجن��از�ت يف خدمة وتفعيل �لعمل 
على   �� بينها  من  و�لتطوعي  �لك�شفي 
�شبيل �ملثال ل �حل�شر �� �إ�شهامه كقائد 

�ل�شارقة  جامعة  يف  �جل��و�ل��ة  ع�شائر 
من  و���ش��ام��ا   26 ع��ل��ى:  ح�شولها  يف 
م�����ش��ارك��ة ع�شائر ج��و�ل��ت��ه��ا يف  خ���الل 
�لعربية  �خلليج  ل��دول  �لثاين  �ملخيم 
�ملتميز،  �ل��وف��د  ودرع  ع��م��ان  ب�شلطنة 
�ل��ع��ام��ة من  ل��ل��خ��دم��ة  و24 و���ش��ام��ا 
�لعربي  �ل��ل��ق��اء  يف  م�شاركتهم  خ��الل 
بجمهورية  �لعرب  للجو�لة  �ل�شاد�س 
و�شبعة  2005عام،  �لعربية  م�شر 
�أو���ش��م��ة لأب��ط��ال �جل��ام��ب��وري �لعاملي 
بال�شويد نتيجة لعطاء هذه �لع�شائر 
�ملتو��شل وتقدمي 1920 �شاعة عمل 
تطوعية خالل �ملخيم �لك�شفي �لعاملي 
�إىل  بالإ�شافة  عام2011،  بال�شويد 

جو�لة  فرقة  �أول  ت�شكيل  يف  �إ�شهامه 
�ل�شارقة  �إم��ارة  جامعية على م�شتوى 
جو�لة  ف���رق���ة  و�أول   ،2002 ع����ام 
 2011 �لدولة  بحرية على م�شتوى 
ج��و�ل��ة من  ف��رق��ة  �أول  وت�شكيل  ع���ام، 
�أ�شحاب �لإعاقة على م�شتوى �لدولة 
ح�شول  يف  و�إ�شهامه  �ل��ع��ام،  نف�س  يف 
�ل�شارقة  جائزة  على  �جلو�لة  ع�شائر 
للعمل �لتطوعي كاأح�شن فرقة ك�شفية 
على م�شتوى �لوطن �لعربي و�شلمها 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ل��ل��ع�����ش��ائ��ر 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شة 
على  �شخ�شيا  وح�شوله  2007عام، 
�لتطوعي  ل��ل��ع��م��ل  �ل�����ش��ارق��ة  ج���ائ���زة 
مل�شاركته يف �للجان �ملختلفة يف خدمة 
على  وخارجها  �لدولة  د�خل  �ملجتمع 
 ،2009 ع��ام  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  م��ر 
و�مل�������ش���ارك���ة م���ع ع�����ش��ائ��ر �جل��ام��ع��ة ب� 
وخليجي  عربي  وخميم  لقاء   )30(
�لك�شفية  �حل��رك��ة  ن�����ش��اأة  منذ  وع��امل��ي 
ك����ل ه�����ذ� وذ�ك  ب���اجل���ام���ع���ة، وف������وق 
ح�شول فرقة ع�شائر جو�لة �جلامعة 
ع��ل��ى ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة �ل��رتب��وي��ة لعام 
�لعامة  �خل���دم���ة  جم���ال  يف   2012

و�لعمل �لتطوعي.

�أق����ام����ت حم���اك���م دب����ي ور����ش���ة عمل 
وز�رة  مم��ث��ل��ي  ح�����ش��ره��ا  ت��دري��ب��ي��ة 
�ل�����ع�����دل ومم���ث���ل���ي حم����اك����م �إم�������ارة 
�لقيوين  و�أم  وع��ج��م��ان  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لعني  �بوظبي  يف  �لق�شاء  ود�ئ���رة 
لتعريفهم  ر�أ����س �خل��ي��م��ة،  وحم��اك��م 
لت�شجيل  �لل���ك���رتون���ي���ة  ب��اخل��دم��ة 
�لن��اب��ات عن بعد من خالل  ق�شايا 
�بر�هيم  ق��دم��ه��ا  �ل�شالفة  خ��دم��ات 
عبده رئي�س ق�شم تخطيط وتطوير 
�للكرتونية،  و�خل��دم��ات  �لأن��ظ��م��ة 
تعزيز  يف  دب��ي  حماكم  جهود  �شمن 
�ل���������ش����ر�ك����ات وت���ف���ع���ي���ل �خل����دم����ات 

�للكرتونية. 
�لعبيديل  �أح����م����د  حم���م���د  و�أ������ش�����ار 
�أن  �ل��ق�����ش��اي��ا  خ��دم��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
روؤيتها  لتاأكيد  ت�شعى  دب��ي  حم��اك��م 
�أحد  م��ن خ��الل تطبيق  �ل��ري��ادة  يف 
�لر�ئدة  �للكرتونية  �خلدمات  �أهم 
ور�شة  تنظيم  �ملنطقة من خ��الل  يف 
عمل لتعريف وتدريب ممثلي وز�رة 
كيفية  على  �لدولة  وحماكم  �لعدل 

�للكرتونية  �خل���دم���ات  ����ش��ت��خ��د�م 
لت�شجيل �لإنابات �لق�شائية عن بعد 
، �لم��ر �ل��ذي ي��وؤدي �إىل تقليل �ملدة 
ب�شكل  �لن���اب���ات  تنفيذ  يف  �ل��زم��ن��ي��ة 

كبري.
�مل�شرب مدير  �لرحيم  و�أو�شح عبد 
حماكم  �أن  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �د�رة 
لهذه  �ملبدئي  ب��الإط��الق  دب��ي قامت 
�لربع  يف  �لل���ك���رتون���ي���ة  �خل���دم���ات 
 2013 �ل�����ع�����ام  ه������ذ�  م�����ن  �لأول 
�أن �لربنامج ي�شتهدف  �إىل  مو�شحاً 

�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني و�لأف��ر�د ، 
�لوقت  �شيوفر  �لربنامج  ب��اأن  و�أف��اد 
و�جلهد على جميع �أطر�ف �لعملية 
وموؤ�ش�شات  دو�ئ����ر  م��ن  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 

وحتى �لأفر�د. 
�ب����ر�ه����ي����م عبده  م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال 
وتطوير  ت��خ��ط��ي��ط  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
�للكرتونية  و�خل���دم���ات  �لأن��ظ��م��ة 
ق���د تظافرت  �جل���ه���ود  ج��م��ي��ع  ب�����اأن 
وت�شريع  �لعقبات  تذليل  �أج���ل  م��ن 
و�خت�شار  �ل����دع����وى  ق���ي���د  ع��م��ل��ي��ة 

�ل��وق��ت و�جل��ه��د ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل من 
�لتقنية  ه������ذه  �����ش���ت���خ���د�م  خ������الل 
�أن حم��اك��م دبي  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل��ه��ام��ة 
�أهد�فها  �أهمية بالغة لتطبيق  تويل 
�لرتكيز  خ��الل  م��ن  �ل�شرت�تيجية 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  على 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق ت��ل��ك �له����د�ف 
بت�شكيل  �ملحاكم  قيادة  قامت  حيث 
فريق عمل ي�شم �ع�شاء من جميع 
بت�شويق  �ملعنية  �لد�ري����ة  �ل��وح��د�ت 
بهدف  �خل����دم����ات  ه�����ذه  وت��ط��ب��ي��ق 

ت�شجيل  خلدمات  �لج��ود  �لتطبيق 
�لتي  بعد  �للكرتونية عن  �لق�شايا 
ت�شجيل  يف  و�ل��دق��ة  �ل�شرعة  حتقق 
�لق�شايا وذكر عبده �ن هذه �لور�شة 
�ل�شركاء  ������ش����ر�ك  �ط������ار  يف  ت����اأت����ي 
هذه  ت��ق��ي��ي��م  يف  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
�خلدمات بالإ�شافة �ىل �شرح كيفية 
و��شتطالع  ��شتخد�م هذه �خلدمات 
و�قرت�حاتهم  ومالحظاتهم  �ر�ءهم 
�حل�شور  �ن  �إىل  ون��وه  بخ�شو�شها، 
ق����د �ب������دى ت���ف���اع���ال م��ر���ش��ي��ا جتاه 
�ل��ع��ر���س ل��ه��ذه �خل��دم��ة م��ن خالل 
وناأمل  �لفاعلة  و�ر�ءهم  م�شاركاتهم 
�ن حت��ق��ق ه���ذه �خل���ط���وة �له����د�ف 

�ملرجوة منا. 
وت�شويق  �إط��الق  عمل  فريق  وتقدم 
ب��ال�����ش��ك��ر جلميع  �ل�����ش��ال��ف��ة  ن���ظ���ام 
ممثلي وز�رة �لعدل وحماكم �لدولة 
باحل�شور  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  لتفاعلهم 
و�إبد�ء �لآر�ء �لبناءة وحر�شهم على 
�مل�شتقبل  يف  �خل��دم��ة  ه���ذه  تفعيل 

�لقريب.

•• اأبوظبي-الفجر:

حققت مو��شالت �لإمار�ت م�شاء �أم�س 
لدولة  ج��دي��د�ً  ع��امل��ي��اً  �إجن����از�ً  �ل�شبت 
بدخولها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لقيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة 
حما�شرة  �أك���رب  تنظيمها  خ��الل  م��ن 
يف �لإ���ش��ع��اف��ات �لأول��ي��ة يف �ل��ع��امل، يف 
�مل�شرح �لوطني مبدينة �أبوظبي، حيث 
1700 فرد�ً من قياد�ت  �شارك فيها 
وموظفي و�شائقي �ملوؤ�ش�شة، يتقدمهم 
�شعادة حممد عبد �هلل �جلرمن مدير 
عام مو��شالت �لإمار�ت، و�شعادة وليد 
�شامل �ملهريي �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة 
�لنقل و�لتاأجري مبو��شالت �لإمار�ت 
ومدير فرع �ملوؤ�ش�شة باأبوظبي �إ�شافة 
ومر�كز  �لفروع  وموظفي  م��در�ء  �إىل 

�لأعمال �لتابعة.
ك��م��ا ح�����ش��ر م��ر����ش��م �حل�����ش��ول على 
�شعادة جا�شم حممد  �لإجن��از كل من 
لد�ئرة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �مل���رزوق���ي 
مبو��شالت  �مل���در����ش���ي���ة  �مل���و�����ش���الت 

�هلل  عبد  �ملهند�س  و�شعادة  �لإم����ار�ت، 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �ل���ك���ن���دي  حم���م���د 
و�شعادة  �لأع����م����ال،  ت��ط��وي��ر  ل���د�ئ���رة 
�ملهند�س عامر علي �لهرمودي �ملدير 
�لفنية،  �خل��دم��ات  ل��د�ئ��رة  �لتنفيذي 
وممثلون من �إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية 
�شاعد  و����ش���رك���ة  �أب���وظ���ب���ي،  ب�����ش��رط��ة 
�لثقافة  ووز�رة  �مل���روري���ة،  لل�شالمة 

و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع.
�ملحا�شرة  يف  �مل���������ش����ارك����ون  وح����م����ل 
مت�شل�شلة  �أرق��ام  وفق  خا�شة  بطاقات 
بالألو�ن  وملونة   1700 �إىل   1 من 
�لأرب��ع لعلم دول��ة �لإم���ار�ت، لي�شكلو� 
�لإجناز  تر�شم  ر�ئعة  جماعية  �شورة 
ب���روح �لإم�����ار�ت. وق��د ق��ام��ت �ل�شيدة 
فورتونا يوركي �لقا�شي �لتنفيذي يف 
�لقيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة 
ت�شجيل  ع����ن  �ل���ر����ش���م���ي  ب�����الإع�����الن 
�لعاملي  ل��ل��رق��م  �لإم������ار�ت  م��و����ش��الت 
�إىل  �ل��ف��وز  ���ش��ه��ادة  و�شلمت  �جل��دي��د، 
�شعادة حممد عبد �هلل �جلرمن مدير 
�لإم���ار�ت، حيث هناأت  عام مو��شالت 

�لإم��ار�ت مبنا�شبة متكنها  مو��شالت 
لأكرب  �لقيا�شي  �ل��رق��م  حتطيم  م��ن 
و�مل�شجل  �أول��ي��ة  �إ���ش��ع��اف��ات  حم��ا���ش��رة 
2007م،  ع����ام  �إٍ���ش��ب��ان��ي��ا  يف  ���ش��اب��ق��اً 

وح�شرها �آنذ�ك 917 م�شاركاً.
و�أهدى مدير عام مو��شالت �لإمار�ت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  �ل��ع��امل��ي  �لإجن����از 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
و�أخيه  �ل��دول��ة،  رئي�س  �هلل-  –حفظه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �هلل-  –رعاه  مكتوم  �آل 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ل�شمو  �أ�شحاب  �إخو�نهما  و�إىل  دب��ي، 
�لإمار�ت  �شعب  و�إىل  �لإم����ار�ت  حكام 
بال�شكر  �جل���رم���ن  وت���وج���ه  �ل���ك���رمي. 
حممد  ح��م��ي��د  م���ع���ايل  �إىل  �جل���زي���ل 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي����ر  �ل��ق��ط��ام��ي 
مو��شالت  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
وت�شجيعه  �مل�شتمرة  ملتابعته  �لإم��ار�ت 
مثل  يف حتقيق  قدماً  للم�شي  �لد�ئم 
�لوطنية  و�مل���ب���ادر�ت  �لإجن�����از�ت  ه���ذ� 
�ملرموقة  �ملكانة  تعك�س  �لتي  �ملتميزة 

�لإم��ار�ت يف جميع  �إليها  �لتي و�شلت 
�ملحافل �لدولية و�لعاملية.

�إ�شافة نوعية  �إن ما حتقق هو  وقال: 
ل��ل��ر���ش��ي��د �حل���اف���ل ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة و�ل����ري����ادة 
ودولياً،  و�إق��ل��ي��م��ي��اً  ع��رب��ي��اً  و�لإجن������از 
�لر�شيدة  �لقيادة  لتوجهيات  وجت�شيد 
وروؤ�ها �لطموحة لتبو�أ �ملر�كز �لأوىل 
و�لرتب �ملتقدمة وت�شدر �ملناف�شني يف 
خمتلف �ملجالت �لتنموية و�خلدمية 
و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 
ونحوها . و�أو�شح مدير عام مو��شالت 
�لإمار�ت �أن �لرقم �جلديد هو �لرقم 
ت�شجله  �لذي  �لثاين  �لعاملي  �لقيا�شي 
م����و������ش����الت �لإم�����������ار�ت ب��ا���ش��م��ه��ا يف 
�لقيا�شية،  لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة 
وذلك بعد �إجنازها �لأول �لذي حتقق 
عام 2010م، من خالل تنظيم �أطول 
�لعامل  يف  مدر�شية  ح��اف��الت  م�شرية 
وبو�قع 390 حافلة، وذلك بالتز�من 
مع �حتفالت �لدولة بعيدها �لوطني 
�جلرمن  و�أ���ش��اد  و�ل��ث��الث��ني.  �لتا�شع 

ب���ال���دور �جل���وه���ري �ل�����ذي ق���ام���ت به 
لتحقيق  و�ملتعاونة  �مل�شاندة  �جلهات 
�لفعالية  و�إجناح  �لفريد  �لإجناز  هذ� 
و�شائقي  موظفي  تو�فد  �شهدت  �لتي 
�مل�شرح  مبنى  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  وق��ي��اد�ت 
�أكرب  يف  و�مل�شاركة  باأبوظبي  �لوطني 
�لعامل،  يف  �أول��ي��ة  �إ�شعافات  حما�شرة 
بذلتها  �ل��ت��ي  �مل��ث��م��رة  �جل��ه��ود  مثمناً 
يف  �لعامة  و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة 

�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي.
�لتحكيم  جلنة  �إىل  �ل�شكر  وج��ه  كما 
�مل��ح��ل��ي��ة �ل��ت��ي ت��ر�أ���ش��ه��ا �مل��ق��دم جمال 
�لعامري من مديرية �ملرور و�لدوريات 
مدربني  وع�شوية  �أب��وظ��ب��ي،  ب�شرطة 
�لتطوعي  �ل���وط���ن���ي  �ل���ربن���ام���ج  م���ن 
�شاند  �لطو�رئ  لال�شتجابة يف حالت 
وممثلني من هيئات حكومية وخا�شة 

يف �أبوظبي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ول��ي��د �شامل 
لد�ئرة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �مل���ه���ريي 
�لنقل و�لتاأجري مبو��شالت �لإمار�ت 
وم��دي��ر ف���رع �مل��وؤ���ش�����ش��ة ب��اأب��وظ��ب��ي �إن 

ه���ذ� �لإجن�����از �جل��دي��د �ل����ذي جنحت 
مو��شالت �لإم��ار�ت يف �إح��ر�زه، ياأتي 
�لتي  �لإ�شرت�تيجية  لالأهد�ف  تاأكيد�ً 
�آمن  ن��ق��ل  ل�شمان  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  و�شعها 
مبو��شفات  يت�شم  وم�شتد�م،  وحديث 
عاملياً،  �ملعتمدة  و�ل�شتد�مة  �ل�شالمة 
ك��م��ا ي��ع��زز م��ن ج��ه��وده��ا �مل�����ش��ت��م��رة يف 
بها  �لعاملني  وتاأهيل  وتوعية  تدريب 

و�مل�شرفني  و�ل�شائقني  �ملوظفني  من 
يف جمال �ل�شالمة و�لإ�شعافات �لأولية 
�ل���ط���و�رئ، وي�شهم يف  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل 
منظومة  يف  �جل���ودة  معايري  تر�شيخ 

خدماتها �ملقدمة للمتعاملني.
و�أف��������اد �مل����ه����ريي ب������اأن ه�����ذ� �لإجن������از 
�ل��ذي حتقق من خ��الل ف��رع �ملوؤ�ش�شة 
�شرطة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  ب���اأب���وظ���ب���ي 

�ملوؤ�ش�شة  �ه��ت��م��ام  ي��ك��ر���س  �أب���وظ���ب���ي، 
ب�شور  �أوًل  �ل�شالمة  �شعار  بتطبيق 
ن���ظ���ري���ة وع���م���ل���ي���ة، وب����الأخ���������س فئة 
بنقل  �ملعنيني  �ملدر�شي  �لنقل  �شائقي 
�لإمارة،  يف  �حلكومية  �مل��د�ر���س  طلبة 
وطنية  وث�������روة  �أم����ان����ة  ب���اع���ت���ب���اره���م 
ي�����ش��رتك �جل��م��ي��ع يف �حل��ف��اظ عليها 

وحمايتها.

موا�شالت الإمارات تنظم اأكرب حما�شرة يف الإ�شعافات الأولية يف العامل

قائد ع�شائر اجلوالة بجامعة ال�شارقة يح�شل على و�شام 
)الهدهد( للتميز الك�شفي على امل�شتوى العربي

حماكم دبي تدرب ممثلي وزارة العدل و6 حماكم 
على نظام ت�شجيل الإنابات الق�شائية عن بعد

البنك الهلي الكويتي �س.م.ك فروع دولة المارات العربية املتحدة 
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Financial Statements as at 31 December 2012     2012 البي�انات امل��الي�ة كم�ا ه�ي يف 31 دي�شمرب

تقرير حول البيانات املالية: لقد دققنا �لبيانات �ملالية �ملرفقة للبنك �لأهلي �لكويتي �س.م.ك- فروع �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ) �لفروع( و�لتي تتاألف من بيان �ملركز �ملايل كما يف  31 دي�شمرب 2012 وبيانات �لير�د�ت و�لير�د�ت �ل�شاملة 
ولتغري�ت يف حقوق �مللكية و�لتدفقات �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وملخ�س �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة و�ملعلومات �لتو�شيحية �لخرى.

م�شوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية: �إن �د�رة �لفروع م�شوؤولة عن �لعد�د و�لعر�س �لعادل لهذه �لبيانات �ملالية وفقا ملعايري �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية و�لن�شو�س �ل�شارية �ملفعول من �لقانون �لحتادي رقم 8 1984 )وتعديالته( 
و�لقانون �لحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 ونظم �لرقابة �لد�خلية �لتي تعتربها �لد�رة �شرورية لإعد�د بيانات مالية خالية من �أية �خطاء جوهرية �شو�ء كان ذلك نتيجة لحتيال �وخطاأ.

م�شوؤولية مدققي �حل�شابات: �إن م�شوؤوليتنا هي �إبد�ء �لر�أي حول هذه �لبيانات �ملالية ��شتناد�ً �إىل �أعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري �لتدقيق �لدولية �لتي تتطلب منا �للتز�م باملتطلبات �لأخالقية وتخطيط وتنفيذ  �عمال 
�لتدقيق للح�شوول على تاأكيد�ت معقولة بان �لبيانات �ملالية خالية من �أية �خطاء جوهرية.

يت�شمن �لتدقيق �لقيام بالجر�ء�ت للح�شول على �أدلة �لتدقيق حول �ملبالغ و�لف�شاحات �لو�ردة يف �لبيانات �ملالية. �إن �لجر�ء�ت �ملختارة تعتمد على تقدير مدققي �حل�شابات وت�شمل تقييم خماطر �لأخطاء �جلوهرية للبيانات �ملالية 
�شو�ء نتيجة لحتيال �و خطاأ. وعند تقييم هذه �ملخاطر، ي�شع �ملدقق يف �لعتبار نظم �لرقابة �لد�خلية �ملعنية باعد�د وعر�س �لبيانات �ملالية للفروع ب�شورة عادلة لكي يتم ت�شميم �جر�ء�ت تدقيق منا�شبة يف مثل هذه �حلالت، ولكن لي�س 
لغر�س �بد�ء،  ر�أي حول فعالية نظم �لرقابة �لد�خلية للفروع. ويت�شمن �لتدقيق �ي�شا تقييم مدى مالئمة �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة ومدى معقولية  �لتقدير�ت �ملحا�شبية �لتي �جرتها �لد�رة وكذلك تقييم �لعر�س �ل�شامل للبيانات 

�ملالية ككل. وباعتقادنا �ن �دلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا �لأ�شا�س �لبد�ء ر�أينا حلو �لبيانات �ملالية.
�لر�أي: يف ر�أينا �أن �لبيانات �ملالية تعرب ب�شورة عادلة، من جميع �لنو�حي �جلوهرية، عن �ملركز �ملايل للفروع كما يف 31 دي�شمرب 2012 وعن �أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وفقا ملعايري �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى : كذلك نوؤكد باأنه يف ر�أينا، �إن �لبيانات �ملالية تت�شمن، من جميع �لنو�حي �جلوهرية، �ملتطلبات �ل�شارية �ملفعول للقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( و�لقانون 
�لحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 ، و�إن �لفروع حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة. لقد ح�شلنا على جميع �ملعلومات و�لإي�شاحات �لتي ر�أيناها �شرورية لأغر��س تدقيقنا، وح�شب علمنا و�عتقادنا مل تقع خالل �ل�شنة �أية خمالفات لأحكام 

�لقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( و�لقانون �لحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�شاط �لفروع �أو مركزها �ملايل.
عن �رن�شت ويونغ

توقيع : علي عي�شى
�شريك 

 رقم �لقيد:488 - 15 يناير 2013
دبي،  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

2011  2012     
�لف درهم الف درهم  �إي�شاح     

املوجودات   
555.896  1.123.028  3 نقدية و�أر�شدة لدى �لبنوك   
102.888  2.651  4 �لود�ئع و�حل�شاب �جلاري مع �لطر�ف ذ�ت �لعالقة  

2.095.638  2.062.892  5 قرو�س و�شلفيات    
20.790  28.843  6 موجود�ت �خرى   
27.400  25.285  7 موجود�ت ثابتة     

2.802.612  3.242.699 اجمايل املوجودات    
املطلوبات وحقوق املركز الرئي�سي  
املطلوبات   

1.575  1.064.778  8 م�شتحقات للبنوك   
1.750.918  1.261.806  8 ود�ئع �لعمالء   

628.851  508.814  4 �لقرو�س و�حل�شاب �جلاري مع �لطر�ف ذ�ت �لعالقة   
20.742  17.759  9 �شريبة دخل م�شتحقة �لدفع   
38.367  30.256  10 مطلوبات �خرى   

2.440.453  2.883.413 اجمايل املطلوبات     
حقوق املركز الرئي�سي   

  40.000  40.000  11 ر�أ�س �ملال �ملخ�ش�س   
20.000  20.000  12 �لحتياطي �لقانوين    

 131  131 �لحتياطي �لختياري      
  7.777  8.077  7 فائ�س �عادة تقييم �لعقار   
  294.251  291.078 �لرباح غري �ملوزعة      

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

�ملدير �لعام
10 يناير 2012

2011  2012     
�لف درهم الف درهم  �إي�شاح     
126.133  125.347  13 �ير�د�ت فو�ئد    

)26.333(  )22.906(  14 م�شاريف  فو�ئد   
99.800  102.441 �سايف ايرادات الفوائد    
30.929  26.934  15 �شايف �ير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت  
 5.948  3.234 �شايف �رباح �شرف �لعمالت �لجنبية   
2.557  1.734 �ير�د�ت �خرى    

139.234  134.343 اليرادات الت�سغيلية    
)25.835(  )28.149( م�شاريف �ملوظفني    
)19.231(  )19.913( �ل�شتهالك و�مل�شاريف �لت�شغيلية �لخرى   
)45.066(  )48.062( امل�ساريف ال�ستغيلية    

 94.168  86.281 الرباح الت�سغيلية لل�سنة قبل اخل�س�سات   
)800(  )71.957(  حتميل �ملخ�ش�شات         

172  236 ��شرتجاع ديون معدومة م�شطوبة   
93.540  14.560 الرباح لل�سنة قبل ال�سريبة   

  )20.783(  )17.733(  9 م�شروف �شريبة �لدخل    
72.757  )3.173( �سايف)اخل�سائر(/ الرباح لل�سنة   

2011  2012     
�لف درهم الف درهم  �إي�شاح     

72.757  3.173 �سايف)اخل�سائر(/الرباح لل�سنة      
اليرادات /)امل�ساريف( ال�ساملة الخرى

)300(  300  7  �عادة تقييم �لر�س ملك حر  
)300(  300 اليرادات/)امل�ساريف( ال�ساملة الخرى لل�سنة    

72.457  2.873 اجمايل )امل�ساريف(/اليرادات ال�ساملة لل�سنة   

�لأرباح فائ�س �إعادة  �لحتياطي  �لحتياطي  ر��س �ملال    
�ملجموع غري �ملوزعة  تقييم �لعقار  �لختياري  �لختياري  �ملخ�ش�س    

�لف درهم �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم    
289.702  221.494  8.077  131  20.000  40.000 �لر�شيد يف 1 يناير 2010  

72.757  72.757  -  -  -  - �شايف �لربح لل�شنة  
)300(  -  )300(  -  -  - �مل�شروفات �ل�شاملة �لخرى لل�شنة 

72.457  72.757  )300(  -  -  - �جمايل )�مل�شروفات(/ �لير�د�ت  �ل�شاملة لل�شنة 
362.159  294.251  7.777  131  20.000  40.000 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2010 
)3.173(  )3.173(  -  -  -  - �شايف �لرباح لل�شنة  

300  -  300  -  -  - �مل�شروفات �ل�شاملة �لخرى لل�شنة 
)2.873(  )3.173(  300  -  -  - �جمايل )�مل�شروفات(/ �لير�د�ت �ل�شاملة لل�شنة 

359.286  291.078  8.077  131  20.000  40.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012 

2011  2012     
�لف درهم الف درهم  �إي�شاح     

الن�سطة الت�سغيلية
93.540  14.560 �لرباح قبل �حت�شاب �ل�شريبة   

�لتعديالت للبنود �لتالية:       
2.563  2.618 �ل�شتهالك    

800  71.957  حتميل �ملخ�ش�شات      
96.903  89.135 �لرباح �لت�شغيلية قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�شغيلية    

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�شغيلية:
)30.958(  100.237 �لود�ئع و�حل�شابات �جلاري  لدى �لطر�ف ذ�ت �لعالقة     
182.380  )825.144( ود�ئع لدى �لبنوك ت�شتحق يف �ل�شل بعد �كرث من 30 يوما  

)234.797(  )39.211( �لقر�س و�ل�شلفيات      
)5.569(  )8.053( �ملوجود�ت �لخرى       
20.784  )489.112( ود�ئع �لعمالء    

219.740  )120.037( �لقرو�س و�حل�شابات �جلاري من �لطر�ف ذ�ت �لعالقة   
-  858.141 م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف �ل�شل بعد �كرث من 30 يوما  

12.336  )8.111( �ملطلوبات �لخرى    
260.819  )442.155( �لتدفق �لنقدي )�مل�شتخدم يف( من �لعمليات   

)15.463(  )20.716(  9 �شريبة �لدخل �ملدفوعة   
245.356  )462.871( �شايف �لتدفق �لنقدي ) �مل�شتخدم يف( من �لن�شطة �لت�شغيلية  

الن�سطة ال�ستثمارية 
)766(  )203 ( �شر�ء موجود�ت ثابتة    
)766(   )203 ( �شايف �لتدفق �لنقدي �مل�شتخدم يف �لن�شطة �ل�شتثمارية   

244.590  )463.074 (  �سايف )النق�س( الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية  
308.461  553.051 �لنقدية و�شبه �لنقدية يف 1 يناير   
553.051  89.977 النقدية و�سبه النقدية يف 31 دي�سمرب   

تتاألف �لنقدية و�شبه �لنقدية من:
97.620  180.965 نقدية و�ر�شدة لدى �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شتحق يف �ل�شل خالل 30 يوما 

457.006  115.649 �لود�ئع و�حل�شاب �جلاري لدى �لبنوك ت�شتحق يف �ل�شل خالل 30 يوما  
)1.575 (  )206.637 ( م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف �ل�شل خالل 30 يوما     
553.051  89.977     

�ن �لفو�ئد �ملقبو�شة يف عام  2012 بلغت 125.474 �لف درهم )114.514:2011 � لف درهم( و�ما �لفو�ئد �ملدفوعة يف عام 2012 فقد بلغت 25.359 �لف درهم )2011- 23.688 �لف درهم(

1- الأن�سطة :
  �ن �لبيانات �ملالية للبنك �لهلي �لكويتي �س.م.ك - فروع �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )�لفروع( تتعلق باأن�شطة فرع �بوظبي وفرع دبي للبنك �لهلي �لكويتي �س .م.ك )�ملركز �لرئي�شي �و �لبنك( وهو �شركة م�شاهمة عامة موؤ�ش�شة يف �لكويت 

بتاريخ 23 مايو 1967 وم�شجلة كبنك لدى �مل�شرف �ملركزي �لكويتي.
تعمل �لفروع مبوجب تر�خي�س منف�شلة �شادرة عن �مل�شرف �ملركزي لالمار�ت �لعربية �ملتحدة وتقوم بالن�شطة �مل�شرفية

�ن �لعناوين �مل�شجلة للفروع و�ملركز �لرئي�شي هي كما يلي:
�ملتحدة. �لعربية  �لمار�ت   ، دبي   ، �ل�شديق  �بوبكر  �شارع  �س.ب:1719   - دبي  • فرع 

�ملتحدة. �لعربية  �لمار�ت   ، �بوظبي  �س.ب:7941   - �بوطبي  • فرع 
 . �لكويت    �لكويت،  مدينة   ، �ل�شفاة    ،1387 ب  -�س  �لرئي�شي  • �ملركز 

تعك�س هذه �لبيان��ات �ملالية �أن�شطة فروع دبي و�أبوظبي فقط ول ت�شمل جم��يع معامالت وموج��ود�ت ومطل��وبات �ملركز �لرئي�شي و�لفروع �لأخرى للمركز �لرئي�شي خارج �لمار�ت �لعربية �ملتحدة . نظر�ً لأن ر�أ�شمال �لفروع ل يتاجر به 
للعموم ، مل يتم �إعد�د حتليل قطاعي.

2 ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
2-1 اأ�س�س اإعداد البيانات املالية:

 تعد �لبيانات �ملالية وفقا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدل لي�شمل قيا�س �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �مل�شتقة و�إعادة تقييم �لأر��شي ملك حر. 
مت عر�س �لبيانات �ملالية بدرهم �لمار�ت �لعربية �ملتحدة باعتباره �لعملة �مل�شخدمة لدى �لفروع ويجري تقريب جميع �لقيم �ىل �قرب �لف درهم �ل �ذ� ��شري لغري ذلك.

2-2 بيان التوافق:
 يتم �عد�د �لبيانات �ملالية للفروع طبقا ملعايري �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�شري�ت �ل�شادرة عن جلنة �لتف�شري�ت لإعد�د �لتقارير �ملالية �لدولية �ل�شادرة عن جمل�س �ملعايري �ملحا�شبية �لدولية ومتطلبات �لقو�نني �ل�شارية �ملفعول يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
2-3  التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية:  �إن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية  �ملماثلة لتلك �مل�شتخدمة يف �ل�شنة �ل�شابقة.

2-4 املعايري ال�سادرة والتي مل ي�سري مفعولها حتى الآن:�ن �ملعيار �ل�شادر عن جمل�س �ملعايري �ملحا�شبية �لدولية قد مت ��شد�ره ولكن مل ي�شري مفعولة حتى �لآن ومل يتم �تباعة �شابقاً من قبل �لفروع . �إن هذه �ملعايري و�لتف�شري�ت �ل�شادرة 
هي تلك �لتي تتوقع �لفروع ب�شورة معقولة �أن يكون لها تاأثري على �لف�شاحات و�ملركز �ملايل �أو �لأد�ء عند تطبيقها يف �مل�شتقبل . تنوي �لفروع �إتباع هذه �ملعايري عندما ت�شبح �شارية �ملفعول.

�ملعيار �ملحا�شبي �لدولية رقم 1 - عر�س �لبيانات �ملالية
تقوم �لتعديالت على �ملعيار �ملحا�شبي �لدويل رقم 1 بتغيري طريقة جتميع �لبنود �ملعرو�شه �شمن �لير�د�ت �ل�شاملة �لأخرى . �إن �لبنود �لتي ميكن �عادة ت�شنيفها )�أو �أعادة تدويرها( �ىل �لأرباح �و �خل�شائر يف وقت ما م�شتقبال )على �شبيل �ملثال 

، عند �ل�شتبعاد �أو �ل�شد�د( �شيتم عر�شها ب�شورة منف�شله عن �لبنود �لتي لن يتم �إعادة ت�شنيفها �أبد� . ي�شبح �لتعديل �شاري �ملفعول للفرت�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يوليو 2012.
3- النقدية والر�سدة لدى البنوك

2011  2012     
�لف درهم الف درهم      

5.776  5.830 �لنقد يف �ل�شندوق    
6.160  12.190 ح�شابات جارية لدى �لبنوك �لخرى   

452.116  929.873 ود�ئع لدى �لبنوك    
�ر�شدة لدى �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة:

30.496  121.603 -ح�شاب جاري    
61.348  53.532 -متطلبات �لحتياطي �لنقدي   

555.896  1.123.028     
)1.270(  )826.414( �لود�ئع لدى �لبنوك �لتي ت�شتحق يف �لأ�شل بعد �أكرث من 30 يوماً  
554.626  296.614     

 �ن متطلبات �لحتياطي �لنقدي �لتي حتفظ بالدرهم �لمار�تي و�لدولر �لمريكي يتم حتديدها وفقاً لتوجيهات �مل�شرف �ملركزي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ول ميكن �شحبها بدون مو�فقه . �إن م�شتوى �لإحتياطي ي�شتلزم �إجر�ء 
تغري�ت �شهرياً وفقا لتوجيهات �مل�شرف �ملركزي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

4- املعامالت مع الطراف ذات العالقة :  متثل �لطر�ف ذ�ت عالقة �ملركز �لرئي�شي و�أع�شاء جمل�س �د�رة �ملركز �لرئي�شي وموظفي �لد�رة �لعليا للمركز �لرئي�شي و�لفروع و�ل�شركات �لتي حتت �لرقابة �و �لرقابة �مل�شرتكة �أو �لتي 
تتاأثر ب�شكل جوهري بتلك �لأطر�ف . توؤخذ مو�فقة �إد�رة �ملركز �لرئي�شي على �ل�شروط �ملتعلقة بهذه �ملعامالت

 �ن �لأر�شده يف نهاية �ل�شنة بخ�شو�س �لأطر�ف ذ�ت عالقة �لتي تنتج �أثناء �شري �لأعمال �لعادية �ملدرجة يف بيان �ملركز �ملالية كما يلي :
2011  2012     

�لف درهم الف درهم      
�لود�ئع و�حل�شاب �جلاري لدى �لطر�ف ذ�ت �لعالقة 

102.888  2.651 �حل�شاب �جلاري لدى �ملركز �لرئي�شي   
102.888  2.651     

�لقرو�س من و�حل�شاب �جلاري �مل�شتحق لالأطر�ف ذ�ت عالقة
518.661  398.624 �لقرو�س من �ملركز �لرئي�شي   
110.190  110.190 قرو�س معاونة    
628.851  508.814     

م�شتحقات لع�شاء جمل�س �لد�رة  
1.227  1.120 ود�ئع )مدرجة �شمن ود�ئع �لعمالء(   

 ت�شتمل �لقرو�س من �ملركز �لرئي�شي على ود�ئع مببلغ 392 مليون درهم ت�شتحق يف يوليو 2013 ويرتتب عليها فائدة بن�شبة 1.25% �شنويا )31 دي�شمرب 2011 - ود�ئع مببلغ 513 مليون درهم ت�شتحق ما بني يناير 2012 ودي�شمرب 2012 
ويرتتب عليها فائدة بن�شبة 0.38% �ىل 2.30% �شنوياً(.
�إن �لقرو�س �ملعاونه من �ملركز �لرئي�شي كانت كالتايل:

وي�شتحق  �شنوياً(  �أ�شا�س  نقطة   70 ز�ئد  �أ�شهر   6 ملدة  يبور  ل  ح�شب   -  2011 دي�شمرب   31( �شنويا  ��شا�س  نقطة   70 ز�ئد  ��شهر   6 ملدة  ليبور  ح�شب  بفائدة   2005 دي�شمرب   28 بتاريخ  عليه  �حل�شول  مت  �مريكي  دولر  مليون   15 • مبلغ 
يف 27 دي�شمرب 2013 ويتم ت�شديده دفعة و�حدة.

�شنوياً(  �أ�شا�س  نقطة   70 ز�ئد  �أ�شهر   6 �أو   3 ملدة  يبور  ل  ح�شب   -  2011 دي�شمرب   31( �شنويا  ��شا�س  نقطة   70 ز�ئد  ��شهر   6 �أو   3 ملدة  ليبور  ح�شب  بفائدة   2009 مار�س   24 بتاريخ  عليه  �حل�شول  مت  �مريكي  دولر  مليون   15 • مبلغ 
ي�شتحق يف 30 مار�س 2019 ويتم ت�شديده دفعة و�حدة.

�ن معامالت �لطر�ف ذ�ت عالقة �لتي تنتج �أثناء �شري �لأعمال �لعادية �ملدرجة يف بيان �لإير�د�ت هي كالتايل:
2011  2012     

�لف درهم األف درهم      
�لطر�ف ذ�ت عالقة 

778  286 �ير�د�ت فو�ئد     
6.479  6.626 م�شاريف فو�ئد     
8.838  8.821 �أتعاب �لإد�رة )مدرجة يف �مل�شاريف �لت�شغيلية �لأخرى(   

�أن تفا�شيل تعوي�شات موظفي �لإد�رة �لعليا لدى �لفروع هي كالتايل:
2011  2012     

�لف درهم الف درهم      
3.386  3.681 رو�تب ومز�يا �أخرى    

241  206 مكافاأة نهاية �خلدمة    
3.627  3.887     

5 - القرو�س وال�سلفيات
تتكون حمفظة �لقرو�س و�ل�شلفيات مما يلي

)اأ( ح�سب النوع:
2011  2012     

�لف درهم الف درهم       
248.635  254.826 �مل�شحوبات على �ملك�شوف    

1.690.191  1.617.107 �لقرو�س    
158.816  306.480 �لقرو�س مقابل �ي�شالت �أمانة   

65.074  23.504 كمبيالت خم�شومة    
2.162.716  2.201.927 �جمايل �لقرو�س و�ل�شلفيات   
)67.078(  )139.035( ناق�شا: خم�ش�س �لنخفا�س يف �لقيمة )�أنظر �إي�شاح 5)ه���((  

2.095.638  2.062.892 �شايف �لقرو�س و�ل�شلفيات    

)ب( ح�سب القطاع القت�سادي:
2011  2012     

�لف درهم الف درهم       
591.815  676.924 جتارة    
565.460  625.377 �إن�شاء�ت وعقار�ت    
137.480  150.303 �شناعية    
327.398  193.963 موؤ�ش�شات مالية    
536.664  550.664 تعدين وخدمات �أخرى    

3.899  4.696 قرو�س �شخ�شية    
2.162.716  2.201.927     

)جـــ( ح�سب القطاع القت�سادي:
2011  2012     

�لف درهم الف درهم       
1.856.894  1.981.137 د�خل دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   

305.822  220.790 �أخرى    
2.162.716  2.201.927     

7- املوجودات الثابتة:خالل �ل�شنة ، قام فرع دبي باإعادة تقييم �لأر�س ملك حر لديه مببلغ 15.900 �ألف درهم )2011 - 15.600 �ألف درهم( . نتيجة لذلك ، فاإن �لزيادة مببلغ 300 �ألف درهم �أدرجت �شمن �لإير�د�ت �ل�شاملة �لأخرى.
مت تقييم �لأر�س ملك حرف وفقاً للتقييمني �لذين مت �حل�شول عليهما من مقيمني م�شتقلني �أيهما �أقل . يتم حتديد �لقيمة �لعادلة بالرجوع �إىل �لدليل �لذي ي�شتند �إىل �ل�شوق . هذ� يعني �أن �لتقييم �ملنجز من قبل �ملقيم ي�شتند 
�إىل �أ�شعار �لأ�شو�ق �لن�شطة ، �ملعدلة باأية �إختالفات يف �لطبيعة و�ملو�قع �أو ظروف �لعقار �ملحدد . يف حال مت قيا�س �لأر�س ملك حر باإ�شتخد�م منوذج �لتكلفة ، فاإن �شايف �ملبلغ �ملدرج كما يف 31 دي�شمرب 2012 �شيكون 7.823 �ألف درهم 

)2011 - 7.823 �لف درهم(.
8 - م�ستحقات للبنوك وودائع العمالء

2011  2012     
�لف درهم الف درهم       

1.575  55 م�ستحقات للبنوك     
-  1.064.723 ود�ئع حتت �لطلب     

1.575  1.064.778 م�شتحقا للبنوك وفقاً لبيان �ملركز �ملايل   
-  )858.141( ناق�شاً: م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف �لأ�شل خالل فرتة �أكرث من 30 يوماً  

1.575  206.637     
ودائع العمالء

ح�سب النوع    
436.586  446.736 ود�ئع حتت �لطلب    

1.314.332  815.070 ود�ئع لأجل    
1.750.918  1.261.806     

ح�سب العلمة
820.630  797.708 درهم �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   
720.049  368.692 �لدولر �لأمريكي    
210.239  95.406 �أخرى    

1.750.918  1.261.806     
ميثل خم�شة عمالء ن�شبة 85% من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف 31 دي�شمرب 2012 )31 دي�شمرب 2011 - %54(.

19 - اإدارة املخاطر
اأ- خماطر الإئتمان

احلد الأق�سى للتعر�س للمخاطر ونوعية اإئتمان الأدوات املالية:يظهر �جلدول �أدناه �حلد �لأق�شى للتعر�س ملخاطر �لإئتمان لعنا�شر بيان �ملركز �ملايل ، دون �لأخذ يف �لإعتبار �أية �شمانات وتعزيز�ت �أئتمانية �أخرى. �إن �حلد 
�لأق�شى للتعر�س مو�شح باإجمايل �ملبلغ قبل �إحت�شاب تاأثري �لتخفيف من خالل �إ�شتخد�م �لت�شفية �لرئي�شية و�إتفاقيات �ل�شمان.

كما يظهر �جلدول �أدناه �لتعر�س ملخاطر �لإئتمان ح�شب نوعية �لإئتمان للموجود�ت �ملالية )�شايف �ملخ�ش�شات( بح�شب �لفئة ودرجتها وو�شعها.
31 دي�سمرب 2012

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

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

1.117.198  -  -  -  1.117.198 �أر�شدة لدة �لبنوك   
ود�ئع وح�شاب جاري لدى �لأطر�ف

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

26.381  -  -  -  26.831 موجود�ت �أخرى   
3.309.572  73.332  -  130.324  3.005.916    

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

ولكن غري فئة  فئة  فئة     
�لجمايل منخف�شة �لقيمة  مقبولة  منوذجية  عالية     
�لف درهم �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم     
550.120  -  -  -  550.120 �أر�شدة لدة �لبنوك   

ود�ئع وح�شاب جاري لدى �لأطر�ف
102.888  -  -  -  102.888 ذ�ت عالقة   

2.095.638  147.233  -  148.763  1.799.642 قرو�س و�شلفيات    
20.279  -  -  -  20.279 موجود�ت �أخرى   

2.768.925  147.233  -  148.763  2.472.929    
19 - اأدارة املخاطر

ب - خماطر ال�سيولة
31 دي�سمرب 2012

اأكرث من من �سنة  من �سهر  اأقل من     
املجموع 5 �سنوات  اىل 5 �سنوات  اىل �سنه  �سهر     

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 ود�ئع �لعمالء   

520.464  58.620  -  455.182  6.844 �لقرو�س و�حل�شاب �جلاري مع �أطر�ف ذ�ت عالقة  
17.759  -  -  -  17.759 �شريبة دخل م�شتحقة �لدفع  
25.435  5.829  -  19.606  - مطلوبات �خرى   

2.898.406  64.449  -  1.367.906  1.466.051    
31 دي�شمرب 2011

�أكرث من من �شنة  من �شهر  �أقل من     
�ملجموع 5 �شنو�ت  �ىل 5 �شنو�ت  �ىل �شنه  �شهر     

�لف درهم  �لف درهم �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم     
1.575  -  -  -  1.575 م�شتحقات للبنوك   

1.760.340  -  -  703.884  1.056.456 ود�ئع �لعمالء   
641.938  60.266  53.773  411.096  116.803 �لقرو�س و�حل�شاب �جلاري مع �أطر�ف ذ�ت عالقة  

20.742  -  -  -  20.742 �شريبة دخل م�شتحقة �لدفع  
32.839  5.246  -  27.593  - مطلوبات �خرى   

2.457.434  65.512  53.773  1.142.573  1.195.576    
�أن �ملبالغ �لتعاقدية لإجمايل مر�كز �مل�شتقات �مل�شدددة ت�شاوي 936.484 �ألف درهم )31 دي�شمرب 2011 - 604.055 �ألف درهم( منها مبلغ 413.299 �ألف درهم )31 دي�شمرب 2011 - 336.970 �ألف درهم( تنتهي �شالحيتها خالل ثالثة �أ�شهر.

ب�شكل �أ�شا�شي ، تنتهي �شالحية كافة �إلتز�مات �أور�ق �لقبول و�لإعتماد�ت �مل�شتندية خالل فرتة ل تتعدى �ل�شنة ، وتنتهي �شالحية 93% )2011 - 91%( من �ل�شمانات خالل �شنة و�حدة بينما تنتهي �شالحية �جلزء �ملتبقي خالل فرتة 
ل تتعدى خم�شة �شنو�ت.

يلخ�س �جلدول �أدناه قائمة ��شتحقاق �ملوجود�ت و�ملطلوبات �خلا�شة بالفروع.  �إن ��شتحقاقات �ملوجود�ت و�ملطلوبات مت حتديدها على �أ�شا�س �لفرتة �ملتبقية من تاريخ �أعد�د �لتقارير �ملالية لتاريخ �لإ�شتحقاق �ملتوقع . ميكن �أن تختلف 
�لإ�شتحقاقات �لفعلية عن �لإ�شتحقاقات �أدناه ح�شيث ميكن �أن يكون لدى �ملقرت�س �حلق بت�شديد �لإلتز�مات مع �أو بدون خمالفات �لدفعات مقدماً وميكن �أن يتوجب �شد�د ود�ئع �لعمالء عند �لطلب.

20- اإدارة راأ�س املال واإف�ساحات الركن الثالث
ز( العر�سات للمخاطر الأئتمانية متاأخرة ال�سداد:يقوم �لبنك �لأهلي �لكويتي ، �أ.ع.م بتحديد �لتعر�شات �ملتاأخرة �ل�شد�د مبا يتما�شى مع توجيهات �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة . تعترب �لقرو�س متاأخرة �ل�شد�د 

�إذ� كان جزء�ً من �لفو�ئد �لتعاقدية و/�أو �ملبلغ �لأ�شا�شي مل يتم حت�شيلة يف �لوقت �ملحدد.
يقوم �لبنك �لأهلي �لكويتي ، �أ.ع.م بتكوين خم�ش�شات حمددة وعامة ��شتناد�ً �إىل توجيهات �مل�شرف �ملركزي لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة كما هو مبني �أدناه:

حــــ( خم�س�س حمدد:يتم �حت�شاب �ملخ�ش�س �ملحدد �ملطلوب باحلد �لأدنى ��شتناد�ً �إىل توجيهات �مل�شرف �ملركزي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملحدد يف �جلدول �أدناه:
املخ�س�س ال�سروط     الت�سنيف  

خم�ش�س حمدد بحد �أدنى 25% من �شايف مبلغ �لتعر�س �إذ� كان �شد�د �ملبلغ �ل�شا�شي متاأخر �أكرث من 90 يوماً �و �حتمال ح�شول خ�شائر ب�شبب عو�مل �شلبية  قرو�س ثانوية  
خم�ش�س حمدد بحد �أدنى 25% من �شايف مبلغ �لتعر�س �إذ� كان حت�شيل كامل �ملبلغ م�شكوك فيه ��شتناد�ً �إىل �ملعلومات �ملتوفرة مما يوؤدي �ىل خ�شارة كل �أو جزء من هذه �لقرو�س   قرو�س م�سكوك يف حت�سيلها   

�إمكانية عدم �لتح�شيل بالكامل بعدما يكون �لبنك قد ��شتنفذ جميع �لإجر�ء�ت �ملمكنة   خم�ش�س حمدد 100% من �شايف مبلغ �لتعر�س خ�شائر �لقرو�س  
كذلك ، تتم �إجر�ء�ت �خل�شم �ملنا�شبة )ح�شب �أنظمة �مل�شرف �ملركزي �أ.ع.م( ويتم تطبيقها على �أنو�ع خمتلفة من �لرهونات مبا يف ذلك �لعقار�ت ، �لأ�شهم و�ل�شند�ت و�أخرى.

)1( �ملخ�ش�س �لعام
وفقا للم�شرف �ملركزي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، تدرج �أنو�ع �لقرو�س �لتالية حتت �ملخ�ش�شات �لعامة .

املخ�س�س ال�سروط     الت�سنيف  
�ملخ�ش�س �لعام �إن جميع �ملعلومات �ملتوفرة ت�شمن �ل�شد�د كما هو متفق عليه   عادي  
�ملخ�ش�س �لعام ديون م�سكوك يف حت�سيلها  بع�س �ل�شعف يف �ملركز �ملايل  و�لئتماين للمقرت�س   

يتم تطبيق �ملخ�ش�س �لعام وفقا لإر�شاد�ت �مل�شرف �ملركزي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تن�س على �أن 1.50% من �ملوجود�ت �لئتمانية �ملوزونة �ملخاطر للقرو�س و�ل�شلفيات )�لنقدية وغري �لنقدية( حيث مل يتم تكوين خم�ش�س 
حمدد لها . وكذلك ، يتم �حت�شاب �ملوجود�ت �لئتمانية �ملوزونة �ملخاطر با�شتخد�م منهج بازل 2 �لنموذجي.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اىل ال�سادة اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمري 2012

اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب 2012

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

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان املركز املايل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان الدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 577 /2013 جت  كل- م ت- ب- اأظ

�كيف  ذ.م.م ميهمت  مدعي/�شركة ملك �حلجر لتجارة �لحجار و�لبالط و�لرخام 
كايل �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: بال تكنولوجي للخدمات �للكرتونية ذ.م.م 
مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �شعيب  با�شر  �شيد  باد�رة 
باد�رة  ذ.م.م  �للكرتونية  للخدمات  تكنولوجي  �عالنه/بال  �ملطلوب  384.590درهم 
�شيد با�شر �شعيب �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لر�بعة  ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/46 جتاري كلي                                          
�ىل �ملدعي عليه/1  - مريكو بردج �م بي �ت�س �ندكو . ك .ج 

 MERKURBARIDGE MBH& CO KG  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة عمان للتاأمني )���س.م.ع( وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيب قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1.688.000 درهم( قيمة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لدعوى  للعقد مو�شوع  �ملقدمة وفقا  �لدفعة  �لثاين من  �لن�شف 
�لق�شائية. وحددت  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
لذ�   ch1B.8 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/5/1 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لها 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/102 جتاري   جزئي  

نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �ملحكوم عليه/ عبد�لرز�ق عنايت �هلل خان  �ىل 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2013/4/9م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / مكتب فريونا لتاجري �ل�شيار�ت بالتايل: 
�ىل  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
�ملدعية مبلغا وقدره 6220 درهما و�لزمته بامل�شاريف.     �شدر بتوقيعي 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/4/25 حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/46 جتاري   جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �لعزيز  �لعبد  �شالح  حممد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/4/22م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
�ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �ل�شيار�ت   لتاجري  فريونا   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم 
 5.780  ( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  مبثابة 
درهم( خم�شة �لف و�شبعمائة وثمانني درهما بال�شافة �ىل ر�شوم وم�شاريف 
�لدعوى.    �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/4/25 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة    
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثانية    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/789 ت   جتر- م ر- ت  -  ع ن(
�لمار�ت    �جلن�شية:  �ملازم  علي  مال  عبد�هلل  ��شحاق  عمر  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : �حمد حممد �شالح عبد�لرحمن �لرميثي �جلن�شية: �لمار�ت  
�جلن�شية:  �لرميثي  عبد�لرحمن  �شالح  حممد  /�حمد  �عالنه  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/173 جت كل-م ر-ب- ع ن وحدد لنظره 
فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/5/16 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة 
باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1666 /2012 ح نف�س- م ر-ب - اأظ

�شلطان  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  حمد  �شامل  مدعي/حمد 
بن حمد بن �شامل �لبلو�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان  مو�شوع �لدعوى: تعيني 
قيم   �ملطلوب �عالنه/ �شلطان بن حمد بن �شامل �لبلو�شي �جلن�شية: �شلطنة 
عمان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/20 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�يد�ع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 289 /2012 مد كل- م ر-ب- اأظ

مدعي/عمار وجدي �شالم �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: هالل �شعيد �شامل 
�ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 200000 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي-  �شامل  �شعيد  عبد�هلل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
وب�شحيفة  �لدعوى  ب�شحيفة  �ملدخل  �خل�شم  �عالن  بالن�شر)�عادة  عنو�نه: 
�لدخال ن�شر�(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/9 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     

يف الق�سية  رقم  2012/2019 جتاري كلي        
يعلن �خلبري �ملحا�شبي حممد علي فرحات و�ملعني من قبل حمكمة �بوظبي 
�ملدعى/  من  و�ملقامة  كلي  جتاري   2012/2019 رقم  �لق�شية  يف  �لبتد�ئية 
للمهمة  وتنفيذ�  �ل�شري�ميك،  و�عمال  �ل�شحية  لالعمال  �ملز�حم  موؤ�ش�شة 
فان �ملدعى عليها �شركة �ملتقدمة �لوىل للمقاولت مدعوه حل�شور �جتماع 
�خلربة �حل�شابية ب�شخ�شها �و بو��شطة وكيال معتمد� منها و�ملقرر عقده يوم 
يف  �لكائن  �خلبري  مبكتب  ع�شر�ً  �لثالثة  �ل�شاعة   2013/5/5 �ملو�فق  �لحد 
دبي- ديرة- �شارع �لرقة - مركز �لرقة لالأعمال- بناية فندق �يب�س �لطابق 

�خلام�س مكتب رقم )5001( ت : 2500251-04 متحرك 050-6466748
اخلبري /حممد علي فرحات

اعالن ح�سور اجتماع خربة ح�سابية

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2012/3424( رق��م  �لق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
�لر�بعة  �للجنة  )�بوظبي(  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
وذلك  ذ.م.م  �لعقارية  �ن  ب��ي  �م  �شركة  �ملدعية/  م��ن  و�مل��رف��وع��ة 
ذ.م.م وميثلها  لل�شفر  �ت��و�ل  �شركة  �ملدعى عليها/  لع��ادة �عالن 
�ل�شريك/ �حمد عبد�هلل �حلاج عبد�هلل �لعو�شى،  ن�شر� وقد حتدد 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/5/19 يف  �لحد  يوم  �لدعوى جل�شة  لنظر 

6.00 م�شاء� يف مقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.

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

العدد  10779 بتاريخ   2013/4/29     
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2013/256 بالن�سر

�ملحامي  ب��وك��ال��ة  �لن�����ش��اري  يحيى  ح�شن  يحيى  م���رمي   : �مل��دع��ى 
لقطع  �لنيل  نهر  موؤ�ش�شة  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  �لكمايل   علي  حممد 
�لعامري     هبا�س  �شعد  هبا�س  ل�شاحبها  �مل�شتعملة  �ل�شيار�ت  غيار 
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد 
ف��ان��ت مكلف  ل��ذ�  �مل��و�ف��ق 2013/5/6 م��وع��د� لنظرها  ي��وم �لث��ن��ني 
�ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

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

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: عدنان �سبري للمجوهرات والأحجار الكرمية    )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 304 ملك �شيخه بنت �بر�هيم حمد- ديرة- �ل�شغايه   �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    669727 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1094806 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/4/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/4/17
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون ، �لعنو�ن: مكتب رقم 1001 ملك مركز 
معه كافة  ف��اك�����س/3215356 04 م�شطحباً  دب��ي-  هاتف: 3215355 04  بر  م��ز�ي��ا- 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��شم �مل�شفي:الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون ، �لعنو�ن: مكتب رقم 1001 
ملك مركز مز�يا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04    مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
�أعاله لت�شفية  عدنان �سبري للمجوهرات والأحجار الكرمية )�س.ذ.م.م( 
كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2013/4/17  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى    2013/4/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 10779 بتاريخ 2013/4/29   

 اإعـــالن �سطب قيد
لند�شكيب  بر�مير  �ل�شادة/تايلور  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
)��شرت�لية  ليمتد   و�ي  تي  بي  �نرتنا�شيونال  �ركيتيكت�س 
يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �جلن�شية( 
�ل�شركات  �إمارة �بوظبي و�ملقيدة حتت رقم )2379( يف �شجل 
رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية 
و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل 
�جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج 
�حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
�لوز�رة يف ميعاد  يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل 
�لتايل: وز�رة  �لعنو�ن  �لن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10779 بتاريخ 2013/4/29   
اإعــــــالن

  �سركة ات�س ا�س بي �سي ان�سوران�س بروكرز انرتنا�سيونال - ابوظبي
�بوظبي   - �نرتنا�شيونال  بروكرز  �ن�شور�ن�س  �شي  بي  ��س  �ت�س  تقدمت 
�لتاأمني  و�شطاء  �شجل  يف  ومقيدة  حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  وهي 
من  �لدولة  يف  عملها  وتز�ول  2008/7/21م  بتاريخ   )229( رقم  حتت 
خالل مركزها �لرئي�شي باإمارة �بوظبي بطلب لتغيري �ل�شركاء خروج/ 
ودخول/مار�س  ليمتد  هولدينغز  بروكرز  �ن�شور�ن�س  �شي  بي  ��س  �ت�س 
لو�شطاء  مار�س  �ىل  �لتجاري  �ل�شم  وتغيري  ليمتد  �ي�شت(  )ميدل 

�لتاأمني ذ.م.م.
لذ� فاإن �لهيئة تدعو كل من له �عرت��س على تغيري �ل�شركاء �ملذكورين 
يف  �لهيئة  �إىل  م�شجلة  بكتب  �عرت��شاتهم  بتقدمي  �لتجاري  و�ل�شم 

ميعاد �أق�شاه �شهر من تاريخ �لإعالن على �لعنو�ن �لتايل:
هيئة التاأمني

�س.ب:113332 اأبوظبي
فاك�س:026271220 

  هيئة التاأمني

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
ماجد �لفطيم �لعقارية �س.ذ.م.م )�ملعروفة �شابقاً ماجد �لفطيم لال�شتثمار�ت �س.ذ.م.م(

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالقمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرق�م : 52630
با�ش��م : مركز �لمار�ت 

عنو�نه:دبي ، �س.ب:60811 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم :)42002( بتاريخ :2003/4/13

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخرى  �شنو�ت  ع�شر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف :2013/4/13 وحتى تاريخ : 2023/4/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10779 بتاريخ 2013/4/29   الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779

 ازدان لنظمة تقنية املعلومات ذ.م.م
�ملعلومات  تقنية  لنظمة  �زد�ن  �شركة  �شركاء  قر�ر  على  بناء 
حتت   2013/4/21 بتاريخ  �لعدل  كاتب  لدى  �مل�شدق   - ذ.م.م 
رقم )1302006292( نعلم نحن �مل�شفي/�أ�شعد عبا�س و�شركاه 
عن بدء �عمال �لت�شفية ل�شركة �زد�ن لنظمة تقنية �ملعلومات 
�ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �و  مطالبة  له  من  فكل  ذ.م.م 
�عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �ىل 
�لر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ  �مل�شفي وذلك خالل �لدو�م 
بالعالن  �ملحدده  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لعالن 

ي�شقط حقه باملطالبة.
عنو�ن �مل�شفي:�بوظبي ، تقاطع �شارع حمد�ن مع �شارع �ملرور 
 301 مكتب  �لثالث  �لدور  ب  مدخل   - �لقت�شاد  وز�رة  مبنى 

تلفون:026282650 فاك�س:026282655
امل�سفي / اأ�سعد عبا�س و�سركاه

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2010/07/19 �ملودعة حتت رقم : 144996  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه : بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ل�شابون ، م�شتح�شر�ت �لتنظيف ، م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شعر ، منتجات �لعناية بال�شعر ، ملونات �ل�شعر ، 
�أ�شباغ �ل�شعر ، غ�شولت ) لو�شن( لل�شعر ، م�شتح�شر�ت جتعيد �ل�شعر ، �ل�شامبو ، �لكوندي�شرن )ملني �ل�شعر( 
، مو�س  �ل�شعر  ، ط��الء  �ل�شعر  تزيني   ، �ل�شعر  ب��ودرة   ، لل�شعر  )���ش��رب�ي(  رذ�ذ   ، �لق�شرة  وبل�شم �شد  �شامبو   ،
�ل�شعر ، ملعة لل�شعر ، جل �ل�شعر ، مرطب �ل�شعر ، �شو�ئل لل�شعر ، زيوت �ل�شعر ، تونك �ل�شعر ، كرمي �ل�شعر ، 

م�شتح�شر�ت جتميلية لال�شتحمام ، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة وم�شاد�ت �لعرق.
�لو�قعة بالفئة :3

بالالتينية  مكتوبة   CLEAR كلمة  وبد�خله  �للون  �أ�شود  م�شتطيل  عن  عبارة  �لعالمة   : �لعالمة  و�شف 
باللغة  مكتوبة   PARIS INSTITUTE �لكلمات  توجد  وباأ�شفلها  �لرمادي  باللون  مميزة  بطريقة 
مميزة  بطريقة  مر�شوم  مثلث  يوجد  �لكلمات  تلك  جانب  و�إىل   ، مميزة  بطريقة  �لأبي�س  باللون  �لالتينية 

ت�شبه �شكل برج �إيفيل وبقمته جنمة لمعة.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 455

با�شم : بريت�س �أمرييكان توباكو )بر�ند�س( �نك
وعنو�نه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، �لوليات  �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 26 �أكتوبر 1994  �مل�شجلة حتت رقم : 375  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شرت�طات
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2013/06/09 

وحتى تاريخ : 2023/06/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/15م   �ملودعة حتت رقم: 173647 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: برجر �نرتنا�شيونال ليمتد 
 وعنو�نه:22 بينوي �ِشكتور، �شنغافورة 629854، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل��ي��اب��ان؛ ط��الء مائي  ده���ان؛ ورني�س  �شكل  �ملينا على  و�ل��الك��ي��ه؛ ط���الء�ت  و�لورني�س  )�ل��ب��وي��ات(  �ل��ده��ان��ات 
طبا�شريي؛ �شبغات للخ�شب؛ مركبات م�شادة للتلف �أو �لتلوث �أو �لرت�شبات �أو �لتاآكل؛ مو�د ملونة؛ �أ�شباغ؛ 
مو�د تثبيت �لألو�ن؛ ر�تنجات طبيعية خام؛ معادن على �شكل رقائق �أو م�شحوق ل�شتخد�م �لدهانني وفنيي 
�لديكور؛ زيوت م�شادة لل�شد�أ وزيوت حلفظ �خل�شب؛ مركبات طالء حلفظ �خلر�شانة )زيوت(؛ معاجني؛ 

�شد�د�ت وح�شو�ت لال�شتخد�م يف �لدهانات ومرققات لكافة �ملنتجات �ملكورة �أعاله.
2 �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "VALUE" باللغة �لإجنليزية.   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779
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•• العني-وام:

�ل�شيخ  �ل�شرقية و�شمو  �ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف  �ل�شيخ طحنون بن حممد  �أدى �شمو 
حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �م�س �شالة �جلنازة على �ملغفور له باإذن 

�هلل �لدكتور جوعان �شامل �لظاهري وذلك بجامع �لقطارة يف مدينة �لعني.
كما �أدى �ل�شالة معايل �أحمد خليفة �ل�شويدي ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�ل�شيخ هز�ع 
بن طحنون �آل نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم باملنطقة �ل�شرقية وعدد من كبار �مل�شوؤولني يف 

�إمارة �أبوظبي وجمع من �مل�شلني.

•• دبي-وام:

�أق���ام م��رك��ز ر����ش��د ل��ع��الج ورع��اي��ة �لطفولة 
ب���دب���ي �م�������س م��ع��ر���ش��ا ل��ل�����ش��ف��ر و�لإج��������از�ت 
�ل�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعة  بح�شور 
وذل���ك  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  م��ك��ت��وم  �آل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دن��ات��ا �ل��ت��ي ق��دم��ت عرو�شها 
�لد�ر�شني  بال�شفر لعائالت �لطلبة  �خلا�شة 

و�لعاملني و�أ�شدقاء �ملركز ود�عميه.
ومت ر�شد ريع مبيعات هذ� �ليوم ل�شالح هذ� 

�ملركز �لإن�شاين �لذي يقوم على خدمة نحو 
�لإحتياجات  ذوي  من  وطالبة  طالب   300

�خلا�شة.
��شتمر  �ل��ذي  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  دناتا  وقدمت 
ملدة يوم و�حد عرو�س �ل�شفر �ل�شيقة لق�شاء 
�لعطالت �ل�شيفية �إىل وجهات عربية وعاملية 
حجوز�ت  وكذلك  ت�شجيعية  خا�شة  باأ�شعار 
�ل���ف���ن���ادق د�خ������ل �ل����دول����ة ب����ال�����ش����رت�ك مع 
هيلتون  مثل  �لفنادق  من  منتقاة  جمموعة 
ومريديان و�أكورد وفريمونت �لعاملية بهدف 

حتقيق �أعلى عائد ل�شالح �ملركز.
ودع����ت م���رمي ع��ث��م��ان �مل��دي��ر �ل��ع��ام للمركز 
و�لعاملني  �لطلبة  و�أ�شر  �ملركز  �أ�شدقاء  كل 
ل�����ش��ر�ء ت��ذ�ك��ره��م وح��ج��ز ف��ن��ادق��ه��م لإج���ازة 
هذ� �لعام من خالل هذ� �لعر�س �لرتويجي 
�لإن�����ش��اين �ل��ذي يهدف �إىل دع��م �مل��رك��ز ويف 
ع���رو����س خا�شة  ت��ق��دمي  �إىل  �ل���وق���ت  ن��ف�����س 

و�أ�شعار ت�شجيعية.
دناتا  �لرتويجي قامت  �ليوم  نهاية هذ�  ويف 
ب��ال�����ش��ح��ب ع��ل��ى ت��ذ�ك��ر وح���ج���وز�ت جمانية 

�مل�شرحية  ر������ش����د  جن�����وم  ف����رق����ة  وق����دم����ت 
��شتعر��شها �لدر�مي �مل�شتوحى من �ملطار�ت 
و�لأ�شفار مب�شاركة �ملطربة �للبنانية مادلني 

مطر.
ويف خ���ت���ام �حل�����دث ق����ام �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
مكتوم �آل مكتوم بتكرمي �ل�شركات و�لفنادق 
ر�قية وهي متزج  �لفكرة  �أن  �مل�شاركة موؤكد� 
ودعا  �لهادف  �خلريي  و�لعمل  �لرتويج  بني 
�لأع����و�م  يف  وتعميقها  �ل��ف��ك��رة  ت��و���ش��ي��ع  �إىل 

�ملقبلة. 

طحنون بن حممد وحامد بن زايد يوؤديان 
�شالة اجلنازة على جوعان �شامل الظاهري

معر�س �شفر واإجازات دعمًا لأطفال مركز را�شد بدبي

•• اأبوظبي-وام:

���ش��ه��د �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���ش��ل��ط��ان ب���ن خليفة 
فعاليات  �ف��ت��ت��اح  �لول  �أم�����س  م�����ش��اء  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل���ذي  �لأول  �أم��ن��ي��ة  م��ه��رج��ان 
متنزه  يف  �أي����ام  ع�����ش��رة  وي�شتمر  �أم��ن��ي��ة  حتقيق 
يف  �ملهرجان  تنظيم  وي��اأت��ي  �أبوظبي.  يف  خليفة 
�لعاملي  �لمنية  بيوم  �ملوؤ�ش�شة  �حتفالت  �إط���ار 
�إب��ري��ل من  �ل���ذي ي�����ش��ادف ي���وم 29 م��ن �شهر 
�ملهرجان عدد� من  فعاليات  وتت�شمن  عام.  كل 
�ل�شريك  و�ملفاجاآت وعرو�س  �ملتنوعة  �لن�شطة 
قدمت  �لتي  �لرو�شي  �لفلكور  وفرقة  �ل�شيني 
فقر�ت  ت���ق���دمي  ج���ان���ب  �ىل  ���ش��ع��ب��ي��ة  رق�������ش���ات 
�شنو  م�شرحية  عر�س  �ىل  بال�شافة  مو�شيقية 
و�يت وعرو�س �ل�شاحر . و�شاهد �ل�شيخ خليفة 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل���ع���رو����س �ل���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا �لفرق 

وجتول يف �روقة �ملهرجان يف و�شط �شاحة متنزه 
�ملنتجة  �ل���ش��ر  رك���ن  فيها  �ق��ي��م  و�ل��ت��ي  خليفة 
�ل�شر  منتجات  م��ن  جمموعة  عر�شت  و�ل��ت��ي 
وعطور  يدوية  و��شغال  ومطرز�ت  مالب�س  من 
لالأ�شغال  �إ�شافة  �لهد�يا  م��ن  وغ��ريه��ا  وب��خ��ور 
�لرت�ثية . وقال هاين �لزبيدي �ملدير �لتنفيذي 
ملوؤ�ش�شة حتقيق �أمنية لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م 
�إن �ملوؤ�ش�شة حتر�س كل عام على �لحتفال بهذه 
هذ�  وح��اول��ن��ا  ومتميز  خمتلف  ب�شكل  �ملنا�شبة 
�ل��ع��ام �ن نن�شر ج��و �ل��ف��رح و�مل���رح ب��ني �لطفال 
على  عرو�شها  لتقدم  �ل��ف��رق  ه��ذه  ون�شت�شيف 
م���دى ع�����ش��رة �ي�����ام. و�أو����ش���ح �ل��زب��ي��دي �ن���ه مت 
وتقدمي  �لرتفيهية  لاللعاب  ق�شم  تخ�شي�س 
ممتع  وقت  لق�شاء  للعائالت  �ملتميزة  �لفقر�ت 
�حتفالت  �أن  �لزبيدي  و�أ���ش��اف  �أطفالهم.  م��ع 
�ملا�شي بتنظيم  �ملوؤ�ش�شة بد�ت من يوم �جلمعة 

بدبي  روت��ان��ا  فيال  ف��ن��دق  يف  �حتفالية  فعالية 
ممن  ع��ائ��الت��ه��م  ب�شحبة  ط��ف��ال   20 بح�شور 
 . �ملوؤ�ش�شة  �أمانيهم �ملختلفة من خالل  حتققت 
وقامت �ملوؤ�ش�شة م�شاء �م�س بالحتفال يف فندق 
هليتون �لعني �لذي قدم كل �لت�شهيالت لجناح 
ثمانية  �منيات  �ل��ذي مت خالله حتقيق  �حلفل 
تو�م  م�شت�شفى  يف  �لعالج  يتلقون  ممن  �طفال 
يف �لعني. و��شتمتع �لطفال بالفعاليات �ملبهجة 
�د�رة  مع  بالتعاون  �ملوؤ�ش�شة  لهم  نظمتها  �لتي 
غد�  �ملوؤ�ش�شة  تنظم  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن   . �ل��ف��ن��دق 
�لريتز كارتن قرب  �حتفالينت �لأوىل يف فندق 
م�شجد �ل�شيخ ز�يد وهي عبارة عن حتقيق �منية 
�أما  �أن تكون �شندريال ليوم و�حد  طفلة ترغب 
�ليوم يف  �لحتفالية �لأخ��رى ف�شتكون يف نف�س 
فندق �لهيلتون �أبوظبي �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء. 
يذكر �أن موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية تعمل يف �حلقل 

�أم��ن��ي��ات �لأطفال  �لإن�����ش��اين م��ن خ��الل حتقيق 
�مل�شابني باأمر��س خطرية تهدد حياتهم باملوت. 
وجوه  على  �لب�شمة  ر�شم  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  وت�شعى 
هوؤلء �لأطفال ومتنحهم �لأمل و�لقوة و�لفرح 
يف جتربة �إن�شانية غنية بالقيم و�ملعاين �لنبيلة. 
وتوؤدي �ملوؤ�ش�شة �لتي متتلك 48 فرعا منت�شر� 
�لإن�شانية  ن�شاطاتها  �خلم�س  �لعامل  ق��ار�ت  يف 
من خالل �لتربعات �ل�شخية �لتي يقدمها �أهل 
�أل��ف متطوع   30 م��ن  �أك��رث  �خل��ري ومب�شاعدة 
وبذلك تتمكن من حتقيق �أمنية كل 23 دقيقة 
يف  �لإن�����ش��اين  عملها  �ملوؤ�ش�شة  ومت��ار���س  يوميا. 
دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن خ���الل مكتبني ل��ه��ا يف كل 
�أمنيات  حتقيق  �إىل  وت�شعى  ودب��ي  �أبوظبي  من 
�لأط��ف��ال �ل���ذي ي��ع��ان��ون م��ن �إ���ش��اب��ات مر�شية 
خطرية بني �شن ثالث �إىل 18 �شنة يقيمون يف 

�لدولة بغ�س �لنظر عن جن�شياتهم

•• العني –الفجر:

��شت�شافت بلدية مدينة �لعني م�شروع 
مبادر�ت  ك��اأح��د  لال�شتد�مة  �لقطرة 
وبح�شور  و�لن���ت���م���اء  �ل�����ولء  وث��ي��ق��ة 
�ل�شيباين  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��وث��ي��ق��ة �ل���ولء 
�ح���م���د عبد�هلل  و�ل�����ش��ي��د  و�لن���ت���م���اء 
�لتخطيط  �إد�رة  م���دي���ر  �جل����اب����ري 
و  �لعني  ببلدية مدينة  �ل�شرت�تيجي 
بالتعاون مع مركز �لإمار�ت للدر��شات 
بهدف   ، �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�ل���ب���ح���وث 
�إي��ج��اد ب��د�ئ��ل ل��ل��رثوة �مل��ائ��ي��ة وزي���ادة 
خم�����زون �مل���ي���اة �جل��وف��ي��ة م���ن خالل 
����ش��ت��خ��د�م �مل��ي��اه �ل��ن��اجت��ة م��ن �أجهزة 

�لتكييف دعما لالقت�شاد �لوطني .
و دع������ا �����ش����ع����ادة �ل����دك����ت����ور ع���ب���د�هلل 

�حتياطي  دعم  �شرورة  �ىل  �ل�شيباين 
�مل��ي��اة �جل��وف��ي��ة يف �ل��دول��ة وذل���ك من 
خ���الل ����ش��ت��غ��الل �مل���ي���اه �ل��ن��اجت��ة من 
وبالتايل  ب��اأن��و�ع��ه��ا  �لتكييف  �أج��ه��زة 
�ل��رثوة �ملائية و تعزيز  �ملحافظة على 
، جاء  �مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ث���ق���اف���ة 

مدينة  بلدية  ��شت�شافة  خ��الل  ذل��ك 
)�لقطرة  م���ب���ادرة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ع��ني 
لال�شتد�مة( و �لتي �أعدتها وطرحتها 
�إىل  �ملرفوعة  و�لنتماء  �ل��ولء  وثيقة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل 

، وذل����ك مب��ق��ر ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �لعني 
موظفي  و  �أق�����ش��ام  روؤ���ش��اء  بح�شور  و 
�ملبادرة  ه���ذه  ت��ع��زز  ح��ي��ث   ، �ل��ب��ل��دي��ة 
دعم �حتياطي �ملياه �جلوفية يف دولة 
�لإمار�ت عرب تغذيتها ��شطناعيا من 
خ���الل ����ش��ت��غ��الل �مل���ي���اه �ل��ن��اجت��ة من 

�أجهزة �لتكييف باأنو�عها .
و�أ�شاف �لدكتور �ل�شيباين �نه يف حال 
تطبيق �مل�شروع على منطقة يقدر عدد 
كمدينة  ن�شمة   )500000( �شكانها 
�أج��ه��زة تكييف من   5 ب��و�ق��ع  و  �لعني 
تقريبا  �لو�حد  للمبنى  2.5طن  نوع 
و مبعدل �ملاء �لناجت من �لوحدة)90 
�لناجت)  ف��اأن  100يوم(  ومل��دة)  ل��رت( 
24مليون مرت مكعب (من �ملاء �ملكثف 
و �ملقطر �لناجت من �أجهزة �لتكييف و 
�ملياه  طبقة  عرب  تغذيتها  ميكن  �لتي 

�جل���وف���ي���ة وم����ن ث���م ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�أو  ري �ل��غ��اب��ات و�مل�����ز�رع و�حل���د�ئ���ق ، 
معاجلتها معاجله بعدة طرق ومن ثم 

��شتهالكها كمياة لل�شرب . 
و�أ�شار �ل�شيباين �إىل �لتطبيق �لعلمي 
جتربة  خالل  من  للمبادرة  و�مليد�ين 
و�أكد  للم�شروع  �لإم����ار�ت  �م  مدر�شة 
�أجهزة  ن�����ش��ف  ت��و���ش��ي��ل  ق���د مت  ب���اأن���ه 
عددها  �ل��ب��ال��غ  و  ب��امل��در���ش��ة  �لتكييف 
156 �ىل �شبكة جتميع �ملياه �لناجتة 
ذل��ك حقنها  بعد  ليتم   ، �لتكييف  من 
للمياه  �ل�شخرية  �لطبقة  �أع��م��اق  يف 
و�قعه  �ملدر�شة  تعترب  حيث  �جلوفية 
�شيتم  وع��ل��ي��ه   ، �لف�����الج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�مل����ي����اه �جل���وف���ي���ة يف تلك  �����ش���ت���غ���الل 
وغريها  �مل����زروع����ات  ري  يف  �مل��ن��ط��ق��ة 
تعد هذه  ، حيث  �ل���ش��ت��خ��د�م��ات  م��ن 

وطنياً  ومن���وذج���اً  �ن����ف����ر�د�ً  �ل��ت��ج��رب��ة 
خ��ال�����س ي��ع��ت��ز ب���ه ك���ل م��ع��ل��م وطالب 

وجميع �أفر�د �ملجتمع .
�أكد �أحمد �جلابري  ومن جهة �أخرى 
�لإ�شرت�تيجي  �لتخطيط  �إد�رة  مدير 
ع��ل��ى �هتمام  �ل��ع��ني  ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
بالتطبيق  �ل����ع����ني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
فيما  �حل��ك��وم��ي��ة  للتوجهات  �لعملي 
يخ�س �لتنمية �مل�شتد�مة، و�لذي كان 

بلدية  روؤي��ة  و�شع  يف  �أ�شا�شيا  عن�شر� 
وتنمية  متميزة  بلدية  �لعني  مدينة 
ودعا  كما   ، �لو�حات  ملدينة  م�شتد�مة 
هذه  تطبيق  يف  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�إجناح  على  للعمل  �لوطنية  �مل��ب��ادرة 

هذ� �مل�شروع �لوطني �مل�شتد�م . 
�لقطرة  م�����ش��روع  �إن  �جل��اب��ري  وق���ال 
ل��ال���ش��ت��د�م��ة ي��ع��د ر�ف�����د ح���ي���وي من 
رو�ف��������د وث���ي���ق���ة �ل��������ولء و�لن����ت����م����اء 

�لتنمية  �أطر  و�إ�شافة ح�شارية تدعم 
�لتوفري  م����ب����د�أ  وت����ع����زز  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
، فيما ولفت  �مل��ائ��ي��ة  ل��ل��رثوة  �ل��ذ�ت��ي 
�جل��اب��ري �إىل ���ش��رورة وع��ي �جلمهور 
�ملنطقة  يف  �ملائية  �ل�شتد�مة  باأهمية 
�لتكييف  م����ي����اه  م�����ن  ب����ال�����ش����ت����ف����ادة 
مبادرة  جتربة  تعميم  �إىل  بالإ�شافة 
م��در���ش��ة �م �لإم������ار�ت مب��دي��ن��ة �لعني 

نحو تطبيق هذه �لفكرة. 

•• اأبوظبي-وام:

ق���������ام جم�����م�����وع�����ة م�������ن �ل����ك����ت����اب 
�شيوف  و�ل�������ش���ع���ر�ء  و�ل���رو�ئ���ي���ني 
للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�س 
مبر�س  �مل�شابني  �لأط��ف��ال  بزيارة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��ك��ري مب��دي��ن��ة 

�لطبية يف �أبوظبي.
�ملبادر�ت  �إط�����ار  يف  �ل���زي���ارة  ت���اأت���ي 
هيئة  ب��ه��ا  ت��ل��ت��زم  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 
و�لثقافة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  �أب����وظ����ب����ي 
وبالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية 

�ملختلفة.
وق�����ال خ���ال���د ه�����ادي م���دي���ر قطاع 
هيئة  يف  و�لت���������ش����ال  �ل���ت�������ش���وي���ق 
�إن  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
بر�جمها  ���ش��م��ن  ت���ق���وم  �ل���ه���ي���ئ���ة 
ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة �لج���ت���م���اع���ي���ة مبد 
ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل و�ل���ت���ع���اون مع 

ت�شاركها  �ل��ت��ي  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
�مل�شاهمة  نحو  و�ل��ط��م��وح  �ل��روؤي��ة 

�ملحلي  �ملجتمع  خدمة  يف  �لفعالة 
�لهتمام  ت�شتحق  �لتي  و�ل�شر�ئح 

و�لرعاية و�لدعم �ملعنوي.
�مل�شابني  �لأط����ف����ال  �إن  و�أ�����ش����اف 

�لفئات  �أح��د هذه  بال�شكري هم 
�لنتباه  ل��ف��ت  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي 
�إل��ي��ه��ا خ��ا���ش��ة م���ن ق��ب��ل نخبة 
�ملجتمع من مثقفني وم�شاهري 
.. م��ع��رب��ا ع��ن �أم��ل��ه م��ن خالل 
هذه �ملبادرة يف منحهم حلظات 
من �لبهجة و�لفرح ورفع �شيء 

من معاناتهم.
م�����ن ج���ه���ت���ه �أع���������رب �ل���دك���ت���ور 
�شعبة  رئي�س  بركة  ب��ن  حممود 
�ل���غ���دد �ل�����ش��م��اء و�ل�����ش��ك��ري يف 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية عن 
�جلهات  م��ع  بالتعاون  ترحيبه 
عن  �ملعاناة  لتخفيف  �ملجتمعية 

�مل��ر���ش��ى ب��اأم��ر����س خ��ط��رة خا�شة 
يحتاجون  �ل��ذي��ن  منهم  �لأط��ف��ال 
�إىل رعاية جمتمعية جتعلهم �أكرث 
تو�وؤما مع �ملر�س ويف نف�س �لوقت 

ت�شعرهم �أنهم جزء من �ملجتمع.

�ل�شاعر  م����ن  ك����ال  �ل����وف����د  و����ش���م 
�لإم������ار�ت������ي حممد  و�ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي 
�ل�شعودي  و�ل�������ش���اع���ر  �مل�����زروع�����ي 
حممد �ملحرزي و�لناقدة �لعمانية 
رحمة  و�ل��ك��ات��ب��ة  �ل�شيدي  فاطمة 
�مل��غ��ي��زوي م��ن ع��م��ان وح��ن��ان عو�د 

�لتطوعية  �لأع���م���ال  يف  �لنا�شطة 
�ملثقفني  وف��د  و�لتقي  �ملجتمعية. 
بالأطفال �لذين تر�وحت �أعمارهم 
ب���ني �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة يف 
�ل�شكري وق���ام كل  �أم��ر����س  م��رك��ز 
م��ن��ه��م ب��احل��دي��ث ع���ن جت��رب��ت��ه يف 

ن�شائح  وق��دم��و�  و�حل��ي��اة  �لكتابة 
لالهتمام  وذوي�����ه�����م  ل����الأط����ف����ال 
ممتعة  �أد�ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب��ال��ق��ر�ءة 
و��شتمعو�  و�مل���ع���رف���ة..  ل���الط���الع 
كيفية  ع��ن  �لأط���ف���ال  ح��دي��ث  �إىل 
و�أحالمهم  �مل��ر���س  م��ع  ت��ع��ام��ل��ه��م 

خليفة بن �شلطان ي�شهد افتتاح مهرجان اأمنية الأول يف متنزه خليفة باأبوظبي

�سمن مبادرات وثيقة الولء والنتماء

بلدية مدينة العني ت�شت�شيف جتربة القطرة لال�شتدامة

اأدباء يزورون الأطفال امل�شابني بال�شكري مبدينة 
ال�شيخ خليفة الطبية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

نظمت د�ئرة �لق�شاء حما�شرة يف معر�س �أبوظبي 
�لدويل للكتاب يف دورته �لثالثة و�لع�شرين حتت 
ع��ن��و�ن �ن��ح��ر�ف �لأب��ن��اء .. م��ن �مل�����ش��وؤول قدمها 
�ملوجه �لأ�شري �أحمد �أبو�شند. ت�شمنت �ملحا�شرة 
عدة حماور �شملت �أ�شباب �لإنحر�ف ومن �همها 
�لتق�شري يف �لرتبية و �ل�شقاق و�لنز�ع بني �لآباء 
و�لأمهات و �لطالق وما يرتتب عليه و �لفقر و 
�لبطالة و رفقاء �ل�شوء ��شافة �ىل �شوء �ملعاملة 
�أو �أح��ده��م��ا و �شعف �ل��رق��اب��ة يف  م��ن �ل��و�ل��دي��ن 
�لبيوت . و��شارت �ملحا�شرة �ىل �نه من بني �أ�شباب 
�نحر�ف �لأبناء عامال هاما هو غياب �لأب �ملعيل 
�لغياب �حلقيقي ومن  نوعني  �ىل  يق�شم  و�ل��ذي 
�شوره �لوفاة �و �ل�شجن �و �ل�شفر و�لغياب �لخر 
هو �لغياب �حلكمي ومن �شوره وجود �لأب دون 
لأن  حكميا  غيابا  يعترب  و�ل��ذي  دور  ب��اأي  �لقيام 

كثري� من �لآباء موجود لكنه من�شحب من حياة 
و�آخر  و�ل��ت��ج��ارة  بالعمل  �ملنهمك  فمنهم  �أولده 
يبايل مب��ا حوله.  ل  و�آخ���ر  و�شهر�ته  م��ع خالنه 
�أ�شبابا �أخرى ور�ء  �أن هناك  و�أو�شحت �ملحا�شرة 
�نحر�ف �لأبناء منها عدم وجود �لقدوة و مظاهر 
�لفتنة و�لإغ��ر�ء و �حلرمان و�لتقتري يف �لنفقة 
 . و�لتبذير  �لإ���ش��ر�ف  و  �لأعمى  �لتقليد  وكذلك 
�آثار �لنحر�ف توؤثر على  �أن  و�أ�شار �ملحا�شر �ىل 
�آثارها على �لفرد وتتمثل يف  ثالثة فئات �ولها 
�لتخبط و�لقلق و�لتيه و�ل�شياع وفقد�ن �حرت�م 
�لآخرين وكذلك عدم و�شوح �مل�شتقبل و�لأمر��س 
�لنف�شية و�لبدنية ��شافة �ىل �لنعز�ل �ما �لفئة 
�آثار �لنحر�ف على �لأ�شرة ويتمثل  �لثانية فهي 
�ملجتمع  �لأ�شرة عن  �لأ�شري و�نعز�ل  �لتفكك  يف 
�لأ���ش��ري وم��ا يرتتب عليه من  وع��دم �ل�شتقر�ر 
�آثار �شلبية ��شافة �ىل هدر �لطاقات �ملادية و�خري 
�نت�شار  يف  وتتمثل  �ملجتمع  على  �لن��ح��ر�ف  �ث��ار 

�ملادية  �لطاقات  وه��در  �لإن��ت��اج  و�شعف  �جلرمية 
�لف�شاد.  تف�شي  �ىل  ��شافة  و�لإبد�عية  و�لفكرية 
يكمن يف عدة خطو�ت  �لعالج  �أن  �ملحا�شر  و�أك��د 
منها �لعالج �لجر�ئي من خالل �لرتبية بالقدوة 
و�مل�شوؤولة  �ملن�شبطة  و�ل��رق��اب��ة  �لتعنيف  وع��دم 
�حلديثة  �لت�شال  وو�شائل  �لأ�شدقاء  حيث  من 
وح�شن �لختيار عند �لزو�ج و�لتز�م �ملنهج �لنبوي 
�لأب���ن���اء يف حتمل  و�إ�����ش����ر�ك  �مل���ول���ود  ع��ن��د ولدة 
�مل�شوؤولية وتوفري �لبيئة �لأ�شرية �لآمنة وت�شمل 
وبيئة  وبيئة فكرية وروحية ونف�شية  بيئة مادية 
�شحية وغريها. وقال �إن �لعالج �لجر�ئي يكون 
بو�دره  �أي من  �أو ظهور  �لنحر�ف  حال ح�شول 
ف��ف��ي ه���ذه �حل����ال لب���د م���ن �إج�������ر�ء�ت خمتلفة 
بحكمة وروية ومنها معرفة �ل�شبب و�لعمل على 
�لو�لدين  م��ن  كبري�  جهد�  يتطلب  وق��د  �إز�ل��ت��ه 
�إىل  و�لرجوع  �لإ�شالح  و�ل�شرب يف  �لعنف  وعدم 

�ملخت�شني يف بع�س �حلالت �لنف�شية . 

•• ال�صارقة-وام:

�أعمال  يف  �لعمل  وزي��ر  غبا�س  �شقر  معايل  ي�شارك 
و�شوق  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل����و�رد  مل�����ش��وؤويل  �ل��ث��ال��ث  �مللتقى 
�لعمل بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لذي يعقد 
يومي 22 و23 مايو �ملقبل بال�شارقة برعاية �شمو 
�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
جميل  معايل  وح�شور  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
حميد�ن وزير �لعمل مبملكة �لبحرين �لذي تتوىل 
بالده رئا�شة �لدورة �ل33 للمجل�س �لأعلى ملجل�س 
قد  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  وك���ان  �خلليجي.  �ل��ت��ع��اون 
�ملدفع  �حمد  �شعادة  �لعمل  ب��وز�رة  مبكتبه  ��شتقبل 
عبد  و�شعادة  �ل�شارقة  و�شناعة  رئي�س غرفة جتارة 
�لرحيم ح�شن نقي �لأمني �لعام لحتاد غرف دول 
�شيف  م���رمي  بح�شور  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�ل�شام�شي م�شاعد مدير عام غرفة �ل�شارقة للمو�رد 
�لجتماع  وت��ن��اول  و�مل��ع��ل��وم��ات.  و�مل��ال��ي��ة  �لب�شرية 
�ل��ق�����ش��اي��ا �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���ش��ت��ق��ر�ر ���ش��وق �ل��ع��م��ل بدول 
بني  �لتن�شيق  و�ه��م��ي��ة  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�ف�شل  لإي��ج��اد  �خل��ا���س  و�لقطاع  �ل��ع��ام  �لقطاعني 

�لأ�شاليب �لتي ت�شمن تنظيم �شوق �لعمل �خلليجي 
وحماية حقوق جميع �لطر�ف.

�أ�شو�ق  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  على  �ل��رتك��ي��ز  ومت 
بحث  مقدمتها  ويف  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �لعمل 
�شيا�شة  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل�����ش��رتك��ة  �لآل����ي����ات 
و�لأ�شاليب  �خل��ل��ي��ج��ي��ني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �ل��ت��وظ��ي��ف 
�مل��ق��رتح��ة يف م��ك��اف��ح��ة �ل��ت�����ش��رت �ل��ت��ج��اري وتقنني 
عملية �إ����ش���د�ر �ل�����ش��ج��الت �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ه��ادف��ة �ىل 
�حتياجات  مع  تتما�شى  وجعلها  �لأجنبي  �لتوظيف 
�ملز�يا  م�شاو�ة  مو�شوع  در����ش��ة  جانب  �إىل  �لتنمية 
�لوظيفية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س وفتح قنو�ت 
�لتوظيف �خلليجي و�شييا�شات �لتوطني ملا لها من 

�إنعكا�شات �إيجابية على �شوق �لعمل �خلليجي.
وع��ر���س ���ش��ع��ادة ع��ب��د �ل��رح��ي��م ن��ق��ي �لم����ني �لعام 
لالحتاد خالل �لإجتماع ملحة تعريفية عن �هد�ف 
و�شوق  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل����و�رد  مل�����ش��وؤويل  �ل��ث��ال��ث  �مللتقى 
تفعيل  يف  و�ملتمثلة  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول  �لعمل 
�لإ�شرت�تيجية �خلليجية �مل�شتقبلية لتنمية �لقوى 
�لقطاعني  بني  �جلهود  توحيد  خ��الل  من  �لعاملة 
�خل��ا���س و�ل���ع���ام و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لآل���ي���ات �ملنا�شبة 

�ق��ت�����ش��ادي��ات �لتنمية  �ل��ع��ام��ة يف جم���ال  و�مل��ف��اه��ي��م 
�خل��ل��ي��ج��ي مبا  �ل��ت��ع��اون  دول جمل�س  �ل��ب�����ش��ري��ة يف 

يحقق �لتكامل �مل�شتقبلي لدول �ملجل�س.
وج����رى �ل���ق���اء �ل�����ش��وء ع��ل��ى ع���و�ئ���د �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�لتجارب  من  و�لإ�شتفادة  �خلليجية  �ل�شوق  تنمية 
�لدولية يف ظل دعم �ل�شناديق و�لرب�مج �لتنموية 
�خلليجية �لر�ئدة يف دعم جمالت �لتدريب �ملهني 
�شر�كة  وخلق  �لوظائف  وتوطني  �لتقني  و�لتعليم 
�إنتاجية م�شتدمية بني دول �لأع�شاء لتنمية �ل�شوق 
�أزمة  و�أي��ة  �لعاملية  �لتحديات  ومو�جهة  �خلليجية 
�مللتقى  تعريفا جلل�شات  نقي  وق��دم   .. عاملية  مالية 
مناق�شتها  �شيتم  �لتي  و�لق�شايا  �ملو�شوعات  و�ب��رز 
نخبة  �مللتقى  يف  وي�����ش��ارك  �مللتقى.  جل�شات  خ��الل 
�لوز�ر�ت  ممثلي  بح�شور  و�خل��رب�ء  �ملخت�شني  من 
و�ملر�كز  و�لهيئات  و�جلمعيات  �حلكومية  و�لدو�ئر 
و�للجان  �لأع�شاء  و�لغرف  �ملجل�س  بدول  �لتنموية 
وهيئات  ومنظمات  �لغرف  بتلك  �لعاملة  �لوطنية 
و�ل�شركات  و�ل��دول��ي��ة  و�لعربية  �خلليجية  �لعمل 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ا���ش��ة و�ل��ع��ام��ة وم��ر�ك��ز �لتدريب 

و�لتاأهيل و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لأكادميية .

وزير العمل ي�شارك يف امللتقى الثالث للموارد الب�شرية و�شوق العمل اخلليجيدائرة الق�شاء تناق�س مو�شوع انحراف الأبناء..من امل�شوؤول ؟
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فروع الإمارات العربية املتحدة- البي�ان�ات امل�الي�ة 31 دي�شمرب 2012

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان الدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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Monday   29    April     2013  -  Issue No   10779

خف�س امليزانية يف فرن�شا يهدد الإنفاق الع�شكري 
•• باري�س-رويرتز:

ترتدد �أ�شد�ء �لنفجار�ت يف �أنحاء 
و�د ب��ج��ن��وب ف��رن�����ش��ا مم���ا ي����وؤدى 
لت�شاعد �لدخان يف �لوقت �لذي 
ت��ط��ل��ق ف��ي��ه م��د�ف��ع ���ش��ي��ز�ر �لنار 
ب��ع��ي��دة يف تدريبات  �أه����د�ف  ع��ل��ى 
حت���اك���ي �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ت���ي جتري 
�نه عر�س للقوة  حاليا يف م��ايل. 
م���ن �شركة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
مثل  ل��ع��ر���س  ل��ال���ش��ل��ح��ة  نك�شرت 
هذه �ملد�فع على �ل�شحافة ب�شكل 
���ش��ر�ع عزز  دور �جلي�س يف  ي��ربز 
بلد�  باعتبارها  فرن�شا  مكانة  من 
�لع�شكرية.  �لقوة  يقدم  �أن  ميكن 
لكن �لر�شالة رمبا ل تلقى �شدى 

يف باري�س.
ميز�نية  خ���ف�������س  ج������رى  ف���ق���د 
�لتي  لفرن�شا  �ل��دف��اع��ي  �لن��ف��اق 
مليار   40 ي��ورو  مليار   31 تبلغ 
دولر بالفعل يف �ل�شنو�ت �لقليلة 
�ملا�شية ورمبا تكون عر�شة ملزيد 
من �خلف�س يف �لوقت �لذي ي�شعى 
فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  فيه 
ملو�جهة  �مل��ال  توفري  �ىل  �أول��ون��د 
�لعجز و�شعف �لنمو �لقت�شادي. 
�أثره  �خلف�س  لهذ�  يكون  ورمب��ا 
لي�س فقط على �جلي�س بل �أي�شا 
على �لقت�شاد ذ�ته حيث يعمل يف 
 165 �حلربية  �ل�شناعات  قطاع 
25ر2 يف  ���ش��خ�����س ومي��ث��ل  �أل����ف 
�مل���ئ���ة م���ن �ل���ن���اجت ط��ب��ق��ا لرق����ام 
بن�شبة  م��ق��ارن��ة  �ل�����دويل  �ل��ب��ن��ك 

�أملانيا. يف  �ملئة  يف  3ر1 
وت��ق��دم �حل��ك��وم��ة �ل��ي��وم �لثنني 
خطة خم�شية عامة ل�شرت�تيجية 

تداعيات حادثة بو�شطن 
ب�شحف اأمريكية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تناولت بع�س �ل�شحف �لأمريكية 
تد�عيات حادثة بو�شطن، وت�شاءلت 
�إح������د�ه������ا ع����ن ج�������دوى �حل������روب 
�لوليات  ت�شنها  �ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة 
��شم  �إن  �أخ����رى  وق��ال��ت  �مل��ت��ح��دة؟ 
و�لدة �ملتهمني بتفجريي بو�شطن 
�لإرهاب،  لئحة  على  مدرجا  ك��ان 
وت�����ش��اءل��ت ث��ال��ث��ة ع��ن م���دى تعلم 
�لهجمات  م��ن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

�لفا�شلة يف �لبالد؟
و��شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أ����ش���ارت  ف��ق��د 
�لتي  بو�شطن  ح��ادث��ة  �إىل  بو�شت 
�شباق  يف  �لنهاية  خ��ط  ��شتهدفت 
�ل����ذي جتريه  �ل�����دويل  �مل����ار�ث����ون 
م�شات�شو�شت�س،  ولي���ة  يف  �مل��دي��ن��ة 
و�أ�������ش������ف������رت ع������ن م���ق���ت���ل ث���الث���ة 
�لذين  �لع�شر�ت  وج��رح  �أ�شخا�س 

فقد معظمهم بع�س �أطر�فهم.
خالل  م��ن  �ل�شحيفة  وت�����ش��اءل��ت 
ثوما�س  ل��ل��ك��ات��ب  ن�����ش��رت��ه  م���ق���ال 
كانت  �إذ�  ع���م���ا  ن���ي���ف  غ��ي��ب�����ش��ون 
�حلروب �لأمريكية �خلارجية هي 
�لهجمات  ج��ل��ب  يف  ت�شببت  �ل��ت��ي 
�ل���ولي���ات  د�خ�����ل  �إىل  �لإره���اب���ي���ة 
خالل  م��ن  وذل��ك  نف�شها،  �ملتحدة 
ح����ادث����ة ب���و����ش���ط���ن وغ����ريه����ا من 

�لهجمات �لتي ��شتهدفت �لبالد؟
�لأ�شغر  �ل�����ش��ق��ي��ق  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
جوهر ت�شارناييف �لذي بقي على 
�ل�شقيقني  ب���ني  م���ن  �حل���ي���اة  ق��ي��د 

�ملتهمني بالتفجريين .

يف  �لعاج  و�شاحل  ليبيا  مثل  دول 
قو�ت  بن�شر  و�ن���ف���ردت   2011
�لثاين  ك��ان��ون  يناير  يف  م��ايل  يف 
مرتبطني  م���ق���ات���ل���ني  لخ���������ر�ج 
على  ���ش��ي��ط��رو�  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم 
مناطق كبرية من �لبالد. وتقول 
ت�����ش��ع��ى جاهدة  �ل���ت���ي  �حل���ك���وم���ة 
ي�����ورو على  م��ل��ي��ار   60 ل��ت��وف��ري 
مدى خم�س �شنو�ت �نها �شتجمد 
 2014 �ل���دف���اع ل��ع��ام  م��ي��ز�ن��ي��ة 
خف�شا  ي���ع���ن���ي  مم�����ا  و2015 
لكن  �حلقيقية  بالقيمة  حم��دود� 
فيما بعد ذلك فان �لمور لي�شت 

و��شحة.

ع�����ش��ك��ري��ة ي��خ�����ش��ى �جل���ي�������س �أن 
�لعاملني  ع��دد  �ىل خف�س  ت���وؤدي 
و�لقو�عد �ملنت�شرة دوليا وتقو�س 
�ل�شر�عات  فرن�شا يف  ق��در�ت  من 
�لعاملية يف �مل�شتقبل. قال كولونيل 
يف ق����اع����دة ك����اجن����ور وه�����ي �أك����رب 
�أوروب���ا  غ��رب  ق��اع��دة ع�شكرية يف 
��شمه  ن�شر  ع��دم  طلب  ل��روي��رتز 
نحن على �حل��اف��ة.. م��ا م��ن �شك 
�أنه لن تكون هناك عمليات �أخرى 
مم��اث��ل��ة ل��ع��م��ل��ي��ة م�����ايل. وحت���دد 
ي��ج��ري تقدميها  �ل��ت��ي  �ل��وث��ي��ق��ة 
و�ل�شرت�تيجية  �ل��ق��وم��ي  �لم���ن 
�لقادمة  ل��ل�����ش��ن��و�ت  �ل���دف���اع���ي���ة 

وك����ذل����ك �لول������وي������ات ل���ك���ن دون 
�أرق��ام حم��ددة. و�شيجري �لك�شف 
للجي�س  �حلقيقية  �مليز�نية  ع��ن 
2014 �ىل  �ل��ف��رتة م��ن  خ���الل 
من  �لخ����ري  �ل���رب���ع  يف   2019
�جلي�س  وي���ق���ول   .2013 ع����ام 
نك�شرت  م��ث��ل  دف��اع��ي��ة  و����ش���رك���ات 
�لتي يقع مقرها يف فر�شاي قرب 
باري�س �ن خف�س �مليز�نية بن�شبة 
قدرة  يعيق  �أن  �ملمكن  من  كبرية 
فرن�شا وهي قوة نووية ذ�ت مقعد 
د�ئ����م يف جم��ل�����س �لم����ن �ل���دويل 
�لدولية.  �ملخاطر  مو�جهة  على 
وت��دخ��ل��ت فرن�شا يف ���ش��ر�ع��ات يف 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

رئي�س  �ن  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��الل  �ذ�ع����ة جي�س  ذك���رت 
نتانياهو طلب من وزر�ئ��ه �ل يدلو�  �حلكومة بنيامني 
�لنطباع  �عطاء  لعدم  �شوريا  ح��ول  علنية  بت�شريحات 
يف  للتدخل  �ل��دويل  �ملجتمع  على  ت�شغط  ��شر�ئيل  بان 
هذ� �لبلد. وقد ��شدر نتانياهو هذه �لتعليمات على �ثر 
ت�شريحات لنائب وزير �خلارجية زئيف �لكني دعا فيها 
�ىل حترك ع�شكري للمجتمع �لدويل من �جل �ل�شيطرة 
و��شافت  �ل�شورية  �لكيميائية  �ل�شلحة  تر�شانات  على 
ت�شريحات  تف�شري  ت��ف��ادي  ي��ري��د  نتانياهو  �ن  �لذ�ع���ة 

�لكني على �نها و�شيلة �شغط ت�شتخدمها ��شر�ئيل لدفع 
�لوليات �ملتحدة �ىل �س عملية ع�شكرية يف �شوريا.

�لرتدد  �ن  �جلي�س  لذ�ع��ة  �ل�شيا�شية  �ملعلقة  و�ع��ت��ربت 
�لمريكي يف �ليام �لخرية يف �شاأن �مللف �ل�شوري يثري 
قلقا يف ��شر�ئيل. و��شافت �ملعلقة �ن مل يحرتم �لرئي�س 
حددها  �لتي  �حلمر  �خلطوط  �وباما  ب��ار�ك  �لمريكي 
�ل�شوري  �لرئي�س  ي�شتخدم  عندما  يتدخل  ول  بنف�شها 
تعطي  م��دن��ي��ني،  ���ش��د  كيميائية  ����ش��ل��ح��ة  �ل���ش��د  ب�����ش��ار 
ذل��ك يف  بعد  تكلفها كثري�  ����ش��ار�ت �شعف قد  و��شنطن 

�شوريا، و�ي�شا يف �مللف �لنووي �لير�ين .
وقد �شرح وزير �لدفاع �لمريكي ت�شاك هيغل �خلمي�س 

بدرجات  خل�شت  �لم��ريك��ي��ة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �ج��ه��زة  �ن 
��شتخدم  �ل�شوري  �لنظام  �ن  �ىل  �ليقني  من  متفاوتة 
��شلحة كيميائية على نطاق �شيق يف �شوريا، وخا�شة غاز 
�ل�شارين . وكان م�شوؤول يف �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية �تهم 
كيميائية  ��شلحة  با�شتخد�م  �ل�شد  ب�شار  نظام  �لثالثاء 

يف حربه �شد �ملقاتلني �ملعار�شني.
�ل�شوري من مغبة  �لنظام  م��ر�ت عديدة  �وب��ام��ا  وح��ذر 
�لكيميائية موؤكد�  �ل�شلحة  �للجوء �ىل خمزوناته من 
خ�شو�شا يف 20 �ذ�ر مار�س �ملا�شي يف ��شر�ئيل �ن مثل 
عن  �ي�شا  وحت��دث  �للعبة.  قاعدة  �شيغري  �لتطور  ه��ذ� 

خطوط حمر على دم�شق �ن ل تتجاوزها.

•• ريكيافيك-ا ف ب:

كبري  بفارق  )ميني-و�شط(  �لي�شلندية  �ملعار�شة  ت�شدرت 
�لناخبون  خاللها  وع��اق��ب  �لت�شريعية  �لنتخابات  نتائج 
�ظهرت  كما   ،2009 منذ  �حل��اك��م  �لي�شار  ي��ب��دو  م��ا  على 
. و�ظهر فرز جزئي لال�شو�ت يف و�ح��دة من  �ولية  نتائج 
�لبالد )د�ئرة  تتاألف منها  �لتي  �ل�شت  �لدو�ئر �لنتخابية 
�جل��ن��وب وه��ي منطقة ري��ف��ي��ة( �ن ح��زب �ل��ت��ق��دم )و���ش��ط-
�ل�شتقالل  ح���زب  ي��ل��ي��ه   33،5% م���ع  ي��ت�����ش��در  زر�ع������ي( 
�مام  فانه  نف�شها  �لنتائج  وبح�شب  ب28،4%.  )مي��ني( 
حل  �ل�شد�رة،  يف  عاليا  �ملعار�شني  �حلزبني  هذين  حتليق 
�ذ  خلفهما،  ج��د�  بعيد�  �حلكومة  يف  �لئتالفيان  �حلزبان 
مل يتمكن حزب �لتحالف )�جتماعي-دميوقر�طي( �ل من 
جمع %10،5 من �ل�شو�ت، يف حني حلت حركة �خل�شر-

�لتي  �ل���ش��و�ت  ن�شبة  بلغت  بعدما  �دن��ى  مرتبة  يف  �لي�شار 

�ل��د�ئ��رة ت�شخم  %5،5 ل غ��ري. و�ذ� كانت ه��ذه  جمعتها 
على �لرجح �لنجاح �لذي حققه حزب �لتقدم فان مقارنة 
نف�شها  �ل��د�ئ��رة  يف   2009 �ن��ت��خ��اب��ات  نتائج  م��ع  ب�شيطة 
�لي�شار.  �ل�شعبي من  �ملرء حجم �لغ�شب  تكفي لكي يدرك 
و�مل��ن��اف�����ش��ة يف ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ����ش��ده��ا ب��ني رجلني 
�ل��وزر�ء: �لول  �شغل من�شب رئي�س  يتطلع كل منهما �ىل 
هو �لو�شطي �شيغموندور ديفيد غونلوغ�شون )38 عاما( 
 43( بينيديكت�شون  بيارين  �ملحافظ  �ملر�شح  هو  و�لثاين 
عاما(. وطغت على �حلملة �لنتخابية �لزمة �لقت�شادية 
ول �شيما عبء �لرهون �لعقارية �لذي يثقل كاهل �ملو�طنني، 
وهي م�شكلة وعد حزبا �ملعار�شة �لرئي�شيان بالت�شدي لها 
�لنتائج  يت�شدر�ن  �ل��ل��ذ�ن  �ملعار�شان  و�حل��زب��ان  �حل��ال  يف 
و�شيكون  �حل��ك��م.  يف  �شويا  �لتعاون  على  معتاد�ن  �لول��ي��ة 
من  مطلقة  باكرثية  يتمتع  حكومي  �ئتالف  بناء  عليهما 
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•• �صيول-ا ف ب:

�علن م�شدر حكومي كوري جنوبي �ن كوريا �ل�شمالية 
ت�شتعد على ما يبدو ملناور�ت برية وجوية كبرية و�شط 
�لتجربة  منذ  �لكورية  �جل��زي��رة  �شبه  يف  متز�يد  توتر 
�شباط-  12 يف  جرت  �لتي  �ل�شمالية  �لكورية  �لنووية 

فرب�ير.
وقال �مل�شدر �لذي نقلت وكالة �لنباء �لكورية �جلنوبية 
بالذخرية  �لتدريبات  ه��ذه  �ن  ت�شريحاته  )ي��ون��ه��اب( 
�مل��دف��ع��ي��ة و�لقو�ت  ���ش��الح  ���ش��ت��ج��ري مب�����ش��ارك��ة  �حل��ي��ة 

�جلوية حول مرفاأ نامبو )غرب(.
و��شاف يبدو �نها مناور�ت و��شعة �ىل حد ما ، م�شري� 
�ىل خماوف من �ن ت�شتغل بيونغ يانغ �ملناور�ت لفتعال 

حادث ع�شكري �و �طالق �شاروخ بال�شتي.

وكانت �ملدفعية �لكورية �ل�شمالية �طلقت يف 23 ت�شرين 
�لثاين-نوفمرب 2010 قذ�ئف على جزيرة ييونبيونغ 
�لتي تبلغ م�شاحتها �شبعة كيلومرت�ت مربعة يف �لبحر 
وجنديني  �ث��ن��ني  مدنيني  مقتل  �ىل  �دى  م��ا  �ل���ش��ف��ر 

كوريني جنوبيني.
وت�شهد �شيه �جلزيرة �لكورية توتر� منذ �ن قامت كوريا 
�شباط-فرب�ير  �لثالثة يف  �لنووية  بتجربتها  �ل�شمالية 

�ملا�شي.
ت�شريحاته  يونهاب  نقلت  �آخ��ر  ع�شكري  م�شوؤول  وق��ال 
بدون �لك�شف عن ��شمه �ن بيونغ يانغ ميكن �ن ت�شعى 
�شيول  ق���ر�ر  بعد  جم���دد�  �لع�شكري  �ل��ت��وت��ر  �ث���ارة  �ىل 
�ل�شناعي  كاي�شونغ  جممع  م��ن  موظفيها  ك��ل  �شحب 
�مل�شرتك �لذي �غلقته كوريا �ل�شمالية فعليا منذ �جبار 

مغادرته. على  �ل�شمايل  كوري  موظف  �لف   53

••  لندن-يو بي اأي:

جو��شي�س  �أن  �م�س  �شندي  �شتار  ديلي  �شحيفة  ك�شفت 
بريطانيني يعملون �شر�ً د�خل �شوريا يف مهمة للعثور على 
�أدلة تثبت �أن نظامها ي�شتخدم �لأ�شلحة �لكيميائية �شد 
�لربيطانيني  �إن �جلو��شي�س  �ل�شحيفة  وقالت  �ملدنيني. 
ت�شللو� �إىل �ملناطق �لتي تردد باأن �شكانها تعر�شو� لهجمات 
ب�شالح كيميائي. و�أ�شافت �أن رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين، 
ديفيد ك��ام��ريون، ي��ع��ول على ج��ه��از �لأم���ن �خل��ارج��ي يف 
بالده �ملعروف با�شم )�إم �آي 6( لتقدمي �لدليل �ملطلوب. 
�لربيطانية  �حلكومة  يف  م�شادر  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
قولها �إن جلنة �ل�شتخبار�ت �مل�شرتكة �حلكومية �شتقبل 
كامريون  وك��ان   . �لربيطانيني  �جلو��شي�س  ب��اأدل��ة  فقط 
�أ�شار �إىل وجود �أدلة حمدودة لكنها متز�يدة على ��شتخد�م 

�إن  وق��ال  كيميائية،  �أ�شلحة  �ل�شورية  �حلكومية  �ل��ق��و�ت 
��شتخد�م هذه �لأ�شلحة �أمر خطري للغاية وجرمية حرب 
��شتبعد  ، لكنه  �أن نتعامل معه على حممل �جلد  ويجب 
�أن ي��وؤدي ذلك �إىل ن�شر ق��و�ت بريطانية على �لأر���س يف 
�إىل  نحتاج  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أ���ش��اف  �شوريا. 
جمع �ملزيد من �لأدلة على ��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية 
و�لقيام �أي�شاً بتوجيه حتذير و��شح جد�ً للنظام �ل�شوري 
�أخ��رى، ذكرت  �ملروعة . من جهة  ب�شاأن هذه �لإج���ر�ء�ت 
�خرتقو�  بريطانيني  ق��ر����ش��ن��ة  �أن  ���ش��ن��دي  ���ش��ت��ار  دي��ل��ي 
ر�شائل �لربيد �للكرتوين للرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد 
و�كت�شفو� باأنه يتاآمر مع �إير�ن لرت�شيخ نظامه . وقالت 
رموز�ً  ��شتخدمو�  �لربيطانيني  �لقر��شنة  �إن  �ل�شحيفة 
يف  وهجماتها  �لكيميائية  �حل��رب  تفا�شيل  لتتبع  �شرية 

�مل�شتقبل .

اجلي�س اجلزائري يقتل خم�شة م�شلحني 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

م�شلحني  خم�شة  قتلت  ق��و�ت��ه  �ن  �جل���ز�ئ���ري  �جل��ي�����س  �أع��ل��ن 
 10 �إىل �لأر��شي �جلز�ئرية من ليبيا وتطارد حاليا  ت�شللو� 

�آخرين عرب منفذ غري مر�قب.
�أمني  م�شدر  عن  �م�س  �جلز�ئرية  �ل�شروق  �شحيفة  ونقلت 
ع�شكرية  ��شتطالع  ط��ائ��رة  ر�شد  �إث��ر  مت��ت  �لعملية  �إن  قوله 

لقافلة ت�شم 4 مركبات من نوع �شتاي�شن على متنها م�شلحون 
حاولو� �لت�شلل من �لأر��شي �لليبية عرب جمرى مائي.

للقافلة،و  ت�شدت  �حل��دود  �جلي�س وحر�س  قو�ت  �ن  و�أ�شافت 
ع�شكريني   3 �إ�شابة  ت�شبب يف  ما  �لنار معهم  �إط��الق  تبادلت 
تو�جدها  �لأم����ن  ق���و�ت  تكثف  �أن  ق��ب��ل  درك���ي  بينهم  ب��ج��روح 
من  م�شلحني   5 على  وتق�شي  �لعملية  مبحيط  �لع�شكري 

جن�شية جز�ئرية.

و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن �مل�شلحني �أغلبهم جز�ئريون وعدد منهم 
�لتعامل معهم يف عملية ع�شكرية  من جن�شية تون�شية جاري 
كبرية جندت لها قو�ت �جلي�س �ملروحيات �لع�شكرية، و�أعلنت 
حالة �ل�شتنفار �لأمني �لق�شوى باحلدود �جلنوبية �ملتاخمة 
�إيليزي  لالأر��شي �لليبية، حيث ت�شهد مدينة جانت يف ولية 
باأق�شى جنوب �شرق �لبالد �إجر�ء�ت �أمنية �شارمة منذ �أم�س 

�لأول .

املعار�شة تت�شدر نتائج انتخابات اآي�شلندا 

كوريا ال�شمالية ت�شتعد ملناورات برية وجوية

•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

تناولت معظم �ل�شحف �لأمريكية 
�لأهلية  �حل��رب  و�لتحليل  بالنقد 
وت�شاءلت  ب�����ش��وري��ا،  تع�شف  �ل��ت��ي 
�أوباما حذر�  �إحد�ها عن �شر بقاء 
����ش���وري���ا، وعن  �ل���ت���دخ���ل يف  جت����اه 
ت�������ورط ح�����زب �هلل يف  ت����د�ع����ي����ات 
�حلرب، وت�شاءلت �أخرى عن كيفية 
�للعبة،  لقو�عد  �لكيمياوي  تغيري 
ترقب  �إ�شر�ئيل  �إن  ثالثة  وق��ال��ت 
ب�شاأن  كمقيا�س  �لأم���ريك���ي  �ل����رد 
�لإير�نية.  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
و��شنطن  �شحيفة  ت�شاءلت  فقد 
ب��و���ش��ت ع���ن �ل�����ش��ر �ل�����ذي يجعل 
�أوباما  ب��ار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
يبقى مرتدد� جتاه �تخاذ �أي قر�ر 
حا�شم يكون من �شاأنه وقف حمام 
�أكرث  منذ  �شوريا  يف  �ملتدفق  �ل��دم 
�لإد�رة  �أن  م�شيفة  ع��ام��ني؟  م��ن 
ت��ت��خ��ذ جانب  ب��ق��ي��ت  �لأم���ريك���ي���ة 
�ملتز�يدة على  �لأدل��ة  ب�شاأن  �حلذر 
�ل�شوري  �لرئي�س  نظام  ��شتخد�م 
يف  كيمياوية  �أ�شلحة  �لأ���ش��د  ب�شار 

�ل�شر�ع �لد�ئر يف �لبالد.
و�أ�شارت �ل�شحيفة من خالل مقال 
�إغناتيو�س  دي��ف��د  للكاتب  ن�شرته 
�لأمريكيني  �مل�����ش��وؤول��ني  �أن  �إىل 
يعتقدون �أنه بالرغم من �أن �أوباما 
يو�جه �شغوطا د�خلية حتثه على 
�����ش����رورة �ل���ت���دخ���ل �ل��ع�����ش��ك��ري يف 
�شوريا، فاإن هناك �شغوطا �شعبية 
�أخ�����رى حت��ث��ه ع��ل��ى �ن��ت��ظ��ار �أدل����ة 
��شتخد�م  على  �أك��رب  ب�شكل  د�مغة 
�شامل،  دمار  لأ�شلحة  �لأ�شد  نظام 
وذل������ك م����ن �أج������ل �ل����ش���ت���ن���اد �إىل 
موقف �شلب يف حال �تخاذ �إجر�ء 
ع�����ش��ك��ري يف ���ش��وري��ا، وك���ي ل يقع 
�أوب����ام����ا يف �مل��ط��ب �ل����ذي وق����ع به 

�لعر�ق.   ب�شاأن  بو�س  ج��ورج  �شلفه 
يف  �ل�شحيفة  ق��ال��ت  �ل�����ش��ي��اق،  ويف 
حزب  ت���ورط  �إن  منف�شل  ت��ق��ري��ر 
�مل�شتعرة  �حل��رب  يف  �للبناين  �هلل 
حرب  �إ�شعال  �شاأنه  م��ن  �شوريا  يف 
نف�شه،  ل���ب���ن���ان  د�خ�������ل  ط���ائ���ف���ي���ة 
يلعبه  �ل����ذي  �ل�����دور  �أن  م�����ش��ي��ف��ة 
�حلزب يف �لقتال �إىل جانب قو�ت 
�إبطال  �شاأنه  من  �شوريا  يف  �لأ�شد 
�للبنانية  للدولة  �ملعلنة  �ل�شيا�شة 
ع��ل��ى م����د�ر ع���ام���ني، و�ل���ت���ي كانت 
ب��ال��ن��ف�����س عن  ت��ت��م��ث��ل يف �ل����ن����اأي 

�لتدخل يف �ل�شوؤون �ل�شورية.
من  �ث��ن��ني  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�لإ�شالمي  �ل���دي���ن  ع��ل��م��اء  �أب������رز 
�ل�����ش��ن��ة يف ل��ب��ن��ان ق��ام��ا ق��ب��ل �أي���ام 
بالدعوة للجهاد يف �شوريا وملحاربة 
حزب �هلل على �لأر��شي �ل�شورية، 
�ل�شني  �ل����ق����ائ����د  �أن  م���و����ش���ح���ة 

ب����الده، دي��ف��ي��د ك���ام���ريون، م��ن �أن 
�لتدخل يف �شوريا رد�ً على ما تردد 
كيميائية  �أ�شلحة  ��شتخد�م  ب�شاأن 
�لربيطانية  �لقو�ت  بجر  يخاطر 

�إىل حرب �شاملة.
�إن  تاميز  �شندي  �شحيفة  وقالت 
ريت�شاردز يعتقد �أن �أي رد ع�شكري 
على ��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية 
�ل�شوري  �لرئي�س  ن��ظ��ام  قبل  م��ن 
على  ي��ك��ون  �أن  يجب  �لأ���ش��د  ب�شار 

نطاق و��شع لتحقيق �لنجاح .
و�أ�شافت �أن ريت�شاردز حّث حكومة 
ب�شورة  �ل��ن��ظ��ر  ع��ل��ى  ك����ام����ريون 
حتول  نقطة  �عتربته  ما  يف  ملية 
��شتخد�م على  ب��اأن��ه  ب��د�  م��ا  حيال 
نطاق �شغري للمو�د �لكيميائية يف 
ع�شكرية  �شخ�شيات  و�بلغ  �شوريا، 
�إقامة  �إىل  حتى  �للجوء  �إن  ب��ارزة 
�شيكون  �آم���ن���ة  �إن�����ش��ان��ي��ة  م��ن��اط��ق 

�لأ�شري  �أح���م���د  �ل�����ش��ي��خ  �ل��ل��ب��ن��اين 
حفزت  ل��ل��ج��ه��اد  �ل���دع���وة  �إن  ق���ال 
�ملئات من �ل�شباب �للبناين �ل�شني 
ب��ان��دلع حرب  ي��ن��ذر  للقتال، مم��ا 
�للبنانية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  طائفية 
�له�شة و�لتي ت�شهد �أزمات د�خلية 

وتوتر�ت متعددة منذ �أمد بعيد.
�شحيفة  ت�����ش��اءل��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
عن  مونيتور  �شاين�س  كري�شتيان 
�لأ�شد  ق��و�ت  ��شتخد�م  ك��ان  �إذ�  ما 
�شاأنه  م��ن  �لكيمياوية  لالأ�شلحة 
�شوريا؟  �للعبة يف  �أن يغري قو�عد 
�مل���ت���ح���دة �إىل  �ل�����ولي�����ات  د�ع����ي����ة 
�لثو�ر  ت�شليح  على  �لعمل  �شرورة 
�ل�شوريني �أو حتى �شرورة �لتدخل 
�لع�شكري ب�شكل مبا�شر يف �شوريا.

م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ح����ّذر رئي�س 
�لأرك���������ان �ل���ربي���ط���اين �جل�����رن�ل 
وزر�ء  رئ��ي�����س  ري���ت�������ش���اردز  دي��ف��ي��د 

عملية ع�شكرية كبرية دون تعاون 
من �ل�شوريني .

�أن  �إىل  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة  و�أ��������ش�������ارت 
عملية  ب�������اأن  ج�������ادل  ري����ت���������ش����اردز 
لإن�شاء منطقة  ع�شكرية حمدودة 
حم���ظ���ورة �ل����ط����ري�ن ع��ل��ى غ���ر�ر 
لن   1993 ع��ام  �لبو�شنة  عملية 
�لدفاعات  ب�����ش��ب��ب  ك��اف��ي��ة  ت���ك���ون 
�جل���وي���ة �ل�����ش��وري��ة . ون��ق��ل��ت عن 
علينا  �لربيطاين  �لأرك���ان  رئي�س 
ب�شورة جيدة  نكون م�شتعدين  �أن 
�حلرب  �إىل  �ل��ذه��اب  قررنا  ما  �إذ� 
�إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت   . �شوريا  يف 
بارزة بوز�رة �خلارجية  �شخ�شيات 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت��خ�����ش��ى �أي�������ش���اً من 
�إن�����ش��اء مناطق  ي���وؤدي  �أن  �ح��ت��م��ال 
بريطانيا  جر  �إىل  �شوريا  يف  �آمنة 
�لنطاق،  و��شعة  ع�شكرية  ملو�جهة 
وحّذرت من �أن �لقو�ت �لربيطانية 
قد ت�شطر للدفاع عن هذه �ملناطق 
�أي هجوم من قبل  �ملقرتحة �شد 

�لقو�ت �ل�شورية
�ملا�شي  �لأ�شبوع  كامريون،  و�أعلن 
ع���ن وج����ود �أدل�����ة حم�����دودة لكنها 
����ش��ت��خ��د�م �لقو�ت  م��ت��ز�ي��دة ع��ل��ى 
�أ�شلحة  �ل�������ش���وري���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
��شتخد�م  �إن  وق�����ال  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
للغاية  �أم��ر خطري  �لأ�شلحة  ه��ذه 
نتعامل  �أن  ويجب  حرب  وجرمية 
، لكنه  ع��ل��ى حم��م��ل �جل����د  م��ع��ه 
ن�شر  �إىل  ذل��ك  ي���وؤدي  �أن  ��شتبعد 
يف  �لأر�����س  على  بريطانية  ق���و�ت 

�شوريا.

رئي�س الأركان الربيطاين يحّذر من التدخل 

موقف اأوباما ب�شاأن �شوريا يثري ت�شاوؤلت 

العراق يوقف 10 قنوات 
ف�شائية بتهمة التحري�س

•• بغداد-ا ف ب:

علقت هيئة �لعالم و�لت�شالت �لعر�قية �م�س رخ�شة عمل ع�شر قنو�ت 
ب�شبب  وذل���ك  �ل��ق��ط��ري��ة  �جل��زي��رة  و  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�شرقية  بينها  ف�شائية 
حتري�شها على �لعنف و�لطائفية ، بح�شب ما �فاد م�شوؤول يف �لهيئة وكالة 
�ملرئي و�مل�شموع يف هيئة �لعالم  د�ئ��رة تنظيم  فر�ن�س بر�س. وقال مدير 
بع�س  عمل  رخ�شة  بتعليق  ق��ر�ر�  �تخذنا  �لهيل  �ب��و  جماهد  و�لت�شالت 
�لقنو�ت �لف�شائية �لتي �نتهجت خطاطا حمر�شا على �لعنف و�لطائفية .

و��شاف �ن �لهيئة ��شطرت بعد �شل�شلة من �لتحذير�ت �ىل تعليق رخ�شة 
هذه �لقنو�ت يف كل �لعر�ق .

جوا�شي�س بريطانيون يف �شوريا للتحقيق بالكيميائي

نتانياهو ياأمر وزراءه بتفادي الت�شريحات عن �شوريا 
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يتعاون مع  �لقاعدة  تنظيم  �أن  �م�س  ذكرت �شحيفة �شندي مريور 
�إىل  �لكوكايني  من  كبرية  كميات  لتهريب  �أخ��رى  �إرهابية  جماعات 
من  خططاً  �عتمد  �لقاعدة  تنظيم  �إن  �ل�شحيفة  وقالت  بريطانيا. 
بينها موؤ�مرة لتهريب �أربعة �أطنان من �لكوكايني ت�شل قيمتها �إىل 
168 مليون جنيه �إ�شرتليني، �أي ما يعادل نحو 260 مليون دولر، 
�إىل بريطانيا. و�أ�شافت �أن تنظيم �لقاعدة ي�شتخدم �أرباح �ملخدر�ت 
�لغربية،  و�أوروب����ا  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لإره��اب��ي��ة  م��وؤ�م��ر�ت��ه  لتمويل 
باأ�شلحة منهوبة من ليبيا خالل �لفو�شى �لتي  وقاي�س �لكوكايني 

�جتاحت �لبالد بعد مقتل �لعقيد معمر �لقذ�يف عام 2011 .
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن جهاز �لأمن �خلارجي )�إم �آي 6( ووكالة 
يف  �لآن  ي�شاركان  بريطانيا  يف  �خلطرية  �ملنظمة  �جلر�ئم  مكافحة 
و�جلماعات  �ملخدر�ت  ع�شابات  مع  �لقاعدة  �شالت  حول  حتقيقات 
)فارك(  حركة  �إن  وقالت  �جلنوبية.  و�أمريكا  �أفريقيا  يف  �لإرهابية 
فرع  �إىل  �لكوكايني  م��ن  كبرية  كمية  باعت  �لي�شارية  �لكولومبية 
بالد  يف  �لقاعدة  تنظيم  با�شم  �مل��ع��روف  �أفريقيا  �شمال  يف  �لقاعدة 
�ملغرب �لإ�شالمي، جرى �شحنها �إىل �شمال �أفريقيا ونقلها �إىل جنوب 
فرن�شا عرب �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط، حيث ُيعتقد �أنه مت توزيعها من 

هناك على دول �أوروبية من بينها �ململكة �ملتحدة.

 
ب�شبب  بر�شلونة  مدينة  يف  هولنديا  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �ل�شرطة  �أوق��ف��ت 
�إىل  و�أدى  �ملا�شي،  �ل�شهر  وقع  �لإنرتنت  عرب  �لنطاق  و��شع  هجوم 
تعطيل خدمات �لإنرتنت �لعاملية، ح�شبما �أعلن مكتب �ملدعي �لعام 
�أن �لرجل �لذي  �لعام �لهولندي  �لهولندي.  و�أو�شح مكتب �ملدعي 
ذكر �ملكتب �لأحرف �لأوىل فقط من ��شمه �عتقل ل�شلته بالهجمات 
�ملنزل  تفتي�س  �أي�شا  ج��رى  �أن��ه  �ملكتب  و�أ���ش��اف   . �شبامهاو�س  على 
�أجهزة كمبيوتر وهو�تف  �ل�شرطة �شادرت  و�أن  به،  يقيم  كان  �لذي 
لندن  مقرها  للربح  ه��ادف��ة  غ��ري  جماعة  �شبامهاو�س  و  حممولة. 
�لإلكرتوين  �لربيد  خدمات  تقدم  �لتي  �ل�شركات  ت�شاعد  وجنيف 
�ل�شهر  وقالت �جلماعة  �ملرغوبة.  �لر�شائل غري  �لتخل�س من  على 
�نقطاع �خلدمة على نطاق  �ىل  �أدت  لهجمات  تعر�شت  �إنها  �ملا�شي 
يف  �لعام  �ملدعي  مكتب  وق��ال  �أ�شبوع.  على  تزيد  ومل��دة  م�شبوق  غري 
بيان �إن من �ملتوقع ت�شليم �لرجل لل�شلطات �لهولندية. ي�شار �إىل �أن 
خدمات �لإنرتنت �أ�شيبت ببطء على م�شتوى �لعامل �لأ�شبوع �ملا�شي 
بعد ��شتهد�ف �شركة متخ�ش�شة يف تقدمي خدمات حجب �لر�شائل 
غري �ملرغوب فيها تعتمد عليها ماليني �حلو��شيب و�خلو�دم حول 
�أكرب  �أحد  باأنه  �أمن رو�شية هذ� �لهجوم  �لعامل، وقد و�شفت �شركة 

هجمات �لإنرتنت حتى �لآن.

يحملون  ل  مهاجرين   108 �عتقلت  �نها  �ملك�شيكية  �ل�شلطات  قالت 
وثائق وقال معهد �لهجرة �ملك�شيكي �ن 95 �شخ�شا من �مريكا �لو�شطى 
وليتي  يف  �عتقلو�  وه��ن��دور����س  وجو�تيمال  �ل�شلفادور  م��ن  ومعظمم 
خالل  �لحت��ادي��ة  �ل�شرطة  بها  قامت  حمالت  خ��الل  وتبا�شكو  و�ه��اك��ا 
موطني  م��ن  �شبعة  �ن  �ملعهد  وق��ال  �ملا�شية.  �شاعة  و�لع�شرين  �لرب���ع 
�مريكا  مو�طني  م��ن  متز�يد  ع��دد  ويت�شلل  �ط��ف��ال.  �لو�شطى  �مريكا 
�شرطة �ىل حد  فيها  تتو�جد  �لتي ل  �حل��دود �جلنوبية  �لو�شطى عرب 
وزيادة  �ملتف�شي  �لفقر  بد�فع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ىل  طريقهم  يف  كبري 

�عمال �لعنف �لتي تقوم بها ع�شابات �ملخدر�ت يف بلد�نهم.
ويخاطر مو�طنو دول �خرى �ي�شا بعبور �لطريق �خلطري عرب جنوب 
�ملك�شيك. و�عتقل �ي�شا ثمانية ��شخا�س من �لهند وخم�شة من بنجالد�س 
يف حمالت �ل�شرطة بجنوب �ملك�شيك. وي�شافر �لرئي�س �لمريكي بار�ك 
�وباما �ىل �ملك�شيك و�مريكا �لو�شطى هذ� �ل�شبوع ومن �ملرجح �ن ت�شمل 
�شامل لقو�نني  �لقيام با�شالح  �لزعماء هناك �حتمالت  حمادثاته مع 
�لهجرة �لمريكية وجهود �حلد من تدفق �ملهاجرين �لذين ليحملون 
وثائق. من جهة �أخرى قال م�شوؤولون حمليون باملك�شيك �إن 13 �شخ�شا 
�آخ��رون يف �أعمال �شغب وقعت يف �شجن بولية �شان   65 قتلو� و�أ�شيب 

لوي�س بوتو�شي يف و�شط �لبالد �أم�س �لأول .

عوا�صم

لندن

مك�ضيكو �ضيتي

مدريد

اعت�شام لأهايل معتقلني يف �شجون حما�س بغزة 

•• عمان-ا ف ب:

�علنت وز�رة �لد�خلية �لردنية يف بيان �م�س �ن �ل�شلطات 
�لعر�قية �بلغتها �نها �شتقوم بغلق منفذ طريبيل �لربي 
 48 ومل���دة  �ملقبل  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �لبلدين  ي��رب��ط  �ل���ذي 

�شاعة ل�شباب تتعلق بال�شان �لد�خلي �لعر�قي .
وق���ال �لبيان �ل���ذي �وردت���ه وك��ال��ة �لن��ب��اء �لردن��ي��ة �ن 
�ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة �ب��ل��غ��ت م���ن خ����الل ���ش��ف��ارت��ه��ا يف 
طريبيل  منفذ  �شتغلق  بانها  �لردن��ي��ة  �حلكومة  عمان 
�م����ام حركتي  �ل��ك��ر�م��ة  ح����دود  �لردن  م���ع  �حل�����دودي 
�مل�شافرين و�ل�شحن �عتبار� من فجر غد �لثالثاء وملدة 

�لد�خلي  بال�شاأن  تتعلق  ل�شباب  �شاعة  و�رب��ع��ني  ثمان 
�لعر�قي.

�لطري�ن  ت�شمل حركة  لن  �لغ��الق  �ن عملية  و��شاف 
�لتي �شت�شري كاملعتاد خالل فرتة �لغالق ودون تغيري 

على جميع �لرحالت �ملقررة .
مع  بالتن�شيق  حاليا  تعمل  �ل���وز�رة  �ن  �لبيان  و�و���ش��ح 
�ل�شفارة �لعر�قية يف عمان ليجاد حل منا�شب ي�شمن 
��شتمر�ر تدفق �ل�شادر�ت �لزر�عية �لردنية �ىل �ل�شوق 
�لعر�قية خالل فرتة �لغالق ، م�شري� �ىل �ن �ل�شفارة 
�حلكومة  م��ع  للتن�شيق  ����ش��ت��ع��د�ده��ا  �ب����دت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

�لعر�قية ليجاد حل ي�شمن حل هذه �لق�شية .

ب��ع��د ت�شافيز م��ع فنزويال  �ل��ع��الق��ات خ���الل ف���رتة م��ا  ب�����ش��اأن  �ل��ك��وب��ي��ة 
�لنفط  وي�شاعد  لكوبا.  وم�شاعد  �كرب حليف  تعد  و�لتي  بالنفط  �لغنية 
و�لمو�ل �لفنزويلية يف �حلفاظ على عدم �نهيار �قت�شاد كوبا �مل�شطرب 

وللحكومتني نحو 30 م�شروعا م�شرتكا معظمها يف فنزويال.
�لرئي�شي يف هافانا  �مل��وؤمت��ر�ت  �لتوقيع يف مركز  م���ادورو يف حفل  وق��ال 
جئنا لهافانا كوبا لنقول ل�شعب فنزويال و�شعب كوبا وكل �شعوب �مريكا 
�لالتينية.. �شنو��شل �لعمل معا جئنا لن�شدق على حتالف ��شرت�تيجي 

وتاريخي يتجاوز �لزمن وهناك �خوة �كرث من حتالف .
فيدل  �ل�شابق  �لكوبي  �لزعيم  مع  �لتقى  �ن��ه  لل�شحفيني  م��ادورو  وق��ال 
كا�شرتو 86 عاما ملدة خم�س �شاعات متذكرين �لقائد ت�شافيز ومتذكرين 

�لثنني �للذين بنيا هذه �لعالقة.

•• هافانا-رويرتز:

�لذي  �لوقت  م�شروعا يف   51 يف  تعاون  �تفاقيات  وفنزويال  كوبا  وقعت 
تعهد فيه �لرئي�س �لفنزويلي نيكول�س مادورو خالل �ول زيارة يقوم بها 
للجزيرة منذ �نتخابه باحلفاظ على �لتحالف �لوثيق �لذي �قامه �شلفه 

�لر�حل هوجو ت�شافيز.
هذ�  دولر  ملياري  م�شرتك  ب�شكل  �شينفقان  �جلانبني  �ن  م��ادور  وق��ال 
يتحدث عن  كان  م��ا�ذ�  يت�شح  ولكن مل  �لجتماعية  �لتنمية  على  �لعام 
�مل�شاريع �لتي وقعها �و �عمال �خرى. ومل تعرف تفا�شيل تذكر عن هذه 

�مل�شاريع.
وت��ه��دف ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو زي����ارة م����ادورو �ىل ح��د م��ا �ىل ت��ه��دئ��ة �ملخاوف 

لالفر�ج  ب��ال�����ش��غ��ط  �ل��ق��ر���ش��اوي 
�لمن  معتقالت  م��ن  �بنائنا  ع��ن 
�لد�خلي و�فرجو� عن �بي و�خي.

وي�����ق�����ول �ب������و ع������الء و�ل��������د �ح���د 
جئنا  حما�س  �شجون  يف  �ملعتقلني 
�ليوم لن �بنائنا خمتطفون عند 
�لمن �لد�خلي، �عتقلو� �بني من 
�خبار  �ي  ي��ع��ط��وين  ومل  �ل�����ش��ارع 
عنه ومل ن�شتطع توكيل حمام له 
م�شيفا  ب��زي��ارة  لنا  ي�شمحو�  ومل 
ن��ط��ال��ب ب����الف����ر�ج �ل���ف���وري عنه 
�ل�شهر  مطلع  م��ن��ذ  معتقل  وه���و 

�جلاري . 
تعقيب  على  يت�شن �حل�شول  ومل 
من حكومة حما�س حول �ل�شر�ب 

عن �لطعام.

�مل����ب����ا�����ش����ر وع��������ن ط�����ري�����ق م���وق���ع 
)في�شبوك(  �لجتماعي  �لتو��شل 
�مل��ج��م��وع��ة فيما  ت��ن��اغ��م��ت  ح��ي��ث 
بينها على �لظهور مبظهر خارجي 
ولبا�س و�حد ��شود �للون وتعارفو� 
عبدة  مبجموعة  ت�شميتهم  ع��ل��ى 
�ملجموعة  �ن  و��شافت   . �ل�شيطان 
�ل�شعر  ط����ول  ح��ي��ث  م���ن  مت���ي���زت 
�ل����ش���ود و�ل���ذق���ن و���ش��م��اع �غ���اين 
�مليتيل و�ل�شليب �ملعكوف و�لنجمة 
�خلما�شية و��شارة ��شابع �ليد على 
ذل�����ك من  ن���ح���و م���ع���ني �ىل غ����ري 
�ثار  �ل��ذي  �لم��ر  �لتعامل،  و�شائل 
، م�شري�  �ل��ط��ل��ب��ة  ب��اق��ي  ح��ف��ي��ظ��ة 
م��ظ��ه��ر� مي�س  ���ش��ك��ل  ذل���ك  �ن  �ىل 
ل�شحاب  و�مل�����ش��اع��ر  ب��امل��ع��ت��ق��د�ت 

�لديانات �مل�شاوية .

•• غزة-ا ف ب:

�عت�شم �م�س �لع�شر�ت من �هايل 
�شجون  يف  �ل�����ش��ل��ف��ي��ني  �مل��ع��ت��ق��ل��ني 
مطالبني  غزة  يف  حما�س  حكومة 
�مل�شربني  �بنائهم  ع��ن  ب��الف��ر�ج 
�ل��ط��ع��ام م��ن��ذ م��ط��ل��ع �ل�شهر  ع��ن 
م�شور  �ف������اد  ح�����ش��ب��م��ا  �جل��������اري 

فر�ن�س بر�س .
�ل�شلفيني  �ملعتقلني  �ه��ايل  ونظم 
�ع���ت�������ش���ام���ا و����ش���ط م���دي���ن���ة غزة 
�لفوري  ب����الف����ر�ج  ف��ي��ه  ط��ال��ب��و� 
�شجون  يف  �ملعتقلني  �بنائهم  ع��ن 

حكومة حما�س يف غزة.
�ملعتقلني  �ح����د  ���ش��ق��ي��ق��ة  وق���ال���ت 
�ل�����ش��ل��ف��ي��ني رف�����ش��ت �ل��ك�����ش��ف عن 

•• عمان-ا ف ب:

جل�شات  �م�������س  ع���م���ان  يف  ب�������د�أت 
جامعيني  ط��الب  خم�شة  حماكمة 
�لنعر�ت  �إث�������ارة  ب��ت��ه��م��ة  �ردن����ي����ني 
جماعة  �ىل  �لن��ت��م��اء  و  �مل��ذه��ب��ي��ة 
ع���ب���دة �ل�����ش��ي��ط��ان ، ح�����ش��ب��م��ا �ف���اد 

م�شدر ق�شائي �ردين.
�لك�شف  ع��دم  طالبا  �مل�شدر  وق��ال 
ع��ن ����ش��م��ه ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
م��ن جامعة  �ل��ط��ل��ب��ة �خل��م�����ش��ة  �ن 

�����ش���م���ه���ا ن���ط���ال���ب ب�����الف�����ر�ج عن 
�بنائنا من �ل�شجون. ملاذ� يعتقلون 
�ولدنا ويقومون بتفتي�س �لبيوت 
لنا  ي�������ش���م���ح���و�  ومل  و�مل������ح������الت 
ب��ال��زي��ارة م��ن��ذ �ع��ت��ق��ال �خ���ي وهو 
م�شرب عن �لطعام من 3 ني�شان 
حكومة  ونحمل  ي���ز�ل  ول  �ب��ري��ل 

حما�س م�شوؤولية �عتقالهم .
من  ومعظمهم  �ملعت�شمون  ورف��ع 
كتب  ي��اف��ط��ات  و�لط��ف��ال  �لن�شاء 
عليها م�شى ��شبوعان على ��شر�ب 
�بنائنا عن �لطعام يف �شجون �لمن 
�لد�خلي يف غزة و نطالب بالفر�ج 
�شجون  يف  �ملعتقلني  �ب��ن��ائ��ن��ا  ع��ن 
�ملعتقلني  و�ه��ايل  �لد�خلي  �لمن 
�ل�شلفيني يطالبون �ل�شيخ يو�شف 

�آل �لبيت )يف حمافظة �ملفرق 69 
كلم �شرق( وبينهم فتاة مثلو� �مام 
حمكمة �من �لدولة يف جل�شة علنية 
تر�أ�شها �لقا�شي �حمد �لقطارنة . 
�ملوقوفني  �ل��ط��ل��ب��ة،  �ن  و�����ش���اف 
�ذ�ر-مار�س  منذ  �لق�شة  ذمة  على 
�لنعر�ت  �ث��ارة  تهمة  نفو�  �ملا�شي، 
�ملذهبية �مل�شندة �ليهم على خلفية 
�ل�شيطان  عبدة  �نتمائهم جلماعة 
ثالث  �ىل  عقوبتها  ت�شل  و�ل��ت��ي 
�شنو�ت . و�و�شح �مل�شدر �ن �ملحكمة 
قررت تاأجيل �لنظر بالق�شية �ىل 
عدد  �ىل  لال�شتماع  �ملقبل  �لح���د 

من �شهود �لنيابة .
وب��ح�����ش��ب لئ��ح��ة �لت���ه���ام، تربط 
�شد�قة  ع���الق���ة  �ل��ط��ل��ب��ة  ه������وؤلء 
�لت�شال  قنو�ت  طريق  عن  ن�شاأت 

الأردن يحاكم خم�شة من عبدة ال�شيطانالعراق يغلق منفذ حدودي مع الأردن 

معتقل �شابق بغوانتانامو يقا�شي وا�شنطن 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

قال حمامي �لكندي عمر خ�شر �ملعتقل يف كند� بعد ع�شرة �أعو�م �أم�شاها يف غو�نتانامو �إن موكله 
قرر ��شتئناف �حلكم بحقه يف و��شنطن �أ�شوة مبا قام به معتقالن قبله وجنحا فيه.

معتقل  يف  ب��د�أه��ا  ق��د  ك��ان  �أع���و�م  ثمانية  بال�شجن  عقوبة  حاليا  ع��ام��ا(   26( خ�شر  عمر  ومي�شي 
غو�نتانامو د�خل �شجن ملهايفن يف �أونتاريو �شرق كند� بعدما نقل �إليه يف �شبتمرب-�أيلول 2012.

2010 وحكمت عليه حمكمة ع�شكرية ��شتثنائية يف غو�نتانامو وخ�شو�شا  و�أقر خ�شر بذنبه عام 
عام  �أفغانية  قرية  د�خ��ل  �لنار  لإط��الق  تبادل  �أثناء  عليه  يدوية  قنبلة  باإلقاء  �أمريكيا  رقيبا  لقتله 

.2002
ونقلت �شحيفة غلوب �أند ميل عن �أحد حماميه �لكنديني وهو دين�س �إدين �لقول �إن عمر و�فق على 
�أمام  �ملحامني متهيد� ملحاكمة خ�شر  �لأمريكية فريقا من  �لدفاع  وز�رة  و�شكلت  ��شتئناف �حلكم. 

حمكمة ��شتئناف يف و��شنطن، على �أن يتقدم بالطعن قريبا.

التعاون الإ�سالمي حتذر من اأزمة مائية يف غزة 

ال�شحافة الإ�شرائيلية تزعم عدم رغبة عبا�س بال�شالم 
•• القد�س-الريا�س-وكاالت:

�ل�شحف  �ه����ت����م����ام����ات  ت���ن���وع���ت 
�م�س  �ل���������ش����ادرة  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
�ل�شيا�شية  �لعملية  لكن  �لأح����د، 
�حتال  �شوريا  يف  و�لو�شع  د�خليا 

مكان �ل�شد�رة.
�ليوم  �إ�شر�ئيل  �شحيفة  و�أب���رزت 
م��ا ق��ال��ت �إن����ه ف��ه��ٌم �أم���ريك���ي باأن 
حممود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�إىل  بالتو�شل  معني  غ��ري  عبا�س 

�تفاق �شالم مع �إ�شر�ئيل .
ع���ن م�شدر  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
�شيا�شي �إ�شر�ئيلي و�شفته باملطلع 
على �لتطور�ت �ل�شيا�شية قوله �إن 
نتنياهو  بنيامني  �ل����وزر�ء  رئي�س 
م�����ش��ت��ع��د ل���ل���ت���ق���دم ن���ح���و �ت���ف���اق 
يعرف  �جل���م���ي���ع  ل���ك���ن  ح��ق��ي��ق��ي، 
بح�شب  ذل���ك،  ي��ري��د  ل  عبا�س  �أن 

�ل�شحيفة.
و�ألقت �ل�شحيفة بامل�شوؤولية على 
حمادثات  لتعليق  �لفل�شطينيني 
نظر�  �مل����ف����او�����ش����ات  �����ش���ت���ئ���ن���اف 
 ، م�شبقة  ����ش��رت�ط��ات  ل��و���ش��ع��ه��م 

وهو ما يرف�شه نتنياهو.
م�شوؤول  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
كبري قوله �إنه ل يوجد �أي �شريك 
للم�شي يف �لت�شوية، يف وقت تبدي 

نفقات  ل��ق��اء  دولر  �أل����ف   117
�مل��ح��ك��م��ة �ل���ت���ي ����ش��ت��غ��رق��ت �شت 

�شنو�ت .
�لتعاون  �ىل ذلك، حذرت منظمة 
�لإ�شالمي، من �أزمة مائية تو�جه 
قطاع غزة وقالت �أن نحو مليوين 
فل�شطيني يو�جهون �شبح �لعط�س 
يف �شوء نق�س حاد ي�شل �إىل 80 

مليون مرت مكعب.
وذكرت منظمة �لتعاون �لإ�شالمي 
�ل�����ت�����ي ت���ت���خ���ذ م�����ن ج�������دة غ����رب 
تقريرها  يف  لها  مقر�  �ل�شعودية 
�لو�شع  �لأحد عن  �م�س  �ل�شهري 
�أن   ، غ�����زة  ق���ط���اع  يف  �لإن���������ش����اين 
بالإ�شافة  �جل���ويف  �خل���ز�ن  ت��ل��وث 
�ل�����ش��ك��ان هناك  �أع����د�د  ت��ز�ي��د  �إىل 
�جلانب  و�شحب   ،3.5% بن�شبة 
�جلوفية؛  ل��ل��م��ي��اه  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
ن����درة م��ي��اه �لأمطار  ف�����ش��ال ع��ن 
�أزمة  يف �ملنطقة، �شوف توؤدي �إىل 
مائية خالل �ل�شنتني �لقادمتني.

ي�شمل  �ل������ذي  �ل���ت���ق���ري���ر  و�أ������ش�����ار 
�أن  �إىل  �ملا�شي،  �آذ�ر  مار�س  ف��رتة 
�أزمة  �شوف يو�جه كذلك  �لقطاع 
�ل�شيف،  م��و���ش��م  خ���الل  ك��ه��رب��اء 
�لأجهزة  ��شتخد�م  �زدي���اد  ب�شبب 
يف  �لنق�س  مقابل  يف  �لكهربائية 

متديد �لطاقة.

�ل�شتوم ، مت �إن�شاوؤه ح�شب �لقانون 
كونه  �ل��دويل  �لقانون  يخرق  ول 

بني خلف حدود عام 1967.
و�عتربت �ل�شحيفة �لقر�ر �شربة 
للمنظمات �ملوؤيدة للفل�شطينيني ، 
مو�شحة �أن �ملحكمة فر�شت على 
�لدعوى  رف��ع��ت  �ل��ت��ي  �مل��ن��ظ��م��ات 
مببلغ  عليهما  �مل���دع���ى  ت��ع��وي�����س 

فيه �إ�شر�ئيل �ل�شتعد�د لتنازلت، 
�أب��و م��ازن هي مكانك  و�أن �شيا�شة 

�شر .
ونقلت عن م�شدر فل�شطيني نفيه 
وج����ود �ت�����ش��الت ل��ع��ق��د ق��م��ة بني 
�لرئي�س  برعاية  وعبا�س  نتنياهو 
وتاأكيده  �أوباما،  بار�ك  �لأمريكي 
�مل�شاور�ت  يف  من�شغل  ع��ب��ا���س  �أن 

فل�شطينية  ح���ك���وم���ة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
جديدة.

يف مو�شوع �آخر يتعلق بالحتالل، 
�أن  �أف���������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة م���ع���اري���ف 
�ملحكمة �ملركزية يف باري�س قررت 
�خلفيف،  �ل���ق���ط���ار  م�������ش���روع  �أن 
�لقد�س  يف  و�شغلته  �أن�شاأته  �ل��ذي 
و  ف��ي��ول  �لفرن�شيتان  �ل�شركتان 

القب�س على م�شتبه 
فيه جديد باأمريكا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�عتقل مكتب �لتحقيقات �لحتادي 
جديد�  فيه  م�شتبها  �آي(  بي  )�إف 
�لتي  �ل�شامة  �لر�شائل  ق�شية  يف 
�لتي  �لري�شني  م��ادة  على  حتتوي 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �إىل  �أُر���ش��ل��ت 
بار�ك �أوباما و�أحد �أع�شاء جمل�س 
و�شائل  ذك����رت  ح�����ش��ب��م��ا  �ل�����ش��ي��وخ، 
�إع����الم ن��ق��ال ع��ن م��ت��ح��دث��ة با�شم 
�ملكتب. ووفقا للتقارير، فقد �عتقل 
جيم�س �إيفريت دويت�شكه يف منزله 
يف توبيلو، بولية م�شي�شيبي. ومن 
�ملحكمة  �أم�����ام  مي��ث��ل  �أن  �مل��ت��وق��ع 
�جلزئية يف �أوك�شفورد مب�شي�شيبي 
�لعام  �لنائب  و�أعلن  �لثنني.  ي��وم 
ومدير  �ل�شمالية  توبيلو  ملقاطعة 
يف  م�شي�شيبي  ب��ولي��ة  �آي  ب��ي  �إف 
ُوجهت  �تهامات  �أن  م�شرتك  بيان 
ي��ع��م��ل مدربا  ل��دوي��ت�����ش��ك��ه -�ل����ذي 
للفنون �لقتالية- بعد تفتي�س بيته 
ومدر�شة �شابقة له يف �إطار حتقيق 
بالري�شني.  �مل��ل��وث��ة  �ل��ر���ش��ائ��ل  يف 
�لتهامات  �أن  �ل���ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
تتعلق  ف���ي���ه  ل��ل��م�����ش��ت��ب��ه  �مل���وج���ه���ة 
�لري�شني  م���ادة  وح��ي��ازة  بتطوير، 
 . ك�شالح  ��شتخد�مها  حم��اول��ة  و 
�أنو�ع  م��ن  �لري�شني  م���ادة  وتعترب 
وُت�شنع  �لفتك  �ل�شديدة  �ل�شموم 

من بذور نبات �خلروع.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل���دع���وة/ نوميى 
د�دوى �بيادو      - �لفلبني 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفرها  
رق������م     )2007617(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 050/9433262

فقدان جواز �سفرت
جوناتان  �مل���دع���و/  ف���ق���د  
ه�����رين�����ان�����دي�����ز �ب����و�����ش����و- 
�ل�����ف�����ل�����ب�����ني �جل����ن���������ش����ي����ة  
�����ش����ف����ره  رق����م      -  ج��������و�ز 
)1352333(من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 055/5879874

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ �باهه بت 
�ندوني�شية   - مانكا  وم��ان 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفرها  
رق�������������������������������م)771308(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 050/7823010

فقدان جواز �سفر
مت فقد�ن جو�ز �شفر هندي با�شم /�شيايف بابو 
فيلياكاث- رقم  جو�ز   )جي 5716376(  �شادر 
من مالبور�م، بتاريخ 18/10/2007 لو مت 
�لعثور عليه يف �بوظبي يرجى �لت�شال برقم 

  0567437183

فقدان �سهادة ا�سهمت
فقدت  �ل�شيدة/ غري�شه عبد�هلل 
�ح����م����د �ل����ع����ب����ي����ديل، �م����ار�ت����ي����ة 

�جلن�شية و�حمل هوية رقم
)784-1974-1306924-2(

عدد   )121610( رق���م  ���ش��ه��ادة 
من  ���ش��ادر  �شهم    )29( �ل�شهم 
    . لالت�شالت  �لم���ار�ت  موؤ�ش�شة 
من يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4428821 

اعـــالن تغيري ا�سما 
ه��ن��دي �جلن�شية     ب��ي��ج��و  �ن����ا  
و�ح�����م�����ل ج��������و�ز ����ش���ف���ر رق���م 
)J2303212(������������������ش�����������������ادر 
م������ن ت���������ريف���������ادر�م ب����ت����اري����خ 
9/8/2010 و�رغب يف تغيري 
بيجو  �ىل  بيجو  م��ن  ��شمي 

عبدالعزيز  وهذ� للعلم.

اعـــالن تغيري ا�سما 
ب���ه���ذ� ي��ع��ل��ن �مل���دع���و/ ن���وي���ل بابي 
ت��وم��ا���س ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة يحمل 
)G-7361484(  جو�ز �شفر رقم
�����ش����ادر م����ن �ل���ه���ن���د و�ق����ام����ة رقم 
4871040 �شادرة من �لعني بانه 
بوب  نويل  �ىل  ��شمه  يغري  �شوف 
�عرت��س  ل��دي��ه  ف��م��ن  تــومــا�ــس- 
�لتقدم به للقن�شلية �لهندية بدبي 

العدد 10779 بتاريخ 2013/4/29   �و �بوظبي.  

تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 10758 بتاريخ 2013/4/4 بخ�شو�س 
�لرخ�شة �لتجارية )CN-1033388( بال�شم �لتجاري: �شركة �ل�شاهني للهد�يا ذ.م.م  تنوه 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه �شقط �شهو� ومل تذكر �لتعديالت �لتالية: 
1- تعديل ن�شبة/ ح�شن حممود قا�شي بور من 29% �ىل %17

- تعديل ن�شبة/ �شلمان �شلطان كاميابي من 10% �ىل%16
- تعديل ن�شبة /�شليم �شلطان كاميابي من 10% �ىل %16

 -تعديل ر��س �ملال من 150000 �ىل 500000
بال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �لعالن �ل�شابق.

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

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

رئي�س فنزويال يتعهد با�شتمرار التحالف مع كوبا 



بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان الدخل لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق املركز الرئي�سي لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2012

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

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

اخلليجي فرن�سا �س.م.
فروع دولة الإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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Monday   29    April     2013  -  Issue No   10779

•• بي�صاور-ا ف ب:

ق��ت��ل خ��م�����ش��ة ����ش��خ��ا���س ع��ل��ى �لق�����ل و����ش��ي��ب �كرث 
�ع��ت��د�ء على  ب��ج��روح �م�����س يف  م��ن ع�شرين �خ��ري��ن 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  �ىل  م�شتقل  مر�شح  مكتب 
�شرح  كما  �ملقبل،  مايو  �ي��ار  يف  �ملرتقبة  �لباك�شتانية 

م�شوؤولون حمليون.
�كرب  ن��ور  مكتب  م��ن  بالقرب  �لقنبلة  �نفجرت  وق��د 
�ملرتقب  �ل��ع��ام��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  �مل�����ش��ت��ق��ل �ىل  �مل��ر���ش��ح 
منطقة  يف  �مل���ق���ب���ل  �ي����ار-م����اي����و   11 يف  �ج�����ر�وؤه�����ا 
طالبان  معاق���ل  م��ن  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �لقبلية  �ور�ك������ز�ي 
�حلا�شم لرت�شيخ  �لق��رت�ع  ه�������ذ�  �ملعار�شني لج��ر�ء 
�لدميقر�طية يف ه������ذ� �لبلد �مل�شلم �لذي يعد 180 

مليون ن�شمة.
ويقع مكتب نور �كرب يف مدينة كوهات �ملجاورة لهذ� 
بختونخو�  خ��ي��رب  ولي���ة  يف  �ل��و�ق��ع  �لقبلي  �لق��ل��ي��م 

)�شمال غرب( كما �و�شحت �ل�شلطات.
وقال ديلو�ر خان بنغا�س قائد �ل�شرطة �ملحلية لوكالة 

فر�ن�س بر�س �ن �لعبوة �لنا�شفة �مل�شنوعة يدويا كانت 
��شخا�س  خم�شة  و�ن  �لنتخابي.  �ملكتب  قرب  خمباأة 

على �لقل قتلو� و22 ��شيبو� بجروح .
وقال تنوير خان وهو م�شوؤول �خر يف �ل�شرطة �ملحلية 
ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن �مل��ك��ت��ب �لن��ت��خ��اب��ي ك���ان مفتوحا 
�ن�شار نور خان جال�شني  عند وق��وع �لنفجار. وك��ان 
لن  ترتفع  ق��د  �حل�شيلة  �ن  مو�شحا   ، ويتحدثون 

بع�س �جلرحى يف حالة حرجة .
وتكثفت �عمال �لعنف خالل عطلة نهاية �ل�شبوع مع 
علمانية  �ح��ز�ب  ثالثة  ��شتهدفت  �ع��ت��د�ء�ت  �شل�شلة 
�ملنتهية ولي��ت��ه يف  �ع�����ش��اء يف �لئ��ت��الف �حل��ك��وم��ي 
عو�مي  ح��زب  �لباك�شتاين،  �ل�شعب  ح��زب  �ب��اد  ��شالم 
�ي�شا  ��شفر  م��ا  �ملتحدة  �لقومية  و�حل��رك��ة  �لوطني 
عن �شقوط 15 قتيال يف كر�ت�شي كربى مدن جنوب 

�لبالد.
ع��ن حقوق  �مل��د�ف��ع��ة  �ل��دول��ي��ة  �لعفو  ودع���ت منظمة 
�لن�شان �ل�شلطات �لباك�شتانية �ىل �لتحقيق يف �عمال 

�لعنف هذه �لتي وقعت قبل �لنتخابات.

اعتقال �شاحب املركز املنهار يف بنغالد�س احلكومة الإيطالية توؤدي اليمني 
•• روما-ا ف ب:

�نريكو  �ليطايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  �دى 
�ليمني  ح���ك���وم���ت���ه  و�ع���������ش����اء  ل���ي���ت���ا 
�لرئا�شي  �لق�شر  يف  �م�س  �لد�شتورية 
�لمال  م��ن  �لكثري  ينع�س  م��ا  ب��روم��ا، 
�مل�شبوق  غ���ري  �ل��ت��ج��دي��دي  ل��ط��اب��ع��ه��ا 
لن��ه��ا م��وؤل��ف��ة م��ن حت��ال��ف ب��ني �عد�ء 
تنطوي  لكنها  و�ل��ي��م��ني  �ل��ي�����ش��ار  م��ن 
�ي�شا على نقاط �شعف مرتبطة بعدم 
بق�شم  ليتا  بد�أ  �ع�شائها.  وقد  خربة 

م��ن حزب  �ل��ي��م��ني، وخم�شة  �ل��و���ش��ط 
�شيلفيو  يتزعمه  �ل��ذي  �حلرية  �شعب 
برلو�شكوين وثالثة و�شطيني و�ربعة 

�خرين من �لتكنوقر�ط.
�لو�قع كتب  �لعودة �ىل  وحتت عنو�ن 
�فتتاحية  مقالة  يف  فرنكو  ما�شيمو 
ديال  ك��وري��ريي  �شحيفة  يف  �شيا�شية 
و��شحة  حم����اول����ة  �ول  �ن���ه���ا  ����ش���ري� 
للتهدئة يف �يطاليا مع ت�شكيل �ئتالف 
عاما   20 ميحو  متاما  م�شبوق  غ��ري 

من �لعد�و�ت بني �ليمني و�لي�شار.

�ليمني على �لد�شتور ثم تبعه وزر�وؤه 
ن�����ش��اء وه���و رقم  ���ش��ب��ع  ب��ي��ن��ه��م  �ل21 
 9،30 �ل�شاعة  يف  �يطاليا  يف  قيا�شي 
ت���غ يف ق�����ش��ر ك��ريي��ن��ايل �ل��رئ��ا���ش��ي يف 

روما.
وهذه �ل�شلطة �لتنفيذية �لتي ت�شكلت 
�شهرين  ��شتمر  ع�شري  خم��ا���س  ب��ع��د 
�تت ثمرة حنكة  �ل�شيا�شي،  �مل��اأزق  من 
�ملكونات  ب��ني  ح��ذق  وت����و�زن  �شيا�شية 
من  وزر�ء  ت�����ش��ع��ة  م����ع  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
�حل�����زب �ل���دمي���ق���ر�ط���ي �ب�����رز �ح����ز�ب 

•• كواالملبور-ا ف ب:

جنوب  يف  �لن���ف�������ش���ال���ي���ون  �ك������د 
ت���اي���الن���د �م�������س م����ن ج���دي���د مع 
�ل�شلطة  م��ع  حم��ادث��ات  ��شتئناف 
�لتي  �لر�����ش���ي  حت��ري��ر  مطلبهم 
�ذ�  بها ويريدون حكمها  يطالبون 
مت ذلك بطريقة عادلة مع �ل�شكان 

�لبوذيني.
وك���ان���ت م��ف��او���ش��ات ل ���ش��اب��ق لها 
ج����رت يف ن��ه��اي��ة �آذ�ر-م������ار�������س يف 
ماليزيا بني �ل�شلطات �لتايالندية 
�ملجموعات  م���ن  و�ح�����دة  ومم��ث��ل��ي 
�جلبهة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �مل�������ش���ل���ح���ة 

�لوطنية �لثورية.
ت�شمح  �ن  يف  تاأمل  بانكوك  وكانت 
�لعنف،  بخف�س  �مل��ف��او���ش��ات  ه��ذه 
ع��ل��ى �لق�����ل ���ش��د �مل���دن���ي���ني. لكن 
�لهجمات ��شتمرت مثرية ت�شاوؤلت 
�ملجموعة  �ختيار هذه  عن جدوى 
لج���ر�ء �مل��ف��او���ش��ات وي��ف��رت���س �ن 
�لثنني  �مل��ح��ادث��ات  ه��ذه  ت�شتاأنف 

�ملقبل يف ماليزيا.
�جلبهة  ممثل  طيب  ح�شن  وق���ال 
�لوطنية �لثورية يف ت�شجيل فيديو 
و��شاف   . �لتحرير  �ىل  �شنتو�شل 
باكرب  نحكم  �ن  ميكننا  ذل��ك  بعد 

قدر ممكن من �لعد�لة .
�آخ�������ر يف هذه  م���������ش����وؤول  و�����ش����رح 

خ�شر اأملانيا مييلون 
للي�شار لهزمية مريكل 

•• برلني-رويرتز:

للي�شار  �ملانيا  يف  �خل�شر  ح��زب  �جت��ه 
خ����الل م���وؤمت���ر ح���زب���ي يف ب���رل���ني يف 
م��ط��ل��ع �ل����ش���ب���وع ع��ن��دم��ا و�ف�����ق على 
ح��م��ل��ة ف��ر���س ���ش��ر�ئ��ب ج��دي��دة على 
حمفوفة  حم������اول������ة  يف  �لث�������ري�������اء 
يف  �ل�شلطة  على  للح�شول  باملخاطر 
�أيلول. ويف جتاهل  �شبتمرب  �نتخابات 
لتحذير�ت من رفع �شر�ئب ز�ئدة عن 
�حلد دفعة و�حدة من زعيمهم �لكرث 
رئي�س  كريت�شمان  فينفريد  جن��اح��ا 
ب��ادن ف��ورمت��ب��ريج �شوت  وزر�ء ولي��ة 
�شريبة  رف��ع  ل�شالح  م��ن��دوب   800
49 يف  �مل��ئ��ة �ىل  42 يف  �ل��دخ��ل م��ن 
ن�شبتها  �شنوية  �شريبة  وف��ر���س  �ملئة 
�لتي  �ل������رثو�ت  ع��ل��ى  �مل��ئ��ة  يف  5ر1 
تتجاوز مليون يورو. وبد� هذ� �لتحول 
يف موقف حزب �خل�شر خالل �ملوؤمتر 
�نتهى �م�س حم�شوبا ل�شتمالة  �لذي 
�لناخبني ذوي �مليول �لي�شارية وزيادة 
فر�س �حلزب يف �لعودة لل�شلطة بعد 
�نتخابات �شبتمرب �أيلول لنهاء �لفرتة 
�ملعار�شة  يف  �حل����زب  يق�شيها  �ل��ت��ي 
���ش��ن��و�ت. وح���زب �خل�شر  ث��م��اين  منذ 
يف �ملانيا ه��و �أجن���ح ح��زب م��د�ف��ع عن 
�أملانيا  حكم  �أن  بعد  �ل��ع��امل  يف  �لبيئة 
�ل�شرت�كي  �لدميقر�طي  �حل��زب  مع 
لكنه   2005 �ىل   1998 خ�����الل 

ي�شعى �ىل �لعودة لل�شلطة.

�ن  �ن �جلبهة ترغب يف  �ملجموعة 
تقوم ماليزيا بدور �لو�شاطة. كما 
دعا �ىل �لفر�ج عن كل �لنا�شطني 
�شد  معركتهم  �ط���ار  يف  �ملعتقلني 

بانكوك.
رئي�س  باتاناتابوت  ب��ار�دورن  و�ك��د 
جمل�س �لمن �لقومي يف تايالند 
ي���������ش����ارك يف �لت���������ش����الت  �ل�������ذي 
�ل�����ش��ل��ط��ات تلقت  م��ع �جل��ب��ه��ة، �ن 

مطالب �ملتمردين.

يف  �مل�شلمون  �مل���الي  �ل�شكان  �شد 
بلد ي�شكل �لبوذيون غالبية �شكانه. 
و��شفرت حركة �لتمرد عن �شقوط 
منذ  ق��ت��ي��ال   5500 م����ن  �ك�����رث 
متييز  بال  ت�شرب  وه��ي   2004
�لبوذيني و�مل�شلمني على حد �شو�ء 
�ل��ذي كان  �لتايالندي  يف �جلنوب 
حتى  �مل�شلمة  مب��ال��ي��زي��ا  م��رت��ب��ط��ا 
بد�ية �لقرن �لع�شرين قبل �ن يتم 

�شمه �ىل تايالند.

ن���د�ء�ت���ه���م  �ىل  ����ش��ت��م��ع��ن��ا  وق������ال 
و���ش��ن��ت��ح��دث �ل��ي��ه��م �لث���ن���ني عن 
ق��ل��ن��ا منذ  . و������ش����اف  م��ط��ال��ب��ه��م 
�لبد�ية وب�شكل و��شح �ن �ملحادثات 
�لد�شتور  ح�شب  جت���رى  �ن  ي��ج��ب 
�ل��ت��اي��الن��دي وم��ال��ي��زي��ا ل���ن تقوم 

�شوى بدور ت�شهيل �ملفاو�شات.
و�ملتمردون م�شلمون لكنهم لي�شو� 
ج����زء� م���ن �حل���رك���ة �جل��ه��ادي��ة يف 
متييز  على  يعرت�شون  ب��ل  �ل��ع��امل 

املتمردون يعتزمون حترير جنوب تايالند 

باك�شتان يف  انتخابي  مر�شح  على  بهجوم  قتلى   5

•• دكا-يو بي اأي:

رنا بالز�  �م�س �شاحب مركز  بنغالد�س  �ل�شلطات يف  �عتقلت 
�لتجاري �لذي خّلف �نهياره �لأربعاء �ملا�شي 364 قتياًل مع 

��شتمر�ر عمليات �لبحث.
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  ع��ن   24 نيوز  بنغالدي�س  موقع  ونقل 
�حلكومات �ملحلية و�لتنمية �لريفية جاهانغري كبري ناباك يف 
�شهيل  �عتقال  مت  �أن��ه  �ملنهار،  �ملبنى  يقع  حيث  �شافار  منطقة 
رن��ا م��ال��ك رن��ا ب���الز� �أث��ن��اء حم��اول��ت��ه �ل��ه��روب م��ن �ل��ب��الد يف 
د�كا  �لعا�شمة  �إىل  نقله  ومت  للهند  �ملحاذية  بينابول  منطقة 
حلزب  �ل�شبابي  �لق�شم  يف  قيادي  باأنه  رنا  ويدعي  باملروحية. 

�حلزب  وزعيمة  �ل��وزر�ء  رئي�شة  �أن  �إّل  �حلاكم  عو�مي  ر�بطة 
�ل�شيخة ح�شينة نفت ذلك و�أمرت �شخ�شياً باعتقاله. وكان رنا 
�ألب�شة  �ل��ذي ي�شم خم�شة معامل  �ملركز  �نهيار  �شاأن  قلل من 
وو�شف �لأمر باأنه لي�س خطري�ً على �لرغم من �أن �ل�شلطات 
�لر�شمية �عتربت �أن �حلادث هو كارثة وطنية و�أعلنت �حلد�د 
على �ل�شحايا. وكانت غالبية �ل�شحايا من عمال هذه �ملعامل 
�ل��ذي��ن �أج���ربه���م �أ���ش��ح��اب��ه��ا ع��ل��ى �ل��ع��م��ل ي���وم �لأرب���ع���اء رغم 
من  يوم  قبل  �ل�شناعية  �ل�شرطة  �أ�شدرتها  �لتي  �لتحذير�ت 
�شالمة �ملركز. وفتحت ق�شيتان حتى �لآن لدى �شرطة منطقة 
�شافار �لأول �شد رنا و�لثانية �شد مالكي �ملعامل �خلم�شة يف 

�ملركز و�لذين مت حتى �لآن �عتقال �ثنني منهم.

•• بغداد-وكاالت: 

�أعلن رئي�س جلنة تق�شي �حلقائق 
�حلويجة  �أح������د�ث  يف  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لوقت  يف  �للجنة،  م��ن  ��شتقالته 
�لذي دعا فيه رئي�س جمل�س �لنو�ب 
�أع�شاء  �لنجيفي  �أ�شامة  �لعر�قي 
�أويل  ت��ق��ري��ر  �إجن�����از  �إىل  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل�شتثنائية  �جلل�شة  يف  لعر�شه 
�أن  على  م��وؤك��د�ً  �لأح���د،  للمجل�س 
ت��ل��ت��ق��ي �ل��ل��ج��ن��ة ج��م��ي��ع �لأط�����ر�ف 
�ملعنية وخا�شة �جلي�س و�مل�شوؤولني 
و�مل���و�ط���ن���ني ل��و���ش��ع �حل��ق��ائ��ق يف 
وحما�شبة  �ل�����ش��ح��ي��ح  ن�����ش��اب��ه��ا 

�ملق�شرين و�إحالتهم �إىل �لق�شاء.
وت�شم �للجنة �لنو�ب عمار طعمة 
نائباً  �جل����ب����وري  و���ش��ل��ي��م  رئ��ي�����ش��ا 
�ملو�شوي  و���ش��م��رية  �شليم  وو���ش��ال 
وجمال �لكيالين ومظهر �جلنابي 
�إىل جانب ممثلني  �ل��دوري،  ومها 
�لإن�شان هما  عن مفو�شية حقوق 

ب�شرى �لعبيدي وقولو �شنجاري.
وك���������ش����ف رئ����ي���������س جل����ن����ة ح���ق���وق 
�لإن�شان يف �لربملان �لعر�قي ع�شو 
�أحد�ث  يف  �حلقائق  تق�شي  جلنة 
�أن  ع��ن  �جل��ب��وري  �شليم  �حلويجة 
�للجنة تو�شلت �إىل قناعة ب�شلوع 
�شباط كبار يف �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية 
�لعر�قية يف جمزرة �حلويجة عن 
بال�شتخد�م  �أو�م��ر  �إ���ش��د�ر  طريق 

�ملفرط و�ملمنهج لل�شالح.
�ت�شلت  �للجنة  �إن  وقال �جلبوري 
�أدلة  �إىل  وتو�شلت  �لأط���ر�ف  بكل 
�أحد�ث  من  وق��ع  ما  ب�شاأن  قاطعة 
يف  ت�����ز�ل  ل  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أن  م����وؤمل����ة، 
تقريرها  و����ش���ت���ق���دم  �حل���وي���ج���ة 

�لتقرير  �أن  م��وؤك��د�  �ل��ربمل��ان  �إىل 
�إد�ن��ة ل�شباط كبار يجب  يت�شمن 
ع��ل��ى ما  ل��ل��م��ح��اك��م��ة  ي��ق��دم��و�  �أن 
�قرتفوه من جر�ئم بحق �لأبرياء، 
ح�شب قوله. و�أ�شاف �جلبوري �أن 
عملية  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ش��ر  مل  �لأم������ر 
�لقتحام، بل هناك وقائع توؤكد �أن 
عمليات �إعد�م وقتل وقعت لبع�س 
�ملر�شى و�جلرحى من �ملعت�شمني، 
�شد  جرمية  يعد  ذل��ك  �أن  معترب�ً 

�لإن�شانية .
و�أكد �جلبوري �أن �لأمور �أ�شبحت 
يتم  مل  �إن  �خل����ط����ورة،  غ���اي���ة  يف 
�شريع  ب�شكل  �لعملية  هذه  ت��د�رك 
فرق  ل  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً  وم�شوؤول، 
بني ما ح�شل بالأم�س وما يح�شل 

��شتقالته  ع��ن  م��ع��ل��ن��اً  �ل��ع�����ش��ك��ري، 
�للجنة  رئا�شة  من  ر�شمي  وب�شكل 
وع�شويتها. ويف �ل�شياق ذ�ته �أعلنت 
�شمرية  �لقانون  دول��ة  عن  �لنائبة 
من  �أي�شاً  ��شتقالتها  عن  �ملو�شوي 
�أن تقدم �شبباً لذلك.  �للجنة دون 
من جانب �آخر �أعلنت كتل �شيا�شية 
�لربملان  جلل�شة  ح�����ش��وره��ا  ع���دم 
تد�عيات  مل��ن��اق�����ش��ة  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�أكدت  �حلويجة.  �قتحام  �أح��د�ث 
كتلة �ئتالف دولة �لقانون بزعامة 
�ملالكي  ن������وري  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س 
�لوطني  �ل��ت��ح��ال��ف  يف  �مل��ن�����ش��وي��ة 
�لدعوة  �لتحالف  تلبية  ع��دم  ع��ن 
�لتي �أطلقها رئي�س جمل�س �لنو�ب 
جل�شة  ب��ع��ق��د  �ل��ن��ج��ي��ف��ي  �أ����ش���ام���ة 

�ليوم، يف تلميح �إىل �لنظام �ل�شابق. 
ويف تطور لفت �أعلن رئي�س جلنة 
ت��ق�����ش��ي �حل����ق����ائ����ق �ل����ن����ائ����ب عن 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل��وط��ن��ي ع��م��ار طعمة 

��شتقالته من رئا�شة �للجنة.
�لتحقيق  جل��ن��ة  �إن  ط��ع��م��ة  وق����ال 
تنته  ومل  �أع��م��ال��ه��ا  ت�����ش��ت��ك��م��ل  مل 
م���ن �إع������د�د �ل��ت��ق��ري��ر �ل��ن��ه��ائ��ي يف 
�حلادث، �إل �أن �أحد �أع�شاء �للجنة 
بت�شريح  �أدىل  ��شمه-  ي��ذك��ر  -مل 
�تفاق  يعك�س  ل  �لإع���الم  لو�شائل 

�للجنة �أو تقييمها جتاه �حلادث.
�لنطباع  يعطي  ذل��ك  �أن  و�أ���ش��اف 
بالنحياز �مل�شبق وغياب �ملو�شوعية 
يف تقييم �حلقائق و�لأح��د�ث رغم 
�جلانب  مع  �للقاء�ت  �كتمال  عدم 

�أحد�ث  تد�عيات  لبحث  ��شتثنائية 
ق�شاء �حلويجة.

وق����ال �ل��ن��ائ��ب ع���ن �ئ���ت���الف دولة 
�لقانون �إح�شان �لعو�دي يف موؤمتر 
�شحفي �إن �لتحالف �لوطني �تخذ 
قر�ر� بعدم ح�شور جل�شات جمل�س 
�لنو�ب ما مل يدرج قانون جترمي 
ح���زب �ل��ب��ع��ث ع��ل��ى ج����دول �أعمال 
�لنجيفي  �إب���الغ  مت  وق��د  �ملجل�س، 

بالقر�ر حترير� و�إعالمياً.
�لتحالف  كتلة  �أك���دت  جانبها  م��ن 
�أع�شائها  ح�شور  �أن  �لكرد�شتاين 
�جلل�شة �ل�شتثنائية مرهون بقر�ر 
يف  �ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  ي�شدر 
�ج���رت وز�رة  ذل���ك،  �لإق��ل��ي��م. �ىل 
�ل����دف����اع �ل���ع���ر�ق���ي���ة �م�������س �لح���د 
للجنود  ر���ش��م��ي��ة  ت�شييع  م��ر����ش��م 
�لنبار  ق��ت��ل��و� يف  �ل����ذي  �خل��م�����ش��ة 
مركز  ق��رب  م�شلحني  �ي���دي  على 
�لوزر�ء  لرئي�س  مناه�س  �عت�شام 

يف مدينة �لرمادي غرب بغد�د.
رئي�س  بح�شور  �مل��ر����ش��م  و�ج��ري��ت 
�لوزر�ء نوري �ملالكي ووزير �لدفاع 
وقادة  �لدليمي  �شعدون  بالوكالة 

ع�شكريني كبار و��شر �ل�شحايا.
�م�س  ي��وم  وق��ت��ل �جل��ن��ود �خلم�شة 
�ل�شبت ل��دى م��روره��م ق��رب مكان 
�لعت�شام يف �لرمادي )100 كلم 
م�شلحني  �ي��دي  على  بغد�د(  غرب 
جمهولني، وعر�شت قناة �لعر�قية 
�ظهرت  جلثثهم  �شور�  �حلكومية 

عالمات تعذيب عليها.
�جلنود  ق��ت��ل  ج��ه��ة  �ي  ت��ت��ن  ومل 
�خل����م���������ش����ة، ف���ي���م���ا دع�������ا �مل���ال���ك���ي 
قتلة  ت�����ش��ل��ي��م  �ىل  �مل���ع���ت�������ش���م���ني 

�جلنود.

ت�سييع ر�سمي للجنود الذين قتلوا بالأنبار 

خالفات بلجنة التحقيق مبجزرة احلويجة يف العراق

مقتل م�شوؤول اأفغاين وثالثة من مرافقيه 
•• كابول-ا ف ب:

قتل م�شوؤول يف �ل�شرطة وثالثة من مر�فقيه �م�س يف 
تبنته  هجوم  يف  �فغان�شتان،  �شرق  نا�شفة  عبوة  �نفجار 
م�شادر  �ف��ادت  كما  �لربيعي  هجومها  �ط��ار  يف  طالبان 
علي  حممد  غزنة  ولي��ة  حاكم  م�شاعد  وق��ال  ر�شمية. 
�حمد لوكالة فر�ن�س بر�س �ن نائب قائد �شرطة �لولية 
مع  قتل  ع��ادل  ح�شن  حممد  �فغان�شتان  �شرق  �لو�قعة 
زرع��ت على جانب  �جن��ار عبوة  ثالثة من مر�فقيه يف 
�لطريق �ثنار توجهه يف �طار تعزيز�ت �ىل منطقة ز�نا 

خان �لتي هاجمتها جمموعة من طالبان.

هجوم  �ط��ار  يف  �لهجوم  بيان  يف  طالبان  حركة  وتبنت 
مبان  حميط  يف  ��شتباك  و�ن��دل��ع  ت�شنه.  �ل��ذي  �لربيع 
ق��ال م�شوؤول حملي مل  ز�ن��ا خ��ان كما  �قليم  ر�شمية يف 
يت�شن له �لقول على �لفور ما �ذ� كانت �لنري�ن ت�شبب 
بدء  عن  �علنت  طالبان  حركة  وكانت  �شحايا.  بوقوع 
هجوم �لربيع �شد �لد�رة �لفغانية وقو�ت �لطل�شي و 

مر�كزهما �لدبلوما�شية .
وت�شن حركة طالبان مترد� م�شلحا يف كافة �نحاء �لبالد 
ل �شيما يف مناطق جنوب و�شرق �فغان�شتان �لتي تعترب 
معاقلها، بعد �لطاحة بها عام 2001 من �ل�شلطة من 

قبل حتالف دويل بقيادة �لوليات �ملتحدة.

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/145 جتاري كلي                                          
�ىل �ملدعي عليه/1  - �شركة هاي �شبيد للتجارة �لعامة ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شتيفن جون هانت- ب�شفته  �مل�شفي �لق�شائي ل�شركة 
�ك�شت�شاجن كوميونيكا�شن ليمتد وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيب قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم 
مببلغ وقدره )13572500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �شنويا .  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/145 جتاري كلي                                          
�ملدعي عليه/1  - حممد �شاجو�ل خان جعفر  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ن �ملدعي / �شتيفن جون هانت- ب�شفته  �مل�شفي �لق�شائي ل�شركة �ك�شت�شاجن 
عليك  �ق���ام  ق��د  �شبيب  ب��ن  ر����ش��د  �ح��م��د  ر����ش��د  ومي��ث��ل��ه:  ليمتد  كوميونيكا�شن 
و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
مببلغ وقدره )13572500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �شنويا .  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2012/4/29    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 1949 /2012 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/9420 
�ىل �ملحكوم عليه /خالد علي حممد علي- �ل�شود�ن

 عنو�نه : بالن�شر
ح��ي��ث �ن���ه ب��ت��اري��خ :  ن���ود �لح���اط���ة ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ك �حل�����ش��ور �مام 
يوم  �شباح  من   )9.00( �ل�شاعة  يف  �ملحددة  للجل�شة  �ملحكمة  ه��ذه 
ذلك  ع��ن  تخلفك  ح��ال  ويف  �ع���اله،  ذك��ر  م��ا  لتنفيذ   2013/5/20
�شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فان 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/28م
القا�سي /جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ

العدد  10779 بتاريخ  2013/4/29      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1128  عقاري كلي                  
ي��او  جمهويل حمل  ي��اه��و�ن  �مل��دع��ى عليهما/1- ك��اي �شني 2-  �ىل 
�لعجمي  �جلميع  حم�شن  نا�شر  �شعود   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
قررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل�شعدي  �شعيد  �حمد  حممد  وميثله: 
�ملذكورة �عاله.  �لدعوى  بتاريخ 2013/4/25 يف  �ملنعقدة   بجل�شتها 
�ل��دع��وى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�شيد �خل��ب��ري  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
 11.00 �ل�شاعة   2013/5/16 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  حت��ددت 

�شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1015 عمايل جزئي                                          
�ىل �ملدعي عليه/1  - �بر�هيم �ملهريي لعمال �ل�شباغ �س.ذ.م.م   جمهول 
�قام  �لعامل قد  ن��ور  �لعامل  �ملدعي / حممد جهاد  �ن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19.111 
درهم (  و�لر�شوم و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى )2013/139500(.   .وحددت 
مبكتب  ���س   8.30 �ل�شاعة   2013/5/1 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

على �لقل  .
ق�سم الق�سايا العمالية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/630 عمايل جزئي                                          
����س.ذ.م.م   جمهول حمل  �لفنية  �شاي للخدمات  �ملدعي عليه/1  -  �ىل 
�ك�شافري    �روكيا  د�فيد  �شيالن  �روكيا  �ك�شافري   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
�ل�شكوى )2013/134148(.    رقم   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم    ) )37180دره���م 
�س   8.30 �ل�شاعة   2013/5/8 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  .وح���ددت 
مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/708 عمايل جزئي                                          
�ىل �ملدعي عليه/1  - �لرباع للنقل �لعام �س.ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة 
عليك  �ق��ام  قد  �شيخ حممد ح�شني  عبا�س  �شيخ حممد   / �ملدعي  �ن  مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16.730 درهم  
(  و�لر�شوم و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى )2013/137720(.   .وح��ددت لها 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5088 عمايل جزئي                                          
�ىل �ملدعي عليه/1  - ز�ركون للمقاولت   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بول قد  بابول حممد  �ملدعي / حممد 
مببلغ  عوده  درهم(وتذكرة   6838( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�ملطالبة  9% من  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000(
�لق�شائية لل�شد�د �لتام.   رقم �ل�شكوى )2012/132361(.   .وحددت لها 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل   

ق�سم الق�سايا العمالية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1379 عمايل جزئي                                          
و�لك�ش�شو�ر�ت  �ملالب�س  لتجارة  وححجي   حجى   - عليه/1   �ملدعي  �ىل 
- �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / روزي��ك��ال �ورونوفا 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  ق��د  �مل�شرب  ح�شني  ع��ب��د�هلل  عبد�لرحمن  وميثله: 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )46338 درهم(  و�لر�شوم 
�لتام.    �لق�شائية لل�شد�د  �لقانونية 9% من �ملطالبة  و�مل�شاريف و�لفائدة 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .)2013/141076( �ل�شكوى  رقم 
2013/5/1 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/272 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- حميد ر�شا  عزت �له جعفري- �شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
�شريك ومدير يف �شركة با�شفيك لل�شياحة ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ خالد حممد يو�شف بوخما�س وميثله: �حمد �شيف ماجد بن 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  �شامل �ملطرو�شي   قد 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )160920( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة . عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1275 تنفيذ عمايل
جمهول  ���س.ذ.م.م  �شرفي�ش�س  تيكنيكال  كلوريو�س  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شهد�ت مياه دهانو مياه   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
.بال�شافة   �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )5950( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ 60 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/366 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جنجا�شا �ل�شرق �لو�شط لالن�شاء�ت ذ.م.م  جمهول حمل 
�لتجارية وميثله:  و�ملزروعي  �لبحري  �شركة  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ملطرو�شي  �شامل  ب��ن  ماجد  �شيف  �حمد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )259431.70( درهم �ىل 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/314  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�شيف عبد�هلل خليفة �لكميتي �ملهريي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )اجلو لتجارة املالب�س 
و�لتخطيط يف عجمان  �لبلدية  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من   ) اجلاهزة والقم�سة 
حتت رقم �مللف )52644( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل 
معلوما  ليكن  �ل��ك��وي��ت    �جلن�شية:  �خلليفي  يو�شف  علي  ع��ب��د�هلل  :م�شطفى 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/317  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
عائ�شة جمعه حممد جالل �جلن�شية: �لمار�ت وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ويب نت انرتنت كافيه ( و�ملرخ�شة 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )53144( و�مل�شجل لدى 
غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل :عبد�هلل حممد جمعه ماجد �ملطرو�شي 
�جلن�شية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/�حلجر �لحمر للديكور  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
باأن �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/17 يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح 

�ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

 و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ 
�حلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت 
�ملدعني من ن�شيبهم منها و�مرت باملقا�شة يف �تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل 

ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4365/2012/13
4366/2012/13

م
1
2

��شم �ملدعي
�مد�د �هلل علي مدن

مامون �لر�شيد مولوي �بو �لقا�شم 

مبلغ �ملطالبة
9857 درهم  + تذكرة �لعودة

15016 درهم +  تذكرة �لعودة

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/424    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد / عبد�لرحمن حممد �شالح �ل علي- �لمار�ت 
لتجارة قطع  )51%( ح�شة يف/�ملرقاب  كامل  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب  �جلن�شية 
غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة - ذ.م.م مبوجب رخ�شة رقم )520922(وذلك �ىل �ل�شيد/ 
�مل��ادة )16(  �مل��ازم- �لم���ار�ت �جلن�شية.   .وعمال لن�س  ب��ولد  �شعود فا�شل ح�شن 
فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/418    
�جلن�شية  باك�شتاين  ��شحاق،  حممد  رز�ق  حممد   / �ل�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل �حل�ش�س �لبالغة )100%( يف ور�شة �ل�شيار�ت �خلفيفة 
ل�شيانة �ل�شيار�ت، مبوجب رخ�شة رقم )556161( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد �شياء �حلق 
حاجي ك�شمري خان، باك�شتاين �جلن�شية. تعديالت �خرى: تنازل مالك �لرخ�شة لخر 
وتغيري وكيل خدمات.    .وعمال لن�س �مل��ادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحت��ادي رقم 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم و�نه  )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 
لتباع  �ملذكور  �لعدل  �لكاتب  مكتب  ل��دى  طلب  تقدمي  ذل��ك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
 اعـــــــالن       

�لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/عبد�هلل  �لكاتب  باد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا   تقدم �يل 
�شامل حممد  �ل�شيد/  وكيل  ب�شفته وكيل  �لم��ار�ت  �لكديد �جلن�شية:  حممد عبيد حممد 
عبيد حممد �لكديد �جلن�شية: �لمار�ت مبوجب �لوكالة �لعامة �ملقيدة بالرقم 2013/444 
�لت�شديق  وطلبا  �لبتد�ئية.  �لحتادية  خورفكان  حمكمة  يف  2013/4/8م  بتاريخ  �ل�شادرة 
�ل�شم  يف   %50 �لبالغة  �شامل  وكيلة  ح�شة  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر  على  �لتوقيع  على 
و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  �لتجاري  )دار الجيال ملقاولت البناء (  
مدينة خورفكان- رخ�شة جتارية رقم 560345 �ل�شادر بتاريخ 2008/2/20 يف د�ئرة �لتنمية 
�لمار�ت     �لنقبي �جلن�شية:  �ل�شيد / حممد هالل عبيد هالل  �ىل  �لقت�شادية خورفكان. 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات 

ذوي �ل�شان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
 اعـــــــالن       

�لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/عبد�هلل  �لكاتب  باد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا   تقدم �يل 
�شامل حممد  �ل�شيد/  وكيل  ب�شفته وكيل  �لم��ار�ت  �لكديد �جلن�شية:  حممد عبيد حممد 
عبيد حممد �لكديد �جلن�شية: �لمار�ت مبوجب �لوكالة �لعامة �ملقيدة بالرقم 2013/444 
�ل�شادرة بتاريخ 2013/4/8م يف حمكمة خورفكان �لحتادية �لبتد�ئية. وطلبا �لت�شديق على 
�لتوقيع على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شة وكيلة �شامل �لبالغة 50% يف �ل�شم �لتجاري  
)دار الجيال ملقاولت ال�سباغ والديكور (  و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
يف مدينة خورفكان- رخ�شة جتارية رقم 567984 �ل�شادر بتاريخ 2008/9/7 يف د�ئرة �لتنمية 
�لمار�ت     �لنقبي �جلن�شية:  �ل�شيد / حممد هالل عبيد هالل  �ىل  �لقت�شادية خورفكان. 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات 

ذوي �ل�شان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29    
 اخطار عديل رقم 2012/36862       

 �ملخطر : �شركة نور م�شر للمقاولت �لكهربائية و�ل�شحية وميثلها 1( حممد ح�شن عارف عبد�لرحمن 
م�شري �جلن�شية  2( �ل�شيد عبد�لعال �ل�شيد ر�شو�ن- م�شري �جلن�شية �لعنو�ن: �ل�شارقة- بوطنية- 
�شركة  �ليه:  �ملخطر  �لرحومي.  عو�س  ويو�شف  م��رمي  ملك/  بناية   3 رق��م  حمل  �ل�شرق  �شارع  خلف 
�ل�شارقة  �لبناء ذ.م.م وميثلها طه عبد�ملح�شن- م�شري �جلن�شية- �لعنو�ن:  طه عبد�ملح�شن ملقاولت 
منطقة �لقا�شمية- �شارع �جلو�ز�ت - مقابل مطعم �مل�شيف - بناية �ل عمر�ن- ��شفلها )بنك �مل�شرق- 

بنك م�شر( �لدور �لتا�شع- �شقة 902 
مو�سوع الخطار: �سيكات بدون ر�سيد 

رقم  �شيك   )1  : دره��م   49.300 �جمالية  بقيمة  �شيكات  �ربعة  للمنذرة  �ليها  �ملنذر  ��شدرت  الوقائع: 
)000136( م�شحوبا على بنك �بوظبي �لوطني بتاريخ 2011/10/16 بقيمة 10.000 درهم 2( �شيك رقم 
)000130( م�شحوبا على بنك �بوظبي �لوطني  بتاريخ 2012/2/3 بقيمة 15.000 درهم 3( �شيك رقم 
رقم  �شيك   )4 درهم   8020 بقيمة   -2012/2/3 بتاريخ  �لوطني  �بوظبي  بنك  على  م�شحوبا   )000231(
)000232( م�شحوبا على بنك �بوظبي �لوطني بتاريخ 2012/2/3 - بقيمة 16.100 درهم- 2( وحيث �ن 
�لربعة �شيكات �شالفة �لذكر لي�س لهما ر�شيد وحال يف تاريخ �شرف �ل�شيكات �ذ تبني من �فادة �لبنك 
�ن �شبب �لرجتاع هو عدم كفاية �لر�شيد- وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�خطاركم هذ� ر�شيما.

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

 مكتب ال�سارقة

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1083 عمايل جزئي                                          
�ىل �ملدعي عليه/1  - تاج �ل�شمال لل�شيانة �لعامة  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / ويل �هلل غفور خان  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )39639 درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف     
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .)2013/138928( �ل�شكوى  رقم 
2013/5/1 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1088 عمايل جزئي                                          
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1 - مطعم م���اك دي��ف��ي��د���س ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�ق���ام عليك  ق��د  ب��اك��وي��ر�ن فو�شتينو  �مل��دع��ي / رون��ال��د  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11952 درهم(  
و�لر�شوم و�مل�شاريف     رقم �ل�شكوى )2013/134607(. وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1077 عمايل جزئي                                          
�ىل �ملدعي عليه/1 - جولدن �شيتي لتنظيف �ملباين ومكافحة �حل�شر�ت  
�قام  �شاه عبد�لكرمي ح�شني قد   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27799 
درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )2013/138582(. وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/940  عمايل جزئي      
�ىل �ملحكوم عليه/1- بي �شي بي تكنولوجي  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/4/3 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �ورجن زيب حممد عامل 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  13.356 درهم ثالثة ع�شرة �لف وخم�شمائة و�شتة 
وخم�شون درهما و�لفائدة عنه �شنويا بو�قع 9% من تاريخ قيد �لدعوى يف 2013/2/25 عد� مبلغ 
�لعودة  وتذكرة  �ل�شد�د   وحتى  نهائيا   �حلكم  �شريورة  فمن  �لتع�شفي  �لف�شل  عن  �لتعوي�س 
�ىل موطنه على �لدرجة �ل�شياحة �و قيمتها مامل يلتحق �ملدعى بالعمل لدى رب عمل �خرى 
طلبات.      من  ذلك  ماعد�  ورف�شت  منها  ن�شيبها  من  �ملدعى  و�عفت  �مل�شروفات  من  وباملنا�شب 
�لتايل لن�شر  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4431  عمايل جزئي      
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ي �ل تي �شي للتجارة �لعامة-�س.ذ.م.م    جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/12 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ حممد هالل �لدين نور �لمني بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
و�ربعون درهما( وتذكرة  ت�شعة  مبلغا وقدره 10.949 درهما ) ع�شرة �لف وت�شعمائة 
رب  ل��دى  بالعمل  �لتحق  قد  يك  مل  ما  نقد�  مقابلها  �و  عينا  ملوطنه  بالطائرة  ع��ودة 
عمل �آخر، و�لزمتها باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف و�عفت �ملدعى من ن�شيبه منها 
ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
�ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ثالثني يوما �عتبار� من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4525  عمايل جزئي      
و�ل�����ش��ح��ي��ة     جمهول حمل  �لكهربائية  للتمديد�ت  �ل�����ش��ر�ج  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  2013/3/6 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ حممد جعفر �حمد نور جمعة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
درهم(  وثمانني  و�شبعة  و�ربعمائة  �ل��ف  ع�شرة  �ثني   ( دره��م   12.487 مبلغ  للمدعى 
�حلكم-  تنفيذ  عند  يكن-  مامل  نقد�  يقابلها  مبا  �و  ملوطنه  عودته  بتذكرة  و�لزمتها 
ملتحقا بخدمة رب عمل �خر، و�لزمت �ملطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعى 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعد�  ورف�شت  منها،  ن�شيبه  من 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/738  عمايل جزئي      
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   �لكهروميكانيكية  �ل�شيعري  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  2013/4/2 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شومنات بور�ن �شاند- بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
درهما(  وثمانون  ثالثة  و�ربعمائة  �لفا  ع�شر  ثالثة   ( درهما   13.483 وق��دره  مبلغا 
�آخر،  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  م��امل  ن��ق��د�  مقابلها  �و  عينا  ملوطنه  ع���وده  وب��ت��ذك��رة 
ن�شيبه منها.     حكما مبثابة  �ملدعي من  و�عفت  و�مل�شاريف  �لر�شوم  وباملنا�شب من 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10779 بتاريخ 2013/4/29     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

                    �ىل �مل��دع��ي عليه/�ملهري لأع��م��ال تركيب �ل��ب��الط و�لرخام   
�لدعاوي  عليكم  �ق��ام��و  ق��د  �ملدعيني  ب���اأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  جم��ه��ول حم��ل 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  �ملحكمة  �أدن���اه وح��ددت  �مل��ذك��ورة  �لعمالية 

2013/5/8 يف �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية
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�نطالقاً من ��شرت�تيجيتها �لهادفة �إىل متكني 
للريا�شة  و�ل��رتوي��ج  �مل��ج��الت  �مل����ر�أة يف جميع 
لدى  �لريا�شية  �ل���روح  وتعزيز  حياة  كاأ�شلوب 
بنادي  �مل����ر�ة  ري��ا���ش��ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت  �مل��وظ��ف��ات 
�ل��رم��اي��ة ملوظفات  ب��ط��ول��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��د�ت 
خطط  �شمن  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ي  �ملجل�س 

�إد�رة ريا�شة �ملر�ة لعام 2013 
�شارك يف �لبطولة 20 موظفا ميثلون موظفات 
�ملجل�س �لأعلي و�ملكتب �لتنفيذي ل�شمو �ل�شيخة 
مر�كز  و�إد�رة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر 

�لنا�شئة وموظفات نادي �شيد�ت �ل�شارقة. جاء 
�شاحلة  �ل��ف��ردي  م�شتوى  على  �لأول  �ملركز  يف 
ح�����ش��ن �ل ع��ل��ي ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى 91 ن��ق��ط��ة من 
�لثاين  و�ملركز  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلي  �ملجل�س 
�ملكتب  نقطة   90 علي  ح�شلت  ع��ب��د�هلل  زينب 
�لتنفيذي لل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي 
 87 عبد�هلل  ولء  علي  ح�شلت  �لثالث  و�ملركز 
تهدف  كما   . �لنا�شئة  م��ر�ك��ز  �إد�رة  م��ن  نقطة 
�لبطولة �ىل تثقيف وتوعية �ملوظفات ب�شرورة 
�ملحافظة على �للياقة �لبدنية ما يوؤثر �إيجابيا 

�لعالقات  �أو����ش��ر  وي��وط��د  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  يف 
�لجتماعية بني �ملوظفات �إ�شافة �إىل توعيتهن 

باأهمية ممار�شة �لن�شاط �لريا�شي.
�إد�رة  �إنطالقا من روؤية ور�شالة  تاأتي �لبطولة 
�مل����ر�أة وجم���الت �هتمامها ودوره����ا يف  ري��ا���ش��ة 
حت�����ش��ني ح��ي��اة �ل��ف��رد و�لأ����ش���رة وج��ع��ل��ه��ا �أكرث 

�شحية ورفاهية .
�ملر�ة  ريا�شة  �إد�رة  مدير  �لنقبي  ن��دي  و�أك���دت 
ب��ن��ادي ���ش��ي��د�ت �ل�����ش��ارق��ة �أن �ل��ه��دف م��ن هذه 
�لأعلي  �ملجل�س  موظفت  جتمع  هو  �لبطولت 

�أن�شطة  وم��وظ��ف��ات ن���ادي ���ش��ي��د�ت �ل�����ش��ارق��ة يف 
موظفات  بني  �لتو��شل  تعزيز  بهدف  ريا�شية 
وريا�شية  ث��ق��اف��ي��ة  �أن�����ش��ط��ة  مل���ز�ول���ة   ، �مل��ج��ل�����س 

و�جتماعية يف جو من �لإخوة و�ل�شد�قة .
 � �ملجل�س  موظفات  وجهت  نف�شه،  �ل�شياق  ويف 
�ل�شكر و�لتقدير �إىل �إد�رة ريا�شة �لرماة بنادي 
م�شري�ً  �لبطولة،  ل�شت�شافة  �ل�شارقة  �شيد�ت 
�إىل �لإقبال �لكبري من جانب موظفات �ملجل�س 
�لأعلي ل�شوؤون �لأ�شرة يف �لن�شخة �لأوىل لهذه 

�لبطولة .

اإدارة ريا�شة املراأة تنظم بطولة الرماية ملوظفات املجل�س الأعلى 

برعاية �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�لعا�شرة  يف  ،تنطلق  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل�شرطة  ب���ط���ول���ة  �ل����ي����وم  ����ش���ب���اح 
للرماية �لأوملبية يف ن�شختها �لر�بعة 
�لتي ت�شتمر مناف�شاتها حتى �لثاين 
�لعني  بنادي  وتقام  �ملقبل  مايو  من 
و�لغولف  و�ل���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�ل�شرطة  �حت�����اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ،و�ل����ت����ي 
�لريا�شي مب�شاركة نحو 241 ر�مياً 
�ل�شرطية  �ل��ف��رق  مي��ث��ل��ون  ور�م��ي��ة 
�لريا�شية يف �أبوظبي ،دبي ،�ل�شارقة 
،�لفجرية ،�أم �لقوين ،عجمان ،ر�أ�س 
�خليمة ،مدر�شة �ل�شرطة �لحتادية 
،�لدفاع  و�لق��ام��ة  �جلن�شية  ،���ش��وؤون 
وكلية  �لأمن �خلا�شة  ،قو�ت  �ملدين 
�لتي  �لأوىل  �مل����رة  وه����ي  �ل�����ش��رط��ة 
 12 م�شاركة  �لبطولة  فيها  ت�شهد 

قيادة و�إد�رة يف جميع �مل�شابقات.
وت���وج���ه �مل���ق���دم ع�����ارف ع��ل��ي عبيد 
�لأن�شطة  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  �ل���ري�������س 
�لريا�شية باحتاد �ل�شرطة �لريا�شي 

�شامل  ع��ب��د�هلل  �مل�شت�شار  ع��ن  نيابة 
ب��ن ن�����ش��رة �ل��ع��ام��ري رئ��ي�����س �حتاد 
�ل�شرطة �لريا�شي بال�شكر و�لتقدير 
خليفة  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل 
�ملجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
رئي�س  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
و�لرماية  للفرو�شية  �ل��ع��ني  ن���ادي 
�إىل  �لكرمية  لتوجيهاته  و�لغولف 
�إد�رة �لنادي بتوفري كل �لت�شهيالت 
وو�شع كل �لإمكانيات حتت ت�شرف 
�شعياً  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��رط��ة  �حت�����اد 
لجن������اح ه�����ذ� �حل�������دث. وع�����رب عن 
ي�شطلع  �ل��ذي  �ملهم  للدور  تقديره 
تغطية  �ل��ري��ا���ش��ي يف  �لإع������الم  ب���ه 
�لريا�شية  �ل�����ش��رط��ي��ة  �لأن�������ش���ط���ة 
�لبطولة  �أن  م��و���ش��ح��اً   ، ل���الحت���اد 
وزير  �شمو  و�ه��ت��م��ام  ب��دع��م  حت��ظ��ى 
�لد�خلية لأهميتها يف تعزيز مهار�ت 
ميكنهم  نحو  ،على  �ل�شرطة  �أف���ر�د 
م���ن �ل��ت��م��ث��ي��ل �مل�����ش��رف ل��ل��دول��ة يف 
ي�شاركون  �لتي  �لريا�شية  �لأن�شطة 
�لد�خلي  �مل�������ش���ت���وي���ني  ع���ل���ى  ف��ي��ه��ا 

�ملوؤمتر  خ���الل  و�أك����د   . و�خل���ارج���ي 
�لأول  �أم�����س  ع��ق��د  �ل���ذي  �ل�شحفي 
يف فندق د�نات �لعني وح�شره �أي�شٍاً 
�ل�شام�شي  �شعيد  �أول حممد  �ملالزم 
�لريا�شي  �لإع���������الم  ف�����رع  م����دي����ر 
��شتمرت  �لتي  �لتح�شري�ت  ،�كتمال 
�نطالقة  ق���ب���ل  �ل�������ش���ه���ري���ن  زه������اء 
�شبع  ت��ت�����ش��م��ن  و�ل����ت����ي  �ل���ب���ط���ول���ة 
م�شابقات بعد �أن �أ�شيفت م�شابقتان 
�أمتار م�شد�س   10 جديدتان وهي: 
و25  �ل��رج��ال  لفئة  �ل��ه��و�ء  �شغط 
�أي�شاً  �ل��رج��ال  لفئة  م�شد�س  م��رت�ً 
و10  ���ش��ي��د�ت  م�شد�س  م���رت�ً  و25 
لفئة  �ل��ه��و�ء  �شغط  م�شد�س  �أم��ت��ار 
ر�قد�ً  بندقية  م��رت�ً  و50  �ل�شيد�ت 
بندقية  م���رت�ً  و50  �ل��رج��ال  لفئة 
مرت�ً  و50  �ل�����ش��ي��د�ت  لفئة  ر�ق�����د�ً 

م�شد�س لفئة �لرجال .
�أن  �إىل  �لري�س  ع��ارف  �ملقدم  و�أ���ش��ار 
�ختارت  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
�حتاد  م��ن  معتمد�ً  حتكمياً  طاقماً 
�لإم��ار�ت للرماية بعد �ل��دورة �لتي 

مركز  يف  �أي����ام  ب�شعة  ق��ب��ل  �أق��ي��م��ت 
�إع�����د�د �ل���ق���ادة ب��دب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�شارك  ل��ل��رم��اي��ة  �لإم������ار�ت  �حت����اد 
�لطاقم  وي��ت��األ��ف  ح��ك��م��اً.   25 فيها 
��لتحكيمي �لذي وقع عليه �لختيار 
�ملزروعي  ���ش��ي��ف  �ل���ر�ئ���د ح��م��د  م���ن 
�لنقبي  �إب��ر�ه��ي��م  ���ش��الح  و�ل��ن��ق��ي��ب 
و�لنقيب �شعيد جمعة �ملا�س و�ملالزم 
ع��ث��م��ان ق��ا���ش��م ع��ل��ي �آه��ل��ي و�مل����الزم 
و�لعريف  �لقبي�شي  ج��ام��ع  عائ�شة 
و�لعريف  �شاملني  ح�شن  �شم�شة  �أول 
م�����ش��ع��ود ح���م���د�ن �ل��ع��ي�����ش��ائ��ي . كما 
�مل�شابقات  يف  �لتتويج  حفل  �أن  ذك��ر 
�شي�شهد   ، ل���ل���ب���ط���ول���ة  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�آل  �ل�شيخ هز�ع بن طحنون  ح�شور 
ن��ه��ي��ان وك��ي��ل دي����و�ن مم��ث��ل �حلاكم 
�ل���ي���وم  يف  �ل�������ش���رق���ي���ة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�شامل  ع��ب��د�هلل  و�مل�شت�شار  �خلتامي 
ب��ن ن�����ش��رة �ل��ع��ام��ري رئ��ي�����س �حتاد 
�أحمد  و�ل��ل��و�ء  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�شرطة 
�لعمليات  عام  مدير  �لري�شي  نا�شر 
�مل��رك��زي��ة ب��ال��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 

�أب���وظ���ب���ي و�ل��ع��م��ي��د ح��م��د عجالن 
�شرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  �ل��ع��م��ي��م��ي 

�لعني .
وك�������ش���ف �مل����ق����دم �ل����ري���������س ع����ن �أن 
�شت�شتمل  �لأث��ن��ني  �ل��ي��وم  م�شابقات 
�أمتار   10 �مل�����ش��د���س  م�شابقة  ع��ل��ى 
رج������ال وم�����ش��اب��ق��ة �ل��ب��ن��دق��ي��ة 50 
لفتاً  �ل�����ش��ي��د�ت  لفئة  ر�ق�����د�ً  م���رت�ً 
�إىل �أن �لبطولة �شوف ت�شهد تنظيم 
وعو  �خلمي�س  ي��وم  ع��د�  م�شابقتني 
�ليوم �لأخري �لذي �شي�شهد م�شابقة 
مرت   50 �مل�شد�س  يف  فقط  و�ح���دة 
�ل��ب��ط��ول��ة فر�شة  .و�ع���ت���رب  رج�����ال 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  قبل  للتح�شري  ج��ي��دة 
،خ�شو�شاً  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
حتققت  �لتي  �ملتميزة  �لنتائج  بعد 
لل�شرطة  �لعربية  �لبطولة  خ��الل 
نادي  يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �قيمت  �لتي 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�لغولف 
�أن  �إىل  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  يف  ،م�������ش���ري�ً 
�للجنة �ملنظمة ر�شدت جو�ئز قيمة 
تباعاً  عنها  �لك�شف  �شيتم  للفائزين 

ومثرية  ق���وي���ة  م��ن��اف�����ش��ة  وت���وق���ع   .
،خ�شو�شاً  �مل�������ش���ارك���ة  �ل���ف���رق  ب���ني 
يف  �لالفت  �لت�شاعد  �إث��ر  �ل�شيد�ت 
�لبطولت  خ��الل  �لفني  م�شتو�هن 
�ملا�شية .ونوه �إىل �أن �حتاد �ل�شرطة 

�ل��ري��ا���ش��ي ي��در���س م��ق��رتح��ات عدة 
توؤدي �إىل تعزيز �لهتمام بالأن�شطة 
�لفرتة  يف  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�مل�شابقات  ب��ع�����س  ،و�دخ������ال  �مل��ق��ب��ل��ة 
ي��وؤدي �إىل زي��ادة رقعة  �جلديدة ،ما 

�لهتمام  �ط��ار  ،يف  �ملقررة  �لأن�شطة 
�لذي توليه �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�أب��وظ��ب��ي ب��الأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���س من 
�لأوملبي  ل��ل��ت��ج��دي��ف  ب��ط��ول��ة  بينها 
و�ل�شباحة و�أخرى خا�شة باملعاقني. 

�شهد �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س 
ع��ج��م��ان فعاليات  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ����رة 
�ل���ه���ج���ن ل�شن  �مل���ه���رج���ان �خل���ت���ام���ي ل�����ش��ب��اق��ات 
�لفطامني �لذي �أقيم �أم�س �لول يف ميد�ن �لتلة 
بن  �ل�شيخ خالد  �لفعاليات  �شهد  كما  يف عجمان. 
حمد�ن بن ر��شد �لنعيمي رئي�س �للجنة �لد�ئمة 
�ل�����ش��ي��وخ وم�شوؤويل  �ل��ت��ل��ة وع����دد م���ن  ل�����ش��ب��اق��ات 
�مل�شاركة  �لإب�����ل  و�أ����ش���ح���اب  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر 
�لأ�شيلة.  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة  ب��ه��ذه  و�مل��ه��ت��م��ني 
و��شتمل �ل�شباق على ت�شعة �أ�شو�ط جمعت �لبكار 

و�لقعد�ن �شارك فيها عدد كبري من مالك �لإبل 
لل�شيوخ و�لقبائل و�ملو�طنني. وفاز باملركز �لأول يف 
�ل�شوط �لأول-�بكار �شبا لل�شيد �أحمد بن حمد بن 
م�شبح �مل�شافري فيما نال �ملركز �لأول يف �ل�شوط 
�لثاين-جعد�ن مبا�شر لعبد�هلل بن �شامل بن �شروخ 
وح�شل على �ملركز �لأول يف �ل�شوط �لثالث - �بكار 
�ملركز  �لغفلي..�أما  بال�شاوى  ر��شد  لعبيد  معياه 
�لأول لل�شوط �لر�بع - جعد�ن فقد حققه ن�شو�ن 
لعبد�هلل نايع بال�شاوى �لغفلي. وفاز باملركز �لأول 
يف �ل�شوط �خلام�س -�بكار حيارة حلميد عبد�هلل 

لل�شوط  �لأول  �مل���رك���ز  ون�����ال  �خل���اط���ري  ح��م��ي��د 
ن��اي��ع بال�شاوى  ل��ع��ب��د�هلل  ك��ف��و  �ل�����ش��اد���س-ج��ع��د�ن 
�لغفلي وفاز باملركز �لأول لل�شوط �ل�شابع - بكار 
جلمود ل�شعيد ر��شد بن طماعة �لكتبي..�أما �ملركز 
�لأول يف �ل�شوط �لثامن-جعد�ن فقد ح�شل عليه 
فيما  �لغفلي  �شلطان  بن  ل�شعيد بن حممد  نايف 
فاز يف �ل�شوط �لتا�شع و�لأخري-بكار وبرة لعبد�هلل 
نايع بال�شاوى �لكتبي. وقام �ل�شيخ عبد�لعزيز بن 
�جلو�ئز  بتوزيع  �ل�شباق  نهاية  �لنعيمي يف  حميد 
�شيار�ت  �لأو�ئ��ل و�لتي �شملت �شت  �لفائزين  على 

نقدية  وج��و�ئ��ز  و�خل��ن��اج��ر  �ل�شيوف  �ىل  �إ���ش��اف��ة 
د�ئرة  رئي�س  ك��رم  كما  �لآخ��ري��ن.  للفائزين  قيمة 
�لتنمية �ل�شياحية �أع�شاء �للجنه �ملنظمة لل�شباق 
�أبوظبي  وق��ن��اة  �لتاأهيل  �أ���ش��و�ط  يف  و�مل�شاهمني 
�ملنظمه  �للجنة  تقدمت  جانبها  من  �لريا�شية. 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  لل�شيخ  بال�شكر 
تر�ث  �إحياء  على  وحر�شه  �ملهرجان  رعايته  على 
و�لأج���د�د وقدمت له هدية تذكارية بهذة  �لآب��اء 
�ملنا�شبة. من جانبه قال �ل�شيخ خالد بن حمد�ن 
تقام  �لتي  �لهجن  �شباق  مهرجانات  �إن  �لنعيمي 

ت��ن��ف��ي��ذ� لتوجيهات  ت��اأت��ي  �ل���دول���ة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شمو  و�أخ��ي��ه �شاحب  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�أ���ش��ح��اب �ل�شمو ح��ك��ام �لإم���ار�ت  �هلل و�إخ��و�ن��ه��م��ا 
�لعاد�ت  على  و�ملحافظة  �ل�شعبي  �ل��رت�ث  لإب���ر�ز 
وحر�س  �لأ�شيلة  و�لعربية  �خلليجية  و�لتقاليد 
���ش��م��وه �ل��د�ئ��م ع��ل��ى ���ش��ون �ل����رت�ث م��ن �لندثار 
و�لختالط مبظاهر �ملدينة �حلديثة. و�أ�شاف �أن 

�ملهرجان ياأتي باإ�شر�ف ومتابعة �شمو �ل�شيخ عمار 
بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان ويقام حتت 
�لنعيمي..�إميانا  حميد  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  رعاية 
�ل�شباب  �لتي تذكر  �ل�شباقات  باأهمية هذه  منهما 
بريا�شة �لأجد�د ولقاء �لأهل يف كل مو�شم بهدف 
�لتقارب وزيادة �لألفة بني �أ�شحاب �ملهنة �لو�حدة 
�لتي  �ل�شباقات  ه��ذه  ع�شاق  تز�يد  �إىل  م�شري�   ..
تر�ثا  باعتبارها  متخ�ش�شة  جل��ان  عليها  ت�شرف 
يربط �ملا�شي باحلا�شر وريا�شة متميزة وحمببة 

للكثريين.

�أطلق جمل�س دبي �لريا�شي فعاليات �لن�شخة 
من  �ل�شليمة  �لتغذية  �أ�شبوع  مل��ب��ادرة  �لثانية 
�إقامة  ت�شهد  �ل��ت��ي   ، �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ت��األ��ق  �أج���ل 
�أندية  يف  تثقيفية  وحم��ا���ش��ر�ت  عمل  ور����س 
و�شركات كرة �لقدم بدبي بالتعاون مع هيئة 
�ل�شحة بدبي وبلدية دبي، كانت قد �نطلقت 
�أم�س �لأحد )28 �أبريل( وتتو��شل حتى يوم 

�خلمي�س �ملقبل )2 مايو(.
�أقيم  �ل���ذي  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  ذل���ك  ج���اء 
����ش���ب���اح �أم���������س �لأح��������د مب���ق���ر جم��ل�����س دبي 
�إد�رة  م��دي��ر  ع��م��ر  ع��ل��ى  بح�شور  �ل��ري��ا���ش��ي، 
عاي�س  وف��اء  باملجل�س،  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات 
بهيئة  �ل�شريرية  �لتغذية  �إد�رة  مدير  مدير 
�أحمد  ب���دب���ي و�ل��ن��ج��م �لإم�����ار�ت�����ي  �ل�����ش��ح��ة 
خليل لع��ب �ل��ن��ادي �لأه��ل��ي، �إىل جانب عدد 
وممثلي  �لريا�شية  �لأندية  يف  �لعاملني  من 

ورجال �لإعالم.
و�أكد على عمر مدير �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية 
�أندية  لعبي  ت�شتهدف  �مل��ب��ادرة  �أن  باملجل�س 
و�شركات كرة �لقدم بدبي يف �لفئات �لعمرية 
بلدية  �شتقوم  حيث  ع��ام��ا،   19 �إىل   15 م��ن 
د�خل  �ملطاعم  على  ت�شخي�شية  بزيار�ت  دبي 
بدبي  �ل�شحة  هيئة  �شتقوم  فيما  �لأن���دي���ة، 
للتعريف  تثقيفية  عمل  وور���س  مبحا�شر�ت 
باأ�شا�شيات �لغذ�ء �ل�شحي لالعبي �ملحرتفني 
�إىل جانب تطوير معرفتهم بالتغذية �ل�شليمة 
ون�����ش��ر �ل��وع��ي مب�����ش��ار م�����ش��روب��ات �ل��ط��اق��ة و 

�مل�شروبات �لغازية، مبا ي�شاهم باحل�شول على 
ون�شيط  �لأمر��س  لعب حمرتف خايل من 

خالل �ملباريات.
�إقامة  �شيتم  وور���س  �ملحا�شر�ت  جانب  و�إىل 
�لدم  و�شكر  �ل��دم  �شغط  لقيا�س  خا�س  رك��ن 
�إىل  �لن��رثوب��وم��رتي��ة،  �لقيا�شات  جانب  �إىل 
جانب ركن �لحتياجات �لغذ�ئية للريا�شيني 
)�لكربوهيدر�ت ، و �لربوتني و �لدهون( وركن 
�ل�شو�ئل و م�شروبات �ملدعمة بالفيتامينات و 
�ملعادن و م�شروبات �لطاقة و �لغازية ، وركن 

�لفيتامينات و م�شادرها �لغذ�ئية.
ومن �ملقرر �أن تكون ور�س �لعمل قد �نطلقت 

ونادي  �لن�شر  ن���ادي  يف  �لأح����د  �أم�����س  م�����ش��اء 
�لو�شل، على �أن تتو��شل �ليوم �لثنني )29 
�أبريل( بالنادي �لأهلي ونادي �ل�شباب �لعربي 
�أبريل( بنادي دبي فيما  وغد� �لثالثاء )30 
ي�شت�شيف نادي حتا ور�شة عمل يوم �لأربعاء 
)1 مايو(. من جانبه �أ�شاد �أحمد خليل بهذ� 
بتطوير  ي�شاهم  ���ش��اأن��ه  م��ن  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج 
�أ�شاليب  نحو  ويوجههم  �لالعبني  م�شتويات 
�لتغذية �ل�شليمة، موؤكد� �أن �لالعب �ملحرتف 
�لرب�مج  م���ن  �ل���ن���وع  ب���ه���ذ�  ي��ل��ت��زم  �أن  ي��ج��ب 
لتجنب �لإج��ه��اد و�لإ���ش��اب��ات و�ل��و���ش��ول �إىل 
ذ�ته  �لوقت  يف  كا�شفا  �لأد�ء،  م�شتويات  �أعلى 

عن �لتز�مه �شخ�شيا بنظام تغذية متو�زن.
هيئة  ح��ر���س  �إىل  عاي�س  وف���اء  �أ���ش��ارت  فيما 
وت��ط��وي��ر هذ�  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ب��دب��ي  �ل�شحة 
�لفائدة  يحقق  �أن  �شاأنه  من  �ل��ذي  �لربنامج 
�أن  خ�شو�شا  ع��ام،  ب�شكل  و�ملجتمع  لالعبني 
�ل��الع��ب��ني ج����زء م���ن �مل��ج��ت��م��ع مم���ا يتوجب 
لهم يف جانب  و�لإر�شاد  �لن�شح  تقدمي  علينا 
لهم  ي�شمن  مبا  و�ل�شليمة  �ملتو�زنة  �لتغذية 
�مللعب  �أر�����س  ع��ل��ى  �مل��ب��ذول  �جل��ه��د  تعوي�س 

خالل �ملباريات و�لتدريبات.
وت��اأت��ي �إق��ام��ة �ملجل�س دب��ي ل��ه��ذه �مل��ب��ادرة يف 
�لتغذية  نظام  م��ر�ع��اة  باأهمية  �إمي��ان��ه  �إط���ار 
�أبرز  �أح��د  كونه  �لقدم  كرة  لالعبي  �ل�شليمة 
على  �لريا�شية  �لنتائج  على  �ملوؤثرة  �لعو�مل 
�ملدى �لطويل، حيث ياأمل �ملجل�س �أن ت�شاهم 
و�ملدربني  �ل��الع��ب��ني  توعية  يف  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�إىل  للريا�شيني،  �لتغذية  باأهمية  و�لإد�ري��ني 
�لتغذية  عالقة  على  �ل�شوء  ت�شليط  جانب 
�ل�شليمة بالنتائج �لريا�شية وم�شرية �لالعب 
يف ج��م��ي��ع �مل���ر�ح���ل �ل�����ش��ن��ي��ة و�ل��ف��ري��ق �لأول 
�أن ت��ق��وم �مل��ب��ادرة بلفت  و�ل��ردي��ف، كما ن��اأم��ل 
للعاد�ت  �لريا�شي  باحلقل  �لعاملني  �نتباه 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل�����ش��ي��ئ��ة وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى م�شرية 
�ل��الع��ب، �إىل ج��ان��ب حت��دي��د من���وذج غذ�ئي 
�مل��ب��ار�ة، ودعوة  وي��وم  �لأ�شبوع  لالعب خ��الل 
�لغذ�ئي  �ل��ن��م��وذج  �لأ����ش���ر و�لأن���دي���ة لإت���ب���اع 

�ل�شليم.

برعاية �سيف بن زايد
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عبدالعزيز النعيمي يكرم الفائزين يف �شباقات الهجن يف ميدان التلة

بح�سور النجم اأحمد خليل

جمل�س دبي الريا�شي يطلق مبادرة اأ�شبوع التغذية ال�شليمة يف الأندية
فريق مدر�شة برايتون كوليدج بطل 

دوري اأبوظبي لالإبحار ال�شراعي
�أبوظبي  دوري  ببطولة  كوليدج  بر�يتون  مدر�شة  فازت 
�أم�س �لول و��شتمرت  لالإبحار �ل�شر�عي �لتي �ختتمت 
عاما .. مب�شاركة 12 فريقا من 12 مدر�شة ت�شم بني 
�أعمارهم  �شفوفها عدد� من �ملوهوبني �ل�شغار ترت�وح 
بني ثمانية �إىل 12 عاما. تهدف �ل�شباقات للك�شف عن 
مو�هب من بني �أف�شل �ملت�شابقني لين�شمون �إىل فريق 
�ل�شر�عية و�ليخوت. وحل يف  �أبوظبي للريا�شات  نادي 
�ملركز �لثاين فريق جمل�س �أبوظبي للتعليم ويف �لثالث 
�لول  �أم�����س  �ل����دوري  خ��ت��ام  وج���اء  �ليا�شمينة  م��در���ش��ة 
للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  وك���ان   . �أج���و�ء منوذجية  يف 
�ل�شر�ع  يف  دوري  �أول  �أط��ل��ق  ق��د  و�ل��ي��خ��وت  �ل�شر�عية 
مب�����ش��ارك��ة ط���الب �مل���د�ر����س وط���الب �ل��ن��ادي م��ن بينها 
فئتي  �ل�شباقات يف  �أوىل  وب��د�أت  مد�ر�س خا�شة  ثماين 
�لتي  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  ب��ني  وم��ن  و�لليزر  �لأوبتم�شت 
و�ليا�شمينة و�ملنى  �لدوري بر�يتون كوليدج  �شاركت يف 
�إ�شافة  �إ�س  �إم  �إي  و�أمرييكان كميونيتي و�أكادميية جي 
�أعرب  جانبه  من  للتعليم.  �أبوظبي  ملجل�س  فريق  �إىل 
�أبوظبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي  عتيق  ماجد 
للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت عن �شعادته بنجاح دوري 
�إد�رة  جمل�س  ��شرت�تيجية  �شمن  �ل�����ش��ر�ع��ي  �لإب��ح��ار 
�لنادي برئا�شة �أحمد ثاين مر�شد �لرميثي و�لتي تهدف 
�لريا�شية  �مل�شرية  يف  �لبحرية  �لريا�شات  تر�شيخ  �إىل 
�إقامة  �أن  م��وؤك��د�   .. �لعاملية  �لإجن���از�ت  �شوب  لتم�شي 
�لنادي  م�شرية  يف  فارقة  عالمة  مبثابة  كانت  �ل��دوري 

وم�شرية �لريا�شات �لبحرية عموما. و�أو�شح �أن �لهدف 
�إمار�تيني  باأبطال  �مل�شاركة  يف  يتمثل  للنادي  �لرئي�شي 
كان  �لهدف  يتحقق هذ�  و�أن��ه حتى   2018 �أوملبياد  يف 
 .. لبد من �لعمل على بناء قاعدة تتيح �لنتقاء منها 
م�شري� �إىل وجود عدة خامات من �ملو�هب ميكن �لعمل 
عليها م�شتقبال للقيام بهذه �ملهمة. و�أ�شاف �أن �لدوري 
حققته  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  ب��ع��د  �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ام  يف  �شي�شتمر 
�لن�شخة �لأوىل و�لذي جاء مبثابة حافز لإد�رة �لنادي 
�لأعو�م  �إليها يف  �ملزيد  و�إ�شافة  �مل�شابقة  لال�شتمر�ر يف 
�ملقبلة حتى يحقق �لدوري �لدور �لذي �أطلق من �أجله 
ميثلون  �ملت�شابقني  من  ثرية  قاعدة  �إيجاد  يف  و�ملتمثل 
�ملد�ر�س  دوري  �أن  �مل��ه��ريي  و�أك���د  للمنتخبات.  ق��اع��دة 
يعد �أحد �لأفكار �حلديثة و�ملبتكرة �لتي تبناها �لنادي 
لتخريج جيل من �لريا�شيني �لبحريني �لقادرين على 
حمل لو�ء �لدولة يف خمتلف �ملحافل م�شتقبال.. م�شري� 
�إىل �أن عدد �لطالب و�لطالبات �مل�شاركني يف �لتدريبات 
بلغ 140 طالبا وطالبة من خمتلف �ملدر��س �حلكومية 
�أيام  تنوعت  جم��م��وع��ات  �إىل  تق�شيمهم  مت  و�خل��ا���ش��ة 
نادي  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لأ���ش��ب��وع.  م���د�ر  على  تدريباتهم 
�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت قد ر�شد جو�ئز 
ن�شف  �لإجمالية  قيمتها  تبلغ  �ل��دوري  لأبطال  مالية 
مليون درهم و�أتاح فر�شة �مل�شاركة يف �لدوري للطالب 
�ملو�طنني و�ملقيمني لإيجاد جو من �ملناف�شة بو�قع 50 

يف �ملائة لكل طرف من �لطرفني.
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توج �ل�شيخ خالد بن ز�يد بن �شقر �آل نهيان رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت لل�شر�ع 
و�لتجديف �حلديث �أبطال �جلولة �خلتامية لبطولة بطل �لإمار�ت لل�شر�ع 

�حلديث �لتي ��شت�شافتها منطقة منتجع �حلمر� يف �إمارة ر�أ�س �خليمة.
وفاز يف فئة �لليزر 40.7 �شيف �بر�هيم �لنعيمي من نادي تر�ث �لإمار�ت 
وثالثا  دبي  �شو�طئ  نادي  �ملت�شابق هيون كوت من  ثانيا  �لأول وحل  باملركز 

حمود �شامل �لزيدي من نادي تر�ث �لإمار�ت.
فيما �حتل يف فئة ليزر ر�ديال �شعيد �شامل �لزيدي باملركز �لأول وحل ثانيا 
�شيف �بر�هيم �لنعيمي من نادي تر�ث �لإمار�ت وثالثا عبد �هلل �شيف �ملهريي 
�أبوظبي لل�شر�ع و�ليخوت. وبينما حل باملركز �لول يف فئة ليزر  من نادي 
�شتاندرد �ملت�شابق �شاجي �لكوجهي من نادي �شو�طئ دبي وثانيا عادل خالد 

من نادي �أبوظبي لل�شر�ع و�ليخوت وثالثا مايك تريي من نف�س �لنادي.
دبي  �شو�طئ  ن��ادي  م��ن  كيتل  ب��وت  ه��اري  لتهدي  �لأوبتيم�شت  فئة  وج���اءت 

�ملركز �لأول وحل ثانيا �لوفد هيل من نادي �أبوظبي لل�شر�ع و�ليخوت وثالثا 
�أو�شكر لنديل من نادي �شو�طيء دبي. و متكن من �إحر�ز �ملركز �لول يف فئة 
�لأوبتيم�شت �لثانية هي�شيل هاين من نادي �شو�طئ دبي وثانيا عبد �هلل نوح 
�لبلو�شي من نادي �حلمري وثالثا �بر�هيم �شيف �لرفاعي من نف�س �لنادي 
�أمني عام  �لعبيديل  نهيان وعبد �هلل  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خالد  �أي�شا. وكرم 

�حتاد �لإمار�ت لل�شر�ع وعارف �لهرنكي ع�شو جمل�س �لإد�رة �لفائزين.
كما كرم خمتلف مدر��س و�أندية �ل�شر�ع �مل�شاركة يف �ل�شباق نادي �لفجرية 
وتر�ث  �حلمرية  ن��ادي  بجانب  و�ليخوت  لل�شر�ع  و�أبوظبي  دبي  �شو�طيء  و 
�لإمار�ت. و�أكد �ل�شيخ خالد بن ز�يد بن �شقر �آل نهيان �أن �جلولة �خلتامية 
�شهدت بروز� و��شحا لأبناء �لإمار�ت ومتيز� لهم يف �أكرث من فئة .. م�شري� �إىل 
حر�س �لأندية �لتي ينتمون �إليها على �شقل و�إعد�د �مل�شاركني و�ملت�شابقني 
على �ل��دو�م وتفوقهم يف كل بطولة ي�شاركون من خاللها .. مقدما �ل�شكر 

جلميع �ملدر��س و�لأندية �لتي تو�جدت �ليوم و�لتي تعترب �لعمود �لفقري 
للمنتخب �لأول �لذي ميثل �لدولة يف �لنهاية يف جميع �لبطولت و�ملحافل 
م�شغرة  ن�شخة  يعترب  �لإم���ار�ت  بطل  برنامج  �إن  وق��ال  و�لعاملية.  �لدولية 
�ل�شباق  وم�شار  �مل�شابقة  يف  �ملطبقة  �لقو�نني  ناحية  من  �لعاملية  للبطولت 
و�لإعد�د�ت �للوج�شتية و�ملخت�شة بال�شباق .. م�شري� �إىل �أن �لهدف من ذلك 
هذه  مثل  خلو�س  وفر�شة  بالتجربة  جديرة  م�شاحة  �أبناءنا  نعطي  �أن  هو 
و�لتوجه  �لأخ��رى  للمحافل  �لنتقال  قبل  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �ل�شباقات 
وتفوق  ��شتمر�رية  و�أك��د  �لعاملية.  ثم  �لقارية  ثم  ومن  �لإقليمية  للمناف�شة 
�لكبري يف ظل  �لأخ��رية وتقدمها  �ل�شنو�ت  �ل�شر�ع �حلديث خالل  بطولت 
وجود �لعديد من �ملخل�شني و�لغيورين على هذه �لريا�شة و�حلر�س على 
�أن يكون لها �نت�شار �أكرب وتفوق ملحوظ لالأ�شبال و�مل�شاركني من �لإمار�ت 
�حلديث  �ل�شر�ع  بطولت  ف��اإن  و�ل��دع��م  �لهتمام  بوجود  �أن��ه  �إىل  منوها   ..

حجم  لها  و�شيكون  �لقادمة  �ل�شنو�ت  خالل  �أك��رب  تطور�  �شت�شهد  باأنو�عها 
ن�شعى  �ل��ذي  �لهدف  وه��و  �لعاملية  �لبطولت  يف  مكثف  وتو�جد  �أك��رب  عاملي 
و�لتي  �مل�شاركة  �لأندية  و�ق��ع  �لإم��ار�ت من  بتكوين منتخب  �لآن  لتحقيقه 
متتلك �لعديد من �ملو�هب �ملو�طنة و�لكو�در �ملتميزة وكما هو معروف فاإن 
�لإحتاد قد و�شع خطة بعيدة �ملدى للو�شول بامل�شاركة �إىل �لأوملبياد �لعاملي 

�لقادم وبدء ح�شد �لنتائج ب�شكل �أف�شل.
�لأندية  �ل�شباق من خمتلف  �لفائزين يف  �لعبيديل  هناأ عبد�هلل  من جهته 
�ملو�شم  لنهاية  �خلتامية  �للوحة  �أن  موؤكد�   .. �ل�شباق  �مل�شاركة يف  و�ملدر��س 
�لعبيديل  و�أو�شح   . متميزة  �شورة  يف  وظهرت  مثالية  كانت  �ل�شر�ع  لبطل 
�أن �لحتاد يقوم حاليا مب�شاور�ت مع عدد من �ملدن و�لدول من �أجل �إقامة 
�لأمثل  �مل��ك��ان  �لنهاية  يف  يختار  ول��ك��ي  �ل�����ش��ر�ع  ملنتخب  �ل�شيفي  �ملع�شكر 

و�لأن�شب لإقامته مبا يتنا�شب و�حتياجاته.

خالد بن زايد بن �شقر يكرم الفائزين يف بطولة بطل الإمارات لل�شراع احلديث

•• العني- الفجر :

ق����ال �ل����روم����اين ك���وزم���ني �أولري������و 
خ�شر  فريقه  �إن  للعني  �لفني  �ملدير 
يفقد  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ك����ان  م���ا  م��و�ج��ه��ة 
قدم  �لزعيم  �أن  �إىل  م�شري�ً  نقاطها، 
م���ب���ار�ة ج��ي��دة �أم�����ام �ل�����ش��ع��ب برغم 
�لغيابات �لكثرية �لتي ر�فقته �ليوم، 
على عدد جيد من  ح�شلنا  مو�شحاً 
�ل��ف��ر���س �أم����ام م��رم��ى �خل�����ش��م غري 
ج��ي��دة، يف  ب�����ش��ورة  ن�شتغلها  �أن��ن��ا مل 
�ل��وق��ت �ل����ذي دف��ع��ن��ا ف��ي��ه ث��م��ن �أول 

خطاأ دفاعي يف �ملبار�ة .
وق��ال م��درب �لعني نبحث يف �لوقت 
�أكرب عدد من �لالعبني  �حلايل عن 
�ل����ذي����ن مب����ق����دوره����م �ل�����دف�����اع عن 
ومبار�ة  �مل�شتقبل،  يف  �لعني  قمي�س 
خ�شو�شا  جيدة  فر�شة  كانت  �ليوم 
ل��الع��ب��ني �ل�����ش��ب��اب، و�أح��ي��ان��اً تخ�شر 
ولكنك  �لقدم  ك��رة  م��ب��ار�ة يف  نتيجة 
تك�شب عدد�ً من �لالعبني �ملميزين، 
ل�شتحقاقاتنا  �لفريق  جنهز  ونحن 

�ملقبلة يف �لآ�شيوية و�لكاأ�س .
و�أو������ش�����ح ك����وزم����ني خ�����الل �مل���وؤمت���ر 
�ملقبلة  �لعني  مو�جهة  �أن  �ل�شحفي 
�لثالثاء  �لإي���ر�ين  �ل�شتقالل  �أم���ام 
خالل  للفريق  �لتا�شعة  تعد  �ملقبل 
�شهر و�حد. وتعليقاً على �شوؤ�ل حول 
�لوعود �لتي يحملها جلماهري �لعني 
�لبطولة  �حل��ظ��وظ يف  ت��ر�ج��ع  ب��ع��د 
�لآ�شيوية قال: �لوعود د�ئماً ما تكون 
�شعبة غري �أنني �شاأتابع عملي بنف�س 
�ل��ع��ط��اء و�أظهر  �ل����روح و�ل��رغ��ب��ة يف 
�أف�شل ما عندي مع �لعني، خ�شو�شاً 
خالل  مهمة  �أه���د�ف  حققنا  �أن  بعد 
�لتوفيق مل  �أن  �حل��ايل، غري  �ملو�شم 
يحالفنا يف �لبطولة �لآ�شيوية بعد �أن 
�شعبة  جمموعة  يف  �لقرعة  �أوقعتنا 
ف�شاًل عن ظروف م�شاكل �لربجمة، 
�لقارية  م�شاركتنا  �أن  �أعتقد  ولكنني 
جيدة  بخربة  �لالعبني  على  �شتعود 
ج�����د� ���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د م���ن���ه���ا �ل����ع����ني يف 
�مل�شتقبل وهدفنا �لآن حتقيق بطولة 

كاأ�س رئي�س �لدولة.

عامل  عن  �لتحدث  كوزمني  ورف�س 
�ل�شيف  �لفريق  ر�ف���ق  �ل���ذي  �حل��ظ 
�ملبار�ة  بنتيجة  �ل���ف���وز  م���ن  وم��ك��ن��ه 
ق���ائ���اًل: ل��ي�����س م���ن �جل��ي��د �حلديث 
ولكن  �مل��ن��اف�����س،  �ل��ف��ري��ق  �أد�ء  ح���ول 
حتقيق  يف  رغبتهم  �أظ��ه��رو�  لعبينا 
�لفوز ودفع �لعني ثمن �شياع �لفر�س 
�ل�شهلة �أمام مرمى �ل�شعب، ومل تكن 
 . �لبدلء  دك��ة  على  عديدة  خيار�تنا 
و�أ�شاف: مبار�ة �ليوم ت�شاعدنا كثري�ً 
وهناك  �ل��ن��و�ق�����س  ع���ن  �ل��ب��ح��ث  يف 
لع��ب��ني ن��ال��و� �ع��ج��اب��ي وم��ن �ملمكن 
تفعيل قدر�تهم �لفنية حتى يتمكنو� 
�حلقيقية  �لإ�����ش����اف����ة  مت��ث��ي��ل  م����ن 
يف  وي��ن��ج��ح��و�  �مل�شتقبل،  يف  للفريق 

حتقيق طموحاتهم �ل�شخ�شية. 
�أم����ام م�شيفه  وخ�����ش��ر ف��ري��ق �ل��ع��ني 
�ل�����ش��ع��ب ب���ه���دف ن���ظ���ي���ف، وذل������ك يف 
�مل���ب���ار�ة �ل��ت��ي ج���رت م�����ش��اء �أول من 
�م�����س ع��ل��ى ملعب خ��ال��د ب��ن حممد 
مو�جهات  ���ش��م��ن  �ل�����ش��ع��ب،  ب���ن���ادي 
ب��ط��ول��ة دوري  23 م���ن  �ل����  �جل���ول���ة 

�ت�شالت للمحرتفني.

بداية �سلبية 
�ملبار�ة  م��ن  �لأول  �ل�����ش��وط  و�ن��ت��ه��ى 
�أه��د�ف، ويف  ب��دون  �ل�شلبي  بالتعادل 
لورنت  مي�شيل  �لثانية جنح  �حل�شة 
�ل��ف��وز لفريقه عند  �إح���ر�ز ه��دف  يف 

�لدقيقة 80 .
وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ي��ب��ق��ى ب���ط���ل �ل������دوري 
ب�58  �ل�شابق  ر�شيده  يف  �لعيناوي 
�ملنطقة  فيدخل  �ل�شعب  �أم��ا  ن��ق��اط، 

�لد�فئة بر�شيد 21 نقطة.
وج�����اءت ب���د�ي���ة �مل����ب����ار�ة ه���ادئ���ة من 
�للعب  �إيقاع  وب��د�  �لفريقني،  جانب 
وغابت  ت��دري��ج��ي،  نحو  على  يرتفع 
على  �خل��ط��رة  �لهجومية  �مل��ح��اولت 
�لأوىل  �ل�شاعة  رب��ع  خ��الل  �ملرميني 
 15 �لدقيقة  و�شهدت  �ملو�جهة،  من 
�أول مبادرة هجومية ل�شالح �أ�شحاب 
�أر�شل مي�شيل لورنت  �أن  �لأر�س بعد 
ت�����ش��دي��دة ق��وي��ة م���ن خ����ارج منطقة 
مال  عبد�هلل  بقدم  �رتطمت  �جل��ز�ء 

رك��ن��ي��ة مل  �إىل  ت��ت��ح��ول  �أن  ق��ب��ل  �هلل 
ي�شتثمرها �لفريق �ل�شعباوي.

ودخ����ل �ل��ع��ني ���ش��وط �ل��ل��ع��ب �لثاين 
�شاغطاً على مرمى �لفريق �مل�شيف، 
و�أطلق يو�شف �أحمد مو�شى ت�شديدة 
ق���وي���ة م����ن خ������ارج م��ن��ط��ق��ة �جل�����ز�ء 
�ل�شعب  م���د�ف���ع���ي  ب���اأح���د  �رت���ط���م���ت 
ي�شتفد منها  ركنية مل  �إىل  وحتولت 
�لعني 52 . و�أهدر �لعيناوية فر�شة 
ر�ئعة لإحر�ز هدف �ل�شبق من جملة 
مال  عبد�هلل  بد�أها  منظمة  تكتيكية 
�شلطان  �إىل  ط��وي��ل��ة  ب��ت��م��ري��رة  �هلل 
�ل���ك���رة مبا�شرة  ح���ول  �ل����ذي  ن��ا���ش��ر 
للمتوغل  م��رره��ا  وب�����دوره  ل��ي��و���ش��ف 
�لوهيبي  د�خ��ل منطقة �جل��ز�ء علي 
ليو�شف مرة  �إر���ش��ال��ه��ا  ح���اول  �ل���ذي 
�أخ��رى غري �أن دف��اع �ل�شعب جنح يف 
ت�شتيتها مبعد�ً �خلطورة عن مرماه 
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معاندة احلظ
و�أب��ع��د �ل��ق��ائ��م �لأمي����ن مل��رم��ى معتز 

عبد�هلل �حلار�س �ل�شعباوي ت�شديدة 
ر�أ�شية ذكية مر�شلة من حممد �شامل 
�لبعيدة  �ل����ز�وي����ة  ن��ح��و  �ل�����ش��اع��دي 
ليحرم �لعيناوية من هدف موؤكد 62 
مهارياً  عر�شاً  �أحمد  يو�شف  وق��دم   .
ر�ئ��ع��اً ت��الع��ب م��ن خ��الل��ه مبد�فعي 
�ل�شعب قبل �أن ير�شل ت�شديدة قوية 
معلنة  �ل�����ش��ع��ب  �رت���ط���م���ت مب���د�ف���ع 
ومنعت   .67 للعني  ركنية  ركلة  عن 

�شافرة حممد عبد�هلل حكم �ل�شاحة 
وذلك  �لت�شلل،  ب��د�ع��ي  للعني  ه��دف��اً 
بعد �أن تلقى �ملد�فع م�شلم فايز كرة 
�أر�شلها  ثابتة  حرة  ركلة  من  عك�شية 
لها م�شلم عالياً  �ل�شام�شي ليتطاول 
بر�أ�شية  �ل�شباك  �لكرة  ي��ودع  �أن  قبل 

قوية 73 .
وجنح مي�شيل لورنت يف خطف هدف 
معاك�شة  هجمة  من  لفريقه  �ل�شبق 

�ن��ف��رد م��ن خ��الل��ه��ا ب��ح��ار���س �ملرمى 
�لكرة  ي���ودع  �أن  قبل  �شليمان  د�وود 
�ل�شباك حمرز�ً �لهدف �لأول لل�شعب 
ب��ع��د هدف  80 ، و���ش��ع��ى �ل��ع��ي��ن��اوي��ة 
باملبار�ة  ل��ل��ع��ودة  �ل�شعباوي  �ل��ت��ق��دم 
�أن  �إل  �لبد�ية من جديد  �إىل نقطة 
قبل  �شبقتهم  �ل�شاحة  حكم  �شافرة 
بفوز  �ملبار�ة  لتنتهي  غايتهم،  �إدر�ك 

�ل�شعب على �لعني بهدف دون رد.

�ل�شاطئية  ل���الأل���ع���اب  �ب���وظ���ب���ي  م���ه���رج���ان  ع����زز 
�لتو�يل  على  �لثالث  للعام  جناحاته  �لريا�شية 
م�شارك   11750 ب��ل��غ��ت  ق��ي��ا���ش��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة 
جميع  يف  �ملجتمع،  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  وم�شاركة 
�أقيمت يف كا�شر �لأمو�ج وكورني�س  فعالياته �لتي 
�بوظبي على مدى �شهر ،بتنظيم جمل�س �أبوظبي 
�لريا�شي وبالتعاون مع نادي �بوظبي للريا�شات 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة و�ل��ي��خ��وت وب��ل��دي��ة �ب��وظ��ب��ي و�شرطة 
�حلفر  �شركة  م��ن  ت�شويقية  وب��رع��اي��ة  �ب��وظ��ب��ي، 

�لوطنية.
�أم�������س �لول خ���ت���ام م��ن��اف�����ش��ات �لأل���ع���اب  و���ش��ه��د 
و�لتي  و�لقدم(  و�ل�شلة  �لطائرة  كرة   ( �ل�شاطئية 
حظيت مب�شاركة �لفرق �ملجتمعية وطلبة �ملد�ر�س 
عن  �ل�شلة  ك��رة  يف  �لفتيات  نتائج  �أ�شفرت  حيث   ،
باملركز  �ل��ث��ان��وي  للتعليم  ع��ائ�����ش��ة  م��در���ش��ة  ف���وز 
�لثانوي  للتعليم  �مل��و�ه��ب  م��در���ش��ة  وح��ل��ت  �لول 
باملركز �لثاين وجاءت مدر�شة فاطمة بنت مبارك 
توج  ح��ني  يف   ، �لثالث  باملركز  �لأ�شا�شي  للتعليم 
بلقب م�شابقة كرة �لقدم مدر�شة �ملو�هب للتعليم 
�لثانوي وحلت بعدها مدر�شة فاطمة بنت مبارك 
للتعليم �لأ�شا�شي )�أ( ووقفت �ملدر�شة ذ�تها باملركز 

�لثالث بفريقها �لثاين ) ب( .
�لرثيا  مدر�شة  ف��ازت  �ل��ط��ائ��رة  ك��رة  م�شابقة  ويف 
عائ�شة  مدر�شة  على  ح�شلت  فيما  �لول  باملركز 

للتعليم �لثانوي باملركز �لثاين .
كما جاءت نتائج �لبنني يف م�شابقة كرة �ل�شلة عن 
فوز مدر�شة �ل�شقور باملركز �لول ووقفت بعدها 
عبد  مدر�شة  ثالثا  وحلت  ثانيا  �ل�شو�مخ  مدر�شة 
�جلليل �لفهيم للتعليم �لأ�شا�شي ، كما جنح فريق 
بلقب م�شابقة كرة  �لفوز  )�أ( من  �بوظبي  �شقور 
�لقدم ووقفت مدر�شة عبد �جلليل �لفهيم باملركز 
باملركز  )ب(  �بوظبي  �شقور  فريق  وج��اء  �ل��ث��اين 

�لثالث .
ت���وج ف��ري��ق مدر�شة  �ل��ط��ائ��رة  ويف م�����ش��اب��ق��ة ك���رة 
جرن يافور للتعليم �لأ�شا�شي باملركز �لول وحلت 
مدر�شة عبد �جلليل �لفهيم باملركز �لثاين ووقفت 

ثالثا مدر�شة �ل�شو�مخ .
�إد�رة  �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر  ق���ام ف��ا���ش��ل  ويف �خل��ت��ام 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  مبجل�س  �ل��ن��وع��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
بتتويج �لفائزين و�لفائز�ت من �لفرق �ملجتمعية 
�متدت  �لتي  �مل�شابقات  يف  �شاركت  �لتي  و�مل��د�ر���س 

لأ�شبوع و�حد.

على  �لثالثة  للمرة  ي��ق��ام  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  و�شكل 
�ملتعة  �شاحبتها  كرنفالية  �أج���و�ء  و�شط  �ل��ت��و�يل 
م�شاركة  �قامته  ف��رتة  ط��و�ل  و�حلما�س  و�لإث���ارة 
�شر�ئح  جميع  من  م�شبوق  غري  وتفاعل  قيا�شية 
ل��ت�����ش��ارك وت��ع��رب ع��ن مدى  �ل��ت��ي ج���اءت  �ملجتمع 
�لتي  و�مل�شابقات  �لأل��ع��اب  يف  وتطلعاتها  رغبتها 
و�أ�شد�ء  ب�شمات  وت��رك��ت  ك��ب��ري�  ترحيبا  �شهدت 
و����ش��ع��ة ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��م��ي��زة �ل��ت��ي ���ش��ك��ل��ت عنو�ن 

�لنجاح للمهرجان.
وبلغ عدد �مل�شاركني و�مل�شاركات يف عموم فعالياته 
11750 بزيادة كبرية عن م�شاركة �لعام �ملا�شي 
 ( ب��ح��و�يل  �ي  م�����ش��ارك،   7000 ل  �ل��ت��ي و�شلت 
�ملرة  ه���ذه  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��وع��ت  ح��ي��ث   ،)  4750
و�ل�شاطئية  و�ل�شر�عية  �لبحرية  �لريا�شات  بني 
 ، �حلبل  �شد   ( �ل��ع��اب  و�شملت   ، �ملائية  و�لأل��ع��اب 
�أف�شل  م��ن  �لأم����و�ج  رك���وب   ، �لومل��ب��ي  �لتجديف 
20 ر�ك��ب��ا يف �ل��ع��امل يف �ل��ع��ني و�ب��وظ��ب��ي ، �شباق 
�ل�����ش��اط��ئ��ي��ة لفرق  �ل���ط���ائ���رة  ك����رة   ، �ل��ب��و�ن��ي�����س 
�ملحرتفني و�لهو�ة ، �شباق �لقو�رب �ل�شر�عية 22 
قدما ، �شباق �لكامتر�ن ، حملة تنظيف قاع �لبحر 
للفرق  �ل�شاطئية  �مل�شابقات   ، �لوبت�شمت  �شباق   ،

�لقدم،  ك��رة   ، �لطائرة  ك��رة  و�ملدر�شية  �ملجتمعية 
�لرتفيهية  �لألعاب  بجانب   ، �لأل��و�ح  �لتزلج على 

لل�شغار ( .
�ملحمود  �بر�هيم  حممد  �شعادة  ثمن  جانبه  م��ن 
�ل��ري��ا���ش��ي �لدعم  �ب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ام ملجل�س  �لأم���ني 
بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  يقدمه  �ل��ذي  �لالحمدود 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لحد�ث  ملختلف  �لريا�شية  �لنجاحات  لتعزيز 
�لبارز  و�أث��ره   ، �بوظبي  يف  تقام  �لتي  و�لفعاليات 
�لقطاعات  �لتنمية و�لتقدم ملختلف  و�لكبري على 
�لريا�شية، معربا عن �رتياحه و�شعادته بالتجربة 
لالألعاب  �بوظبي  مهرجان  حققها  �لتي  �ل��رثي��ة 
�ل�شاطئية �لريا�شية بن�شخته �لثالثة و�لذي جاء 
ليدعم م�شرية �لريا�شة �ملجتمعية ويعزز مقومات 
ح�شورها و�أهميتها على �ر�س �لو�قع ، منوها بان 
�لذين  �مل�شاركني  �إع��د�د  قبل  من  �لكبري  �لتفاعل 
�ملجتمع  فئات  �ل�شبابية من عموم  �لفرق  ميثلون 
، ج�شد جناحا جديد� ملبادرة هادفة تطمح لإيجاد 
بيئة ريا�شية تفاعلية ي�شارك يف فعالياتها جميع 
للتاأكيد  ��شتثناء  ب��دون  �لفئات  وخمتلف  �لأعمار 
على �ل���دور �جل��وه��ري �ل���ذي تلعبه �ل��ري��ا���ش��ة يف 

م�����ش��اع��ي �ل��ت��ن��وي��ر �ل��ث��ق��ايف �ل��ري��ا���ش��ي وم�����ردوده 
�ليجابي ل�شحة �إفر�د �ملجتمع.

لالألعاب  �بوظبي  مهرجان  ب��ان  �ملحمود  و�أو���ش��ح 
�خلطو�ت  �أهمية  على  �أك��د  �لريا�شية  �ل�شاطئية 
وهي  ف��اع��ل��ة  ب�����ش��ورة  ترجمتها  �إىل  ن�شعى  �ل��ت��ي 
�قامة بيئة ريا�شية �شحية جلميع �شر�ئح �ملجتمع 
�لطاحمة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خططنا  م��ع  متا�شيا 
و�ملبادر�ت  و�مل�شابقات  �ل��رب�م��ج  ت��ق��دمي  ملو��شلة 
�لريا�شية �لهادفة من �جل تنمية ودعم خطو�تنا 
�لريا�شة  �شريحة  وتطلعات  طموحات  لتحقيق 

و�لريا�شيني .
و�خ��ت��ت��م �مل��ح��م��ود ح��دي��ث��ه ق��ائ��ال :ب����ان �ملهرجان 
برهن للريا�شة �ملجتمعية دور� جوهريا يف تنمية 
وتطوير �حلركة �لريا�شية بابوظبي دعما مل�شرية 
ريا�شة �لإمار�ت ، م�شري� على �أهمية �ملهرجان يف 
لر�شالته  �لريا�شية،  و�لأح��د�ث  �لفعاليات  �أجندة 
�لدعم  مبو��شلة  تو�شي  �لتي  �ل�شامية  و�أه��د�ف��ه 
�لفر�شة  و�أت���اح���ت  �ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ة  مل�����ش��رية 
ل��ل��ف��رق �ل�����ش��ب��اب��ي��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري �ل��ري��ا���ش��ي وحتقيق 
�مل�شاركة �ملميزة يف �لبطولت و�ملنا�شبات �لريا�شية، 
�جناح  يف  �ملتعاونة  �جلهات  لكل  بال�شكر  متقدما 

ب��دوره ق��ال ماجد عتيق �ملهريي �ملدير   . �حل��دث 
�ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي 
و�ليخوت بان �لنادي ومن خالل �لدعم و�ملتابعة 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س  قبل  م��ن  و�لإ����ش���ر�ف 
ح��ري�����س ع��ل��ى دع���م وت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات و�شباقات 
�ل�شر�عية  �ل���ري���ا����ش���ات  م�����ش��رية  وت���دع���م  ت��ن��م��ي 
مكانة  لتعزيز  �ملو�شوعة  �خل��ط��ط  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
�لنادي يف �ل�شاحة �ملحلية و�خلارجية ، موؤكد� بان 
�ملهرجان عزز �لفر�س �ملتاحة �أمام ع�شاق �لألعاب 
و�لتعبري  �حل���دث  و�إث����ر�ء  للم�شاركة  �ل�شاطئية 
�لألعاب  ج��م��ي��ع  يف  و�إب���د�ع���ات���ه���م  ط��اق��ات��ه��م  ع���ن 
و�لرتفيهية  �لريا�شية  و�لن�شاطات  و�لريا�شات 
�لتي �أقيمت على مدى �شهر كامل و�شط م�شاركة 
�أط��ي��اف و���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع و�لتي  و����ش��ع��ة م��ن ك��ل 
�لفعاليات  بجميع  و�لإع��ج��اب  �لر�شا  ع��ن  ع��ربت 
وث��م��ن��ت ت��ل��ك �خل���ط���و�ت �ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي �نطلقت 
�أجو�ء  و�شط  و�لريا�شات  �لأل��ع��اب  جميع  لتدعم 
مثالية �أكدت من خاللها على وعي ومنو �لثقافة 
�لريا�شية يف �ملجتمع ، متقدما بال�شكر و�لتقدير 
لبلدية �بوظبي و�شرطة �بوظبي و�شركة �حلفرة 

�لوطنية .

�ل�شرق  �إىل �لدولة ومنطقة  �أول زي��ارة لها  يف 
لل�شطرجن  �ل���ع���امل  ب��ط��ل��ة  ق��ام��ت   ، �لأو�����ش����ط 
و�لأمريكية  �لأ���ش��ل  �ملجرية  ب��وجل��ار  ���ش��وز�ن 
 ، حاليا  �ل��ب��الد  ب��زي��ارة  تقوم  �لتي   ، �جلن�شية 
يف  لع��ب��ا   30 �شد  �إ�شتعر��شية  م��ب��ار�ة  ب���اأد�ء 
�ليمن  ه��ي  دول   10 �إىل  ينتمون  و�ح��د  وق��ت 
و�ل�شود�ن  وليبيا  و�لأردن  و�لفلبني  و�إي����ر�ن 
وذلك  و�لبحرين  و�لإم����ار�ت  وم�شر  و�شوريا 
يف �لعني مول يف �إطار مهرجان �لبيت متوحد 
للثقافة  �لعني  ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي  لل�شطرجن 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  رع��اي��ة  حت��ت  و�ل�����ش��ط��رجن 
تنظيم  ي��اأت��ي  ن��ه��ي��ان  �آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة 
�مل��ه��رج��ان يف  �ل��ن�����ش��خ��ة �لأوىل م���ن  ف��ع��ال��ي��ات 
�لعيناوية  �ل�شطرجنية  �لأ���ش��رة  حر�س  �إط��ار 
على تاأكيد �لولء للقيادة �لر�شيدة و�إ�شتجابة 
�شمو  �أول  للفريق  �خل��ال��دة  للمقولة  عملية 

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل��ب��ي��ت متوحد  ت�����ش��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 

لل�شطرجن حتى يوم �خلمي�س �ملقبل. 
للمباريات  ق���ي���ا����ش���ي���ة  ون���ت���ي���ج���ة  زم������ن  ويف 
جنحت   ، �لعامل  م�شتوى  على  �ل�شتعر��شية 
بنتيجة  قيا�شي  ف��وز  حتقيق  يف  �ل��ع��امل  بطلة 
�لفوز  حققت  حيث  ل�شيء  مقابل  نقطة   30
�ل��ث��الث��ني وذل���ك يف زمن  �مل��ب��اري��ات  يف جميع 
ثالث  ب��و�ق��ع  فقط  دقيقة   90 ق���دره  قيا�شي 
دقائق فقط لكل مبار�ة بالإ�شافة �إىل �ملجهود 
�لبدين و�للياقة �لبدنية �لتي �أظهرتها بطلة 
�لعامل من خالل �ملرور �ل�شريع على �لطاولت 
ثو�ين  خ��الل  ب��دق��ة  �لنقالت  و�أد�ء  �لثالثني 
قليلة .  وقد �شهد �ملبار�ة �ل�شتعر��شية لبطلة 
�ل���ع���امل ل��ل�����ش��ط��رجن ج��م��ه��ور ك��ب��ري م���ن رو�د 

باملئات  جتمعو�  حيث  م��ول  �لعني  ومت�شوقي 
�أول  ب��وجل��ار يف  ���ش��وز�ن  �ل��ع��امل  مل�شاهدة بطلة 
ت��ت��األ��ق يف  ل��ل��دول��ة وللمنطقة وه��ي  زي���ارة لها 
جو من �لإثارة و�لندية وحتقق �لفوز برب�عة 
على 30 متناف�شا يف �آن و�حد لتوؤكد موهبتها 

وجد�رتها بلقب بطولة �لعامل لل�شطرجن .
بطولة  �أم�س  م�شاء  �أقيمت  �أخ��رى  ناحية  من 
�ملهرجان  فعاليات  �شمن  �خلاطف  �ل�شطرجن 
ك��ل لع��ب على زم��ن تفكري  حيث ح�شل على 
قدره ثالث دقائق مع �إ�شافة ثانيتني لكل نقلة 
مل�شابقات  في�شر  لنظام  وفقا  �ملبار�ة  بد�ية  من 
�أن  �مل��ق��رر  �لبليتز وم���ن  �ل�����ش��ط��رجن �خل��اط��ف 
عن  حما�شرة  لل�شطرجن  �ل��ع��امل  بطلة  تلقي 
م�شريتها �ل�شطرجنية حتى تتويجها ببطولة 
ن�شائح  تقدم  مع  لل�شيد�ت  لل�شطرجن  �لعامل 
�شطرجن  ونا�شئات  ونا�شئي  لرب�عم  و�إر���ش��اد�ت 

�لعني للو�شول �إىل من�شات �لتتويج وتتو��شل 
و�لتي  للمهرجان  �مل�شاحبة  �لأن�شطة  كذلك 

ت�شمل مبارز�ت �شعرية وتدوين ر�شائل �لولء 
للقيادة �لر�شيدة .

العني يخ�سر بفارق هدف نظيف يف الدوري من ال�سعب 

كوزمني : قدمنا مباراة جيدة برغم الغيابات وفقدنا النقاط 

امتدت مناف�ساته ل�سهر مب�ساركة 11750 من جميع �سرائح املجتمع 

مهرجان اأبوظبي لالألعاب ال�شاطئية الريا�شية يعزز جناحاته للعام الثالث على التوايل

�سمن فعاليات مهرجان البيت متوحد لل�سطرجن بالعني

بطلة العامل لل�شطرجن �شوزان بوجلار تهزم 30 لعبًا من 10 دول
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�ملكورة �أعاله.
 2  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة:  تتاألف �لعالمة من جمموعة عالمات من عالمتني كما هو مبني يف �ل�شكل �لو�رد يف �لطلب. تتاألف �لعالمة 
�أبي�شني من كل  �شريطني  برتقالية بني  زرق��اء على خلفية  باأحرف  "VALUE" مكتوبة  كلمة  �ملجموعة من  �لأوىل يف 
 ECONOMY" جانب مع �شورة يد حتمل فر�شاة تلوين على خلفية زرقاء ومطبوع على �لفر�شاة على �شكل ختم عبارة
�لثانية يف �ملجموعة فتتاألف من كلمة "VALUE" مكتوبة بني �شريطني �أبي�شني من كل جانب  �لعالمة  �أما   ،"PACK

."ECONOMY PACK" مع �شورة يد حتمل فر�شاة تلوين ومطبوع على �لفر�شاة على �شكل ختم عبارة
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 29 اأبريل 2013 العدد 10779



ن�شف الربيطانيني يعانون من الرهاب 
من  يعانون  �لربيطانيني  ن�شف  �أن  �لأح��د،  �م�س  جديدة،  در��شة  �أظهرت 
% منهم باخلوف و�حلرج �ل�شديد من �لإف�شاح عنه  �لرهاب، وي�شعر 25 

وطلب �مل�شاعدة.
من   %  30 �أن  �شندي(،  )�شند  �شحيفة  ن�شرتها  �لتي  �لدر��شة،  ووج��دت 

% من �أطباء �لأ�شنان. �لربيطانيني يخ�شون من �ملرتفعات، و20 
 % وقالت �إن و�حد�ً من كل 7 بريطانيني يخاف من ركوب �لطائرة، و 10 

من �لعناكب، و�آخرون من �أ�شياء يخ�شون �لإف�شاح عنها.
و�أ�شافت �لدر��شة �أن و�حد�ً من كل 10 بريطانيني �عرتف باأن �لرهاب �أّثر 
باأنه خ�شرو�  % من �لربيطانيني   7 �أق��ّر  �شلبية، فيما  على حياته ب�شورة 

وظائفهم ب�شببه.
من  و�حل��رج  بالعزلة  ي�شعرون  �لربيطانيني  من  �لكثري  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
م��ع �حلياة  للتكيف  و�ل�����ش��ع��ي  �إخ��ف��اء خ��وف��ه��م  �إىل  وي�����ش��ط��رون  �ل���ره���اب، 

ل�شتيعاب معاناتهم لعتقادهم باأن �لرهاب ل ميكن �لتغلب عليه �أبد�ً.

 رفع الأذان للمرة الأوىل يف ال�شويد 
مت رفع �لأذ�ن جهر�ً  للمرة �لوىل  يف تاريخ �ل�شويد ، وكان ذلك من فوق 

مئذنة م�شجد فيتيا يوم �جلمعة �ملا�شي.
يقع  �ل��ذي  �مل�شجد  دقائق من فوق مئذنة  �لأذ�ن نحو ثالث  رفع  و��شتمر 

جنوبي �لعا�شمة �ل�شويدية �شتوكهومل.
وقام �لتلفزيون �ل�شويدى، بنقل �لأذ�ن مبا�شرة عرب �شا�شات قنو�ته، ف�شال 

عن عدد من �لقنو�ت �لأخرى.
وقال �إ�شماعيل �وكور رئي�س جمعية �لثقافية �لإ�شالمية �لتي تقدمت باأول 

طلب لرفع �لأذ�ن قبل نحو عام : �نه يوم مهم للغاية بالن�شبة لنا .
وقالت �شرطة مقاطعة �شتوكهومل �لتي منحت �لإذن برفع �لأذ�ن يف وقت 
�شابق من هذ� �ل�شهر �إنه �شي�شمح للم�شجد برفع �لآذ�ن لل�شالة مرة و�حدة 
كل يوم جمعة ملدة ترت�وح بني 3 �إىل 5 دقائق يف �لفرتة بني 12و�ل�شاعة 

�لو�حدة ظهر�ً.
وي�شل عدد �مل�شلني بامل�شجد �إىل نحو �شبعة �آلف �شخ�س معظمهم �أتر�ك 

�و من �أ�شول تركية مثل �وكور.
وكان م�شجد فيتيا �لذي �كتمل يف عام 2007، هو �أول م�شجد يف �ل�شويد 

يتقدم بطلب لرفع �لأذ�ن جهر�.
وكانت �ل�شلطات �ملحلية عندما منحت رخ�شة �لبناء للم�شجد قد �أ�شدرت 
�أن هذ�  �ملئذنة لرفع �لذ�ن جهر� لل�شالة بيد  ��شتخد�م  �أولياً �شد  حظر�ً 

�حلظر مت �إبطاله يف �لعام �ملا�شي.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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حممد منري مفاجاأة 
)اراب اأيدول(

فاجاأ �لفنان حممد منري �مل�شرتك 
�مل�����ش��ري �أح��م��د ج��م��ال م��ن خالل 
ر���ش��ال��ة م�����ش��ّورة �أث���ن���ى ف��ي��ه��ا على 
حلقة  يف  ي���ون�������س  لأغ���ن���ي���ة  �أد�ئ��������ه 
�يدول  �ر�ب  ب��رن��ام��ج  م��ن  �لأم�����س 
متوّقعة  ت��ك��ن  مل  م��ن��ري  ر���ش��ال��ة   .
وكذلك  �جل��م��ه��ور  ب��ه��ا  ت��ف��اج��اأ  �إذ 
جمال، �لذي مل يتوّقع ماذ� حدث 
�لربنامج  مقّدم  منه  طلب  عندما 
�ل�شا�شة  �إىل  �لنظر  فهمي  �أح��م��د 
�مل�شرح. حيث وج��ه منري  و�شط  يف 
باأد�ئه  ر�شالة لحمد جمال منّوهاً 
�ملقبلة  لقاءه خالل زيارته  وطالباً 
�شيلتقيان  ح���ي���ث  ب��������ريوت،  �إىل 
لأد�ئها.  �أغنية  على  معاً  وُي��ق��ّرر�ن 
هذه �إحدى مفاجاآت �ملو�شم �لثاين 
من �ر�ب �يدول و�لتي �أعّدها فريق 
�لعمل و�لفنان حممد منري لأحد 
�شي  �م بي  �مل�شرتكني، وذكر موقع 
�ن �حللقات �لقادمة من �لربنامج 
�لتي  �ملفاجاآت  من  �ملزيد  �شت�شهد 
تخ�ّس �مل�شرتكني وجلنة �لتحكيم.

�شرق كر�شيًا متحركًا ليت�شّول 
�شرقة كر�شي متحرك من  كاليفورنيا على  �أق��دم رجل يف 
�شخ�س يعاين من �شلل دماغي، كي ي�شتخدمه يف �لت�شّول. 
ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ل��و���س �أجن��ل�����س ت��امي��ز �لأم���ريك���ي���ة عن 
�ن  لل�شرطة يف غالند�يل  قوله  بايزينغر  ديفيد  �ل�شحية 
فيليب بابنو طلب منه �لكر�شي يف �لبد�ية حتى ي�شتخدمه 
ي�شحبه من  �لآخ���ر  ب��ال��رج��ل  و�إذ  رف�����س  لكنه  �ل��ت�����ش��ّول  يف 
بايزينغر  �ن  �إىل  ي�شار  يهرب.  ثم  �أر���ش��اً  ويرميه  �لكر�شي 
�لدماغي  �ل�شلل  من  معاناته  ج��ر�ء  �مل�شي  على  ق��ادر  غري 
بابنو،  �عتقال  �إىل  �ل�شرطة  وعمدت  حركته.  يعيق  �ل��ذي 
�لذي نفى �لتهامات �ملوجهة �إليه، لكن تفتي�شاً لغرفته يف 

�حد �لفنادق ك�شف عن وجود �لكر�شي �ملتحرك فيها.

يحرق طفله يف طق�س ديني
�إىل  ينتمون  ت�شيلي ثالثة مطلوبني  �ل�شلطات يف  �أوقفت 
�أنهم �شاركو� يف قتل طفل حديث  طائفة دينية ي�شتبه يف 
�لولدة يف ما يبدو �أنه طق�س ديني، لريتفع عدد �ملوقوفني 
ز�ل متو�رياً  ما  فيما زعيمهم  �شبعة  �إىل  �لق�شية  يف هذه 
عن �لأنظار. وتوجهت �ل�شبت �إحدى �لن�شاء �ملطلوبات �إىل 
�لتحقيق.  ذم��ة  على  �أوق��ف��ت  �إذ  �لتحقيقات،  وح��دة  مركز 
نف�شية،  لفحو�س  �إخ�شاعها  �ل�شابة  هذه  حمامي  وطلب 
�لديني  �لطق�س  �أثناء وقوع  تكن موجودة  �أنها مل  موؤكد�ً 
�شخ�شان  �شلم  �ل�شبت،  وم�شاء  �لطفل.  خالله  قتل  �لذي 
�شيدة  وهما  لل�شرطة،  نف�شيهما  �أي�شاً  �لطائفة  هذه  من 
ورجل. ياأتي ذلك غد�ة ت�شليم �أربعة �أ�شخا�س �أي�شاً �أنف�شهم 
وبح�شب  �ل��ق��ت��ي��ل.  �ل��ط��ف��ل  و�ل����دة  بينهم  م��ن  لل�شلطات، 
�لتحقيقات فاإن �لطفل ق�شى حرقاً يف �لثالث و�لع�شرين 
على  يومني  بعد  �أي  �ملا�شي،  نوفمرب  �لأول  ت�شرين  من 
مذكرة  �شدرت  وق��د  �شانتياغو.  غ��رب  مزرعة  يف  ولدت���ه، 
ت��وق��ي��ف دول��ي��ة ب��ح��ق زع��ي��م �ل��ط��ائ��ف��ة غ��و���ش��ت��اف كا�شتيلو 
غيتي �لبالغ من �لعمر 36 عاماً، وهو و�لد �لطفل. ومن 
�ملرجح �أن يكون فر �إىل �لبريو. وتاأتي هذه �لتوقيفات بعد 
�لقليلة  �لطائفة  ه��ذه  ح��ول  �لتحقيقات  من  �أ�شهر  �أربعة 
�لعدد، و�لتي يتعاطى منت�شبوها مو�د مهلو�شة. وبح�شب 
�ل�شرطة، فاإن زعيم �لطائفة كانت لديه عالقات جن�شية 

مع خم�شة ن�شاء من �لطائفة.

 تواأمتان يف ج�شد واحد
 23 تبلغان  ت��و�أم��ت��ان  �شقيقتان  هين�شل  وب��ري��ت��اين  �آب���ي 
عاماً من �لعمر، لكنهما لي�شتا كاأي تو�أم لأنهما �شخ�شني 
�ل��ف��ت��ات��ني و�شعهما  ي��ع��ي�����ش��ان يف ج�����ش��د و�ح����د. وت��ت��ق��ب��ل 
وتعي�شان حياة طبيعية ودر�شتا  يف  جامعة بيثيل و�شافرتا 
و�لآن ح�شلتا على وظيفة كمعلمتني  ملادة �لريا�شيات يف 
كيفية  �ل�شغر  من  منهما  كل  تعلمت  �بتد�ئية   مدر�شة 
تن�شيق حركة �جل�شم �لذي يتاألف من رئتني لكل منهما 
وجهاز  و�ح���دة،  كبرية  و�أم��ع��اء  وكبد،  ومعدتني،  وقلبني 
�آبي يف �جلانب �لأمين يف حني  تنا�شلي و�حد، �ذ تتحكم 

تتحكم بريتاين يف �جلانب �لأي�شر.

العثور علىجثتا روميو وجولييت الرومانيان
�أطلق عليه  �كت�شاف رومان�شي فريد  �لأي��دي، يف  دفنا مت�شابكي  و�م��ر�أة  رومانيا على جثتي رجل  �أثريون يف  عرث 
��شم روميو وجولييت �لرومانيان ، وذلك خالل �أعمال حفر مّتت يف �لفناء �لد�خلي لأحد �لأديرة �لدومينيكانية 
�ل�شابقة برومانيا. وذكرت �شحيفة ديلى ميل �لربيطانية �أن خرب�ء من معهد �لآثار مبدينة كلوج نابوكا �لرومانية، 
�كت�شفو� بالفعل وجود ب�شع جثث يف مكان يعتقد �أنه كان يف �ل�شابق مقربة للدير، غري �أن �كت�شاف �ل�شابني �ملدفونني 

مت�شابكي �لأيدي كان مفاجاأة حقيقية، لأن عمليات �لدفن �ملزدوج كانت نادرة للغاية يف هذه �لفرتة. 
�إنه لغز و�أم��ر نادر لعمليات �لدفن يف ذلك �لوقت،  �أدري��ان رو�شو، �لذي يقود �لبحث، قوله  ونقلت ديلي ميل عن 
وباإمكاننا �أن نرى �أن �ل�شاب عانى �إ�شابة بالغة �أ�شفرت عن ك�شر يف فخذه توفى ب�شببه على �لأرج��ح، ونعتقد باأن 
�شبب �لإ�شابة هو تعر�شه لل�شرب من �شخ�س قا�س للغاية . و�أ�شاف رو�شو �أنه نظر�ً لوفاة �ملر�أة �ل�شابة يف نف�س 
�لتوقيت كما هو و��شح، مع وجود �حتمالت ت�شري �إىل �أن �شحتها كانت جيدة، فاإننا نتكهن �أنها توفيت على �لأرجح 
لفرط حزنها على فقد�ن �شريكها، مو�شحاً �أن �لنتحار كان يعترب خطيئة يف �لع�شور �لو�شطى، لذلك من �مل�شتبعد 
�أن تكون �ملر�أة قد قتلت نف�شها، و�إذ� كانت قد فعلت ذلك مل يكن �شيتم دفنهما معا يف مكان مقد�س. وت�شري تقدير�ت 

رو�شو �إىل �أن �جلثتني دفنتا ما بني عامي 1450 و1550.
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يبتلعون اأفالمًا لت�شوير اأمعائهم
�بتلع طالبان جامعيان قطع عديدة من �أفالم بحجم 35 مم 

من �أجل ت�شوير جهازهم �له�شمي، وفقاً ملوقع �أك�شنها.
وق���ام �ل��ط��ال��ب��ان ل���وك �إي��ف��ان��ز وج��و���ش��و� ل��ي��ك �ل��ل��ذ�ن يدر�شان 
�لربيطانية،  كينج�شتون  جامعة  يف  و�لت�شميمات  �جلر�فيك 
د�خل  حت��دث  �لتي  �لد�خلية  �لعمليات  لت�شوير  جتربة  ب���اأد�ء 
جهازهم �له�شمي ليح�شلو� يف �لنهاية على �ألبوم �شور متميز. 
و����ش��ت��خ��دم �ل��ط��ال��ب��ان ك��ب�����ش��ولت لم��ع��ة حل��ف��ظ �لأف�����الم قبل 
�بتالعها، حتى ل يحدث �أي �شرر للقولون ب�شبب حدة �أطر�ف 
هذه  �بتالع  خطورة  ليدركو�  �أط��ب��اء  لي�شا  �أنهما  كما  �لأف���الم، 

�لأفالم عليهم، ولكنهم قامو� بذلك بالفعل.
�نتظر �لثنان ند�ء �لطبيعة ويف غرفة مظلمة ��شتطاعا متييز 
بفح�شها  ليقوما  �لف�شالت،  بقية  ع��ن  �لالمعة  �لكب�شولت 
يف  �لو�قعة  للعمليات  �شور  �ألبوم  على  ويح�شال  بامليكر�شكوب 

جهازهم �له�شمي.

ت�شغيل عجالت بالقفز بدل الكهرباء
يك�شف قيام بع�س  �نت�شرت مقاطع فيديو على موقع يوتيوب 
فريي�س  عجالت  ت�شغيل  يف  و�لت�شلق  �لقفز  با�شتخد�م  �لهنود 
جمموعة  ع��ن  يك�شف  �ملقطع  �لكهرباء.  م��ن  ب��دًل  �لرتفيهية 
من �ل�شباب يف نيودلهي بالهند يقومون بالقفز و�لت�شلق على 
كهرباء،  �إىل  �حل��اج��ة  دون  �إد�رت��ه��ا  �أج��ل  م��ن  عجالت فريي�س 
بالفعل  �أن��ه��م  �إل  خم��اط��ر  على  �لفعل  ه��ذ�  يحتويه  م��ا  ورغ���م 
�ليومي،  عملهم  ه��و  ه��ذ�  �أن  يف  تتمثل  ذل��ك  يف  متعة  ي��ج��دون 
�لطاقة رغم  �ل�شتغناء عن م�شادر  �إىل جناحهم يف  بالإ�شافة 
�لتي ل  �مل��دن  �لظاهرة موجودة يف  �ملمتعة. هذه  �ملخاطر  هذه 
متلك م�شادر طاقة، فيقوم بع�س �ل�شباب بابتكار حيل للتغلب 
على هذ� �لنق�س، ليثبتو� �أن �حلاجة �أم �لخ��رت�ع، وقد �نت�شر 
يوتيوب  موقع  على  �ملقطع  برفع  �أحدهم  قام  عندما  �لفيديو 
من �أجل �لرتفيه، وحينها بد�أ �لبع�س يف �لبحث للتعرف على 
�أنها منت�شرة يف �لقارة �لآ�شيوية بقوة  هذه �لظاهرة ليكت�شفو� 
نيودلهي  يف  ولي�س  طاقة،  م�شادر  متتلك  ل  �لتي  �لأم��اك��ن  يف 

�لهندية فقط.

قتل طعنًا اأثناء اجلنازة 
�ندلع  �شجار  ب�شبب  ب�شكني  طعناً  حفته  بريطاين  رج��ل  لقي 

خالل جنازة يف جنوب �شرق �لعا�شمة لندن.
وقالت هيئة �لإذ�ع��ة �لربيطانية بي بي �شي �إن �شون هايز 48 
�إلثام جنوب �شرق لندن يف �ل�شاعات �لأوىل  ، ُقتل يف حي  عاماً 
�ندلع  �شجار  خ��الل  ب�شكني  طعناً  �لأول،  �أم�س  ي��وم  �شباح  من 

�أثناء جنازة.
م�شتبهني  ثالثة  �عتقلت  �لربيطانية  �ل�شرطة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�أعمارهم 52 و48 و23 عاماً بتهمة �لقتل، و�أخلت �شبيل و�حد 

منهم بكفالة حتى �لثالثاء �ملقبل.
�أعلن وفاة  �أن فريق �لإ�شعاف �لذي جرى ��شتدعاوؤه،  و�أ�شافت 
�لأ�شباب  هايز يف مكان �حل��ادث، و�شيتم فح�س جثته لتحديد 

�لتي �أدت �إىل موته. 
بعد �أن و�شعت ب�شمة يديها .. �ملمثلة جني فوند� ت�شع ب�شمة قدميها خالل حفل تكرميها �شمن مهرجان TCM للفيلم �لكال�شيكي هوليوود. )يو بي �آي(

ما عالقة �شعر 
اأوباما باإ�شالمه؟

�لأمريكي  �لرئي�س  ن��ادر� ما يفوت 
للنيل من  ف��ر���ش��ة  �أوب���ام���ا  ب����ار�ك 
����ش��ت��غ��ل �حلفل  �مل���ع���ار����ش���ة، ح��ي��ث 
�لبيت  مر��شلي  لر�بطة  �ل�شنوي 
يف  �لأول  �أم�������س  م�����ش��اء  �لأب���ي�������س 

�إطالق بع�س �لدعابات.
وقال �لرئي�س �لدميقر�طي �شاخر� 
�إنه عندما نظر يف �ملر�آة هذ� �لعام 
�أنه  ع��رف  �لأبي�س  �شعره  و�شاهد 
�مل�شلم  �ل�شرت�كي  �ل�شاب  �أع��د  مل 
�ل���ق���وي ك��م��ا ك��ن��ت يف �مل���ا����ش���ي، يف 
�أن�شار  م��ن  �ن��ت��ق��اد�ت  �إىل  �إ����ش���ارة 
��شرت�كي  باأنه  �جلمهوري  �حل��زب 
��شمه  لأن  وط��ن��ي��ت��ه  يف  وت�����ش��ك��ي��ك 
�لأو���ش��ط ه��و ح�شني يف �إ���ش��ارة �إىل 

�إ�شالمه.
ويف �نتقاد لذع للمتربع �جلمهوري 
�ل����رثي ���ش��ي��ل��دون �أدل�������ش���ون، �لذي 
على  دولر  م���ل���ي���ون   100 �أن����ف����ق 
�ملناه�شة لأوباما  �ل�شلبية  �لدعايا 
�لعام  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  ح��م��ل��ت��ه  خ����الل 
�ملا�شي، قال �أوباما �إن �لأمو�ل كان 
من �لأف�شل �إنفاقها ل�شر�ء جزيرة 
�أو  لأوب��ام��ا  ل  نوباما  عليها  يطلق 
�ملبلغ عليه لالن�شحاب من  عر�س 

�ل�شباق �لرئا�شي.
�إن���ه ك���ان �شيفكر يف  �أوب���ام���ا  وق���ال 
ليقبله.  ي��ك��ن  مل  ل��ك��ن��ه  �ل��ع��ر���س، 
�أن  �إن��ه متاأكد  قائال  م��ازح  �أن��ه  �إل 
زوجته  كانت �شتقبل به . و�شحكت 
و�لتي  م��ي�����ش��ي��ل،  �لأوىل  �ل�����ش��ي��دة 
كانت جتل�س على �ملائدة �لرئي�شية، 

وهزت ر�أ�شها.

األفا �شخ�س 
يف زفاف جوردان 

دعا جنم كرة �ل�شلة مايكل جورد�ن 
�أل��ف��ي �شخ�س �ىل  م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 
عار�شة  ب��ح��ب��ي��ب��ت��ه  زف����اف����ه  ح���ف���ل 

�لأزياء �إيفيت برييتو.
تونايت  �إنرتتينمنت  موقع  و�أف���اد 
من  �شخ�س  �أل��ف��ي  �ن  �لأم���ريك���ي 
و�لعائلة  و�مل�����ش��اه��ري  �لأ����ش���دق���اء 
ح�������ش���رو� ح���ف���ل زف������اف ج������ورد�ن 
بربييتو �لذي �قيم يف بامل بيت�س 

بفلوريد�.
ج����ورد�ن مل يدخر  �ن  �إىل  و�أ���ش��ار 
مال ليقيم حفاًل مميز�ً يف عقاره 
بفلوريد�،  ميلكه  �ل���ذي  �ل�شخم 
�ل��زف��اف �لتي  وذل���ك بعد م��ر����ش��م 
�أقيمت يف �لكني�شة �لأ�شقفية ببامل 

بيت�س.
ي�شار �إىل �ن هذ� هو �لزفاف �لثاين 
جل��ورد�ن، بعدما تزوج من قبل يف 
فانوي  ب��خ��و�ن��ي��ت��ا   1989 �ل���ع���ام 
بعد   2006 �لعام  يف  تلقا  ولكنهما 

زو�ج ��شتمر 18 �شنة.

ط����رح م����ط����ورون ع��ل��ى م���وق���ع ك��ي��ك ���ش��ت��ارت��ر �ملعني 
يظهر  م�شيء  �شو�ر  م�شروع  �لنا�شئة،  �مل�شاريع  بدعم 
من  تلقيه  ع��ن��د  م��ل��ون��ة  �شوئية  �إ����ش���ار�ت  مل�شتخدمه 
�إلكرتوين،  ب��ري��د  ر���ش��ائ��ل  �أو  �ت�����ش��ال ج��دي��د�  ه��ات��ف��ه 
وميكن �لتحكم بال�شو�ر عرب تطبيق للهو�تف �لذكية 
�ت�شال  جهة  مع  �ل�شوئية  �لإ���ش��ار�ت  تخ�شي�س  يتيح 
معينة.  ويحمل �ل�شو�ر ��شم ويف ويقول مطوره �إنه 
حفالت  يف  �ل�شو�ر  ه��ذ�  من  ن�شخة  ��شتخد�مهم  بعد 
�جلمهور  فيها  �رت����د�ه  �أم��ريك��ي��ة  م���دن  يف  مو�شيقية 
تكوين  خ��الل  م��ن  �إعجابهم  ون���ال  �لغنائية  و�ل��ف��رق 
لوحات من �ل�شوء عرب �لتحكم فيها بتطبيق حلا�شوب 
�آيباد �للوحي، ت�شاءل كثري من �ملعجبني عن �إمكانية 
و�شع تطبيق �لتحكم بهذ� �ل�شو�ر على �لهاتف �لذكي، 

�لأمر �لذي دفع لفكرة هذ� �مل�شروع.
 4.0 بلوتوث  تقنية  عرب  �لهاتف  مع  �ل�شو�ر  ويت�شل 
و�أل��و�ن �لإ�شاءة  �لإ�شعار�ت �ملطلوبة  ، وميكن حتديد 
و  �إ���س   4 �آي��ف��ون  لهو�تف  �شُيتاح  �ل��ذي  �لتطبيق  ع��رب 
�آيفون 5 ، ولأجهزة �أندرويد �لتي تعمل بنظام 2.3 وما 
بعده.  وُينِبّه �ل�شو�ر مرتديه عرب �أ�شو�ء ملونة لورود 
�أو  �إ�شعار�ت من في�شبوك  �أو  �أو ر�شالة ق�شرية  �ت�شال 

�ختيار  ميكن  كما  ُم�شبقاً،  حم��دد  مبوعد  �أو  ت��وي��رت، 
�أو  �ل�شوئية لكل مت�شل  �لإ�شار�ت  و�أل��و�ن من  �أ�شكال 
�لتنبيهات  لكل نوعية من �لإ�شعار�ت، وميكن جتاهل 

بهز �لذر�ع �أو بال�شغط على زر يف �ل�شو�ر.
لل�شحن  قابلة  ليثيوم-�أيون  ببطارية  �ل�شو�ر  ويعمل 
�إ�س  )ي��و  �لعام  �لت�شل�شلي  للناقل  م�شغر  منفذ  عرب 
بي(، يقول مطوره �إنها تكفي لأ�شبوع من �لتنبيهات، 
كما  �ملو�شيقى،  مع  �لتفاعل  من  ليلتني  �أو  لليلة  �أول 
رغبة  ح�شب  برجمته  لإع���ادة  قابل  ب��زر  �ل�شو�ر  ياأتي 

�مل�شتخدم.
ويقف ور�ء �إنتاج ويف �شركة كالود�شونا ، و�لتي �أ�ش�شت 
عام 2011 من قبل ثالثة خمت�شني يف �إنتاج �لأجهزة 
تقنية  �شركات  يف  �شابقاً  جميعهم  عملو�  �لال�شلكية 

معروفة مثل فيلب�س و �إت�س بي و �شوين وغريها.
�إنهم �شيبدوؤون �لإنتاج �لفعلي لهذ�  ويقول �ملطورون 
�مل�شروع عند تلقيهم متويال بقيمة 27 �ألف دولر على 
�لأقل قبل �نتهاء يوم 24 مايو �أيار �ملقبل. وحتى كتابة 
�مل�شروع قد ح�شل على دع��م بقيمة  ك��ان  ه��ذه �خل��رب 
10.5 �آلف دولر، مع بقاء 26 يوما حتى �نتهاء فرتة 

�لتمويل.

�شوار م�شيء يتفاعل مع الهاتف الذكي 

�شويفت ت�شرتي ق�شرًا باملاليني
دولر،  مليون   17 من  باأكرث  �آيالند  رود  يف  ق�شر�ً  �شويفت  تايلور  �لأمريكية  �ملغنية  ��شرتت 

دفعتها نقد�ً.
و�أفاد موقع تي �إم زد �لأمريكي �ن �شويفت ر�أت �ملنزل منذ �أ�شابيع و�أحبته كثري�ً.

ونقل عن م�شادر يف قطاع بيع �لعقار�ت �ن �ل�شعر �لذي كان مطلوباً مقابل �ملنزل هو 20 
مليون دولر، لكن �شويفت ح�شلت عليه ب�17.75 مليون دولر.

و�أ�شارت �مل�شادر �إىل �ن �شويفت دفعت �ملال نقد�ً و�شرعان ما بد�أ �شكانه �لنتقال منه.


