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تتويج اأ�ضبال اأبوظبي الريا�ضي 
بلقب اأندية اخلليج للجودو

عربي ودويل

موؤ�ض�ضة خليفة توزع اإفطارات 
رم�ضانية يف ثالث مناطق مبدينة غزة

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

الزياين: عالقات دول التعاون مع م�رص ا�ضرتاتيجية 
جتمع اأ�ضقاء تربطهم �ضالت الدم والتاريخ امل�ضرتك

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

حملة م�سر يف قلوبنا ت�ستهدف امل�ساهمة يف تعزيز البنية 
التحتية يف القطاعات ال�سحيـة والتعليميـة واخلدميـة 

•• اأبوظبي-وام:

�شرعت هيئة الهالل الأحمر يف تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
بللاإطللالق حملة  الللدولللة حفظه اهلل  رئلليلل�للس  نللهلليللان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
خالل  مللن  ال�شقيق  امل�شري  ال�شعب  وم�شاعدة  لدعم  قلوبنا  يف  م�شر 
التحتية يف خمتلف  البنية  تعزيز  امل�شاهمة يف  ت�شتهدف  تبني مبادرات 
املحافظات امل�شرية ومبتابعة حثيثة من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر.
لتنفيذ  امل�شرية  الأحللمللر  الللهللالل  جمعية  مللع  التن�شيق  الهيئة  وبلللداأت 
مبادرة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على وجه ال�شرعة. واأكدت الهيئة 
كافة  تقدمي  و  �شويا  للعمل  تاما  ا�شتعدادا  اأبللدت  امل�شرية  نظريتها  اأن 
الت�شهيالت لدى الوزارات امل�شرية املخت�شة مبو�شوع املبادرة كال�شحة 

و التعليم واخلدمات وغريها من اجلهات ذات الخت�شا�س.
و�شددت على اأنها لن تدخر جهدا يف كل ما من �شاأنه تنفيذ املبادرة التي 
تت�شمن امل�شاهمة يف تاأهيل امل�شت�شفيات و املدار�س وغريها من املرافق 
اخلدمية يف اأقرب وقت ممكن. وعقد وفد هيئة الهالل الأحمر املوجود 
الأمني  نائب  �شلطان  بن  الرحمن  عبد  فهد  برئا�شة  القاهرة  يف  حاليا 
الهالل  يف  امل�شوؤولني  مع  الجتماعات  من  �شل�شلة  املللوارد  لتنمية  العام 
الأحمر امل�شري مت خاللها مناق�شة العديد من املحاور التي تعزز قدرة 
يف  بالتعاون  تدفع  و  املحلية  �شاحتها  على  امل�شرية  الوطنية  اجلمعية 
جمالت العمل الإن�شاين بني اجلانبني اإىل اآفاق اأرحب و تبني م�شاريع 
تنموية م�شتدامة. واإتفق اجلانبان على توقيع مذكرة تفاهم حتدد اأطر 

التعاون و التن�شيق بينهما يف املرحلة القادمة . 
)التفا�شيل �س3(

   

اجلانبان ي�ضتعدان ال�ضتئناف املفاو�ضات 

ا�سرائيل ترف�ض وقف اال�ستيطان وتتحدث 
عن اإطالق عدد حمدود من االأ�سرى الفل�سطينيني

•• عمان-ا.ف.ب:

يدر�س القادة ال�شرائيليون والفل�شطينيون طرق عودة اىل مفاو�شات 
ال�شالم بعدما انتزع وزير اخلارجية المريكي جون كريي موافقة يف 
هذا الجتاه متهد الطريق ل�شتئناف املحادثات املتوقفة منذ ثالث 
�شنوات. وقال كريي لل�شحافيني يف مطار امللكة علياء الدويل )35 
ي�شرين  وا�شنطن  اىل  عائدا  اململكة  مللغللادرة  قبل  عمان(  جنوب  كم 
مفاو�شات  ل�شتئناف  ال�ش�س  ي�شع  اتفاق  اىل  تو�شلنا  اننا  اعلن  ان 

الو�شع النهائي بني الفل�شطينيني وال�شرائيليني.
�شائب  الفل�شطيني  املفاو�س  مع  وا�شنطن  يف  �شيجتمع  انه  واو�شح 
عريقات ووزيرة العدل ال�شرائيلية ت�شيبي ليفني املكلفة مفاو�شات 

ال�شالم، لبدء املحادثات خالل ال�شبوع املقبل.
وال�شتخبارات  الللدوللليللة  الللعللالقللات  وزيللللر  اعلللللن  الطلللللار،  هلللذا  ويف 
ت�شتعد لالفراج عن  ا�شرائيل  ان  ام�س  �شتاينيتز  يوفال  ال�شرائيلي 
معتقلني فل�شطينيني يف �شجونها يف بادرة ح�شن نية غداة التفاق على 

متهيد الطريق ل�شتئناف املفاو�شات بني ا�شرائيل والفل�شطينيني.
افللراج عن عدد حمدود من  �شيكون هناك  ال�شرائيلي  الوزير  وقال 
املعتقلني، بدون ان يو�شح هذا العدد. وا�شاف ان بع�س هوؤلء ال�شرى 

ام�شوا مددا ت�شل اىل ثالثني عاما يف ال�شجون ال�شرائيلية.
ومل يذكر �شتاينيتز متى �شيتم الفراج عن هوؤلء ال�شرى لكنه قال 

ان العملية �شتجري على مراحل. وا�شاف انها بال �شك بادرة قوية.
وقال اإن الفل�شطينيني التزموا بامل�شاركة يف مفاو�شات جدية لت�شعة 
بال�شروط  اللتزام  رف�شت  ا�شرائيل  اأن  مو�شحا  الأقللل،  على  اأ�شهر 
الفل�شطينية مبا فيها وقف الن�شاط ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية 

والقد�س املحتلتني.

حممد بن را�شد خالل لقائه مديري الإدارات التابعة لوزارة اخلارجية و�شفراء الدولة يف اخلارج وروؤ�شاء البعثات التمثيلية  )وام(

التقى مديري االإدارات بوزارة اخلارجية و�ضفراء الدولة يف اخلارج

حممد بن را�سد: القيادة يف االإمارات على
 قلب رجل واحد و�سعبنا الويف على راأ�ض اأولوياتنا

•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
دبللي رعللاه اهلل يف ق�شر �شموه  اللللوزراء حاكم  الللدولللة رئي�س جمل�س 
بزعبيل م�شاء ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
اخلارجية  للللوزارة  التابعة  الإدارات  مديري  دبللي  حاكم  نائب  مكتوم 

و�شفراء الدولة يف اخلارج وروؤ�شاء البعثات التمثيلية وممثلي الدولة 
يف املنظمات الدولية الذين قدموا التهاين اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ب�شهر رم�شان املبارك متمنني ل�شموه دوام 

ال�شحة وال�شعادة ولقيادتنا ودولتنا اخلري واليمن والربكات.
اأنه و�شاحب  لهم  واأكللد  الف�شيل  بال�شهر  التهنئة  �شموه  بادلهم  وقد 
اهلل  حفظه  الللدولللة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بللن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

يتابعان اأخبارهم واأن�شطتهم واإجنازاتهم.          )التفا�شيل �س2(

�شوريون ي�شاعدون جريحا ا�شيب يف ق�شف على �شمال غرب �شوريا )ا ف ب(

الرئي�س امل�ضري يبحث مع ملك االأردن االأو�ضاع يف املنطقة

ت�سكيل جلنة لتعديل الد�ستور واجلي�ض يعيد الهدوء للميادين 

•• عوا�صم-وكاالت:

للجي�س  امل�شرتكة  القيادة  قالت 
اهلل  حلللللزب  اإن  احللللللر  اللللل�للللشللللوري 
اللبناين ت�شلم �شحنتني من املواد 
والأ�شلحة الكيمياوية من النظام 

ال�شوري.
بيان  امل�شرتكة يف  القيادة  وذكرت 
والت�شليم  ال�للشللتللالم  عملية  اأن 
قلللريلللبلللة من  ملللنلللطلللقلللة  متلللللت يف 
العا�شمة دم�شق وبتن�شيق �شوري 
اإيراين م�شرية اإىل اأن ال�شحنتني 
و�شلتا الأرا�شي اللبنانية موؤخرا، 
تتحفظ  امللل�للشللرتكللة  الللقلليللادة  واأن 
حاليا  اللللتلللفلللا�لللشللليلللل  ذكللللللر  علللللللى 
لأ�شباب اأمنية وع�شكرية. وانتقد 
اإدراج ا�شم  اأوروبللا يف  البيان تللردد 
املنظمات  لئللحللة  على  اهلل  حللزب 

الإرهابية.
وكللانللت احلللكللومللة اللللللبللنللانلليللة قد 
من  تطلب  اأن  قللررت  اأنها  اأعلنت 
اإدراج  عللللدم  الأوروبلللللللللي  الحتللللللاد 
اجلناح الع�شكري حلزب اهلل على 

لئحة املنظمات الإرهابية.
املتحدة  اللللوليلللات  طللالللبللت  وقلللد 
طويلة  فللللرتة  مللنللذ  واإ�لللشلللرائللليلللل 
الحتللللاد الأوروبللللللي بللاتللخللاذ هذه 
اإىل  بريطانيا  وقدمت  اخلللطللوة، 
نظرائها الأوروبيني طلبا يف هذا 
خلفية  على  اأيلللار  مايو  يف  ال�شاأن 
اللللتلللورط املللتللزايللد حللللزب اهلل يف 

جانب  اإىل  �لللشلللوريلللا  يف  املللللعللللارك 
القوات النظامية.

ي�شار اإىل اأن الللدول التي ل تزال 
اخلطوة  هلللللذه  علللللللى  مللتللحللفللظللة 
الت�شيك  وجمهورية  النم�شا  هي 
و�شلوفاكيا،  ومللالللطللا  واإيلللرللللنلللدا 
حيث تعترب اأن الإقدام عليها قد 
يلللوؤدي اإىل زعللزعللة ال�للشللتللقللرار يف 

لبنان.
مقاتلون  متكن  اخللر  �شعيد  على 
اكلللللراد ملللن طلللرد مللقللاتلللللي جبهة 
كانت  جديد  موقع  مللن  الن�شرة 
حمافظة  يف  عللللللليللله  تللل�لللشللليلللطلللر 
�شوريا  �للشللرق  �للشللمللال  يف  احل�شكة 
املللللواجللللهللللات  الللل�لللشلللبلللت، يف اطلللللللار 
امل�شتمرة بني الطرفني منذ ايام، 
ال�شوري  املر�شد  ذكللر  ما  بح�شب 

حلقوق الن�شان.
الكرتوين  بريد  املر�شد يف  وقال 
وقلللعلللت ا�للشللتللبللاكللات بلللني وحللللدات 
حلللملللايلللة الللل�لللشلللعلللب )الللللكللللرديللللة( 
الن�شرة والدولة  ومقاتلي جبهة 
وال�شام  اللللعلللراق  يف  الإ�للشللالملليللة 
وبلللعللل�لللس اللللكلللتلللائلللب امللللقلللاتلللللللة يف 
حملليللط قلللرى تللل علللللو وكرهوك 
وعلللللي اآغللللا )احللل�للشللكللة( انللتللهللت ، 
ال�شعب  حماية  وحللدات  ب�شيطرة 
احلللللوارات  مطحنة  حللاجللز  علللللى 
املللللتللللواجللللد علللللللى مللللفللللرتق طلللرق 
وحدات  ان  اىل  وا�للشللار  رئي�شية. 
حماية ال�شعب ا�شتولت على عتاد 
و�شيارة  خفيفة  واأ�شلحة  وذخرية 
مثبت عليها ر�شا�س ثقيل ومدفع 

هاون.

•• القاهرة-وكاالت:

ذكرت بوابة الهرام اللكرتونية ام�س اأن الرئي�س امل�شري املوؤقت عديل 
من�شور اأ�شدر قرارا جمهوريا بت�شكيل اللجنة القانونية جلنة اخلرباء 
لتعديل الد�شتور الذي عطله اجلي�س موؤقتا يف وقت �شابق هذا ال�شهر 

على اأن تبداأ عملها من اليوم الحد.
يف  الد�شتور  هذا  ال�شالميون  عليها  يهيمن  تاأ�شي�شية  جمعية  وو�شعت 
ي�شتويف  انه ل  قالوا  وم�شيحيون  ليرباليون  قاطعها  لكن  املا�شي  العام 
املواد الكفيلة بحماية حقوق الن�شان واحلريات. وجرى تعطيل الد�شتور 

مع الطاحة بالرئي�س حممد مر�شي يف الثالث من يوليو متوز.
ومن املقرر تعديل الد�شتور قبل اجراء انتخابات جديدة يف م�شر.

جاء هذا يف الوقت الذي �شاد فيه الهدوء امليادين امل�شرية، ال�شبت، بعد 
ليلية دامية �شهدت ا�شتباكات عنيفة بني املوؤيدين واملعار�شني للرئي�س 
�شفوف  يف  وجرحى  قتلى  �شقوط  عن  اأ�شفرت  مر�شي،  حممد  املللعللزول 
�شخ�شا   11 واأ�للشلليللب  اأ�شخا�س  خم�شة  خاللها  قتل  حيث  اجلللانللبللني، 

اآخرين ومتكنت قوات اجلي�س امل�شري من ا�شتعادة الهدوء.
امل�شادر حتدثت عن اأن القتلى اأ�شيبوا باأعرية خرطو�س وطعن باأ�شلحة 
بي�شاء يف ال�شتباكات، ففي الإ�شكندرية وحتديداً يف �شاحة �شيدي جابر 

منا�شري  بللني  مواجهات  لف�س  امل�شلحة  الللقللوات  مللن  عنا�شر  تدخلت 
الإخوان ومعار�شيهم.

�شيا�شيا اجرى العاهل الردين امللك عبداهلل الثاين مباحثات مع الرئي�س 
امل�شري املوؤقت عديل من�شور تناولت العالقات الثنائية و�شبل تعزيزها 
وتطورات الأو�شاع على ال�شاحة امل�شرية وامل�شتجدات يف ال�شرق الأو�شط. 
واتفق اجلانبان خالل مباحثاتهما يف ق�شر الحتادية يف القاهرة ام�س 
يف  وتطويرها  البلدين  بللني  العالقات  لتعزيز  اجلللهللود  م�شاعفة  على 
امل�شرتكة  للم�شالح  حتقيقا  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  خمتلف 
ت�شهدها  التي  التطورات  اإىل  املباحثات  وتطرقت  ال�شقيقني.  لل�شعبني 
تبذل  التي  بامل�شاعي  يرتبط  فيما  خ�شو�شا  الأو�للشللط  ال�شرق  منطقة 
ا�شتنادا  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  بني  ال�شالم  مفاو�شات  لإحياء 
الوؤقت  امل�شري  والرئي�س  عبداهلل  امللك  ناق�س  كما  الدولتني.  حل  اإىل 

م�شتجدات الأو�شاع على ال�شاحة ال�شورية.
مللن جهة اخلللرى اكللد رئي�س الللللوزراء الللعللراقللي نلللوري املللالللكللي ونظريه 
امل�شري حازم الببالوي خالل ات�شال هاتفي بينهما ال�شبت على �شرورة 

ا�شتمرار التعاون والتوا�شل بني بغداد والقاهرة.
املللالللكللي هناأ  الللللوزراء الللعللراقللي ان  بلليللان �للشللادر عللن مكتب رئي�س  وذكلللر 

الببالوي متمنيا له التوفيق والنجاح يف اداء مهمته.

اأكراد �ضوريا يطردون مقاتلي )الن�ضرة( من موقع جديد

اجلي�ض احلر: حزب اهلل ت�سلم اأ�سلحة كيمياوية من النظام 
مداهمة مكتب قناة العامل االيرانية 
ــال مــديــره ــق ــت ــقــاهــرة واع ــال ب

•• القاهرة-رويرتز:

التلفزيونية  الللعللامل  قللنللاة  قللالللت 
العربية  باللغة  الناطقة  اليرانية 
امل�شرية  المللللن  قللللوات  ان  اأمللل�لللس 
الللللقللللاهللللرة  ملللكلللتلللبلللهلللا يف  داهلللللملللللت 
واعللتللقلللللت ملللديلللره. وقلللاللللت قناة 
العامل على موقعها على النرتنت 
ان قوات المن ا�شتولت على اجهزة 
ومعدات من القناة دون ان تعطي 
الإجلللللراءات.  هلللذه  بلل�للشللاأن  تف�شريا 
واكد م�شدر امني ما اعلنته القناة 
وقال ان املداهمة متت لن القناة 
وي�شري  تللرخلليلل�للس.  بلللللدون  تللعللمللل 
هللذا الجلللراء اىل عللودة العالقات 

الباردة بني م�شر وايران.

الــهــروب  مــركــل فــكــرت يف 
ــة  ــي ــرق ــس ــ� ـــا ال ـــي ـــان مــــن امل

•• برلني-ا.ف.ب:

انغيال  الملانية  امل�شت�شارة  اعلنت 
الهروب  فللكللرت يف  انللهللا  مللريكللل 
توحيد  قبل  ال�شرقية  املانيا  من 
المللللانللليلللتلللني لللكللنللهللا علللدللللت عن 
عائلتها  مغادرة  لعدم  المللر  هذا 
مقابلة  يف  وذلللللك  وا�للشللدقللائللهللا، 
مريكل  وقللالللت  الحللللد.  �شتن�شر 
ام  فيلت  ا�شبوعية  مع  مقابلة  يف 

ت�شونتاغ فكرت مرارا يف املغادرة.
لكني مل ا�شاأ التخلي عن عائلتي 

وا�شدقائي.

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:18            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   07:13  
الع�ساء......   08:43
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نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�ضبة

جناح فعاليات مهرجان مفاجاآت �ضيف دبي
وكل عام وانتم بخري



اأخبـار الإمـارات

02

األحد   - 21   يوليو    2013 م    -    العـدد    10849
Sunday    21    July     2013  -  Issue No   10849

التقى مديري االإدارات بوزارة اخلارجية و�ضفراء الدولة يف اخلارج
حممد بن را�سد: القيادة يف االإمارات على قلب رجل واحد و�سعبنا الويف يف قلبنا وعلى راأ�ض اأولوياتنا

•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نللائللب  مللكللتللوم  اآل  را�لللشلللد  بلللن 
الللللدولللللة رئللليللل�لللس جمللللل�للس اللللللللوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر �شموه 
�شمو  بح�شور  ام�س  م�شاء  بزعبيل 
را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
و�شمو  دبللللي  عللهللد  ويل  مللكللتللوم  اآل 
را�شد  بللن  حممد  بللن  مكتوم  ال�شيخ 
مديري  دبللي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
اخلارجية  للللوزارة  التابعة  الإدارات 
وروؤ�شاء  اخلللارج  يف  الدولة  و�شفراء 
الدولة  وممثلي  التمثيلية  البعثات 
قدموا  الذين  الدولية  املنظمات  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  التهاين 
اآل مللكللتللوم ب�شهر  حمللمللد بللن را�للشللد 
رم�شان املبارك متمنني ل�شموه دوام 
ال�شحة وال�شعادة ولقيادتنا ودولتنا 

اخلري واليمن والربكات.
بال�شهر  التهنئة  �شموه  بادلهم  وقد 
و�شاحب  اأنلللله  لللهللم  واأكللللد  الف�شيل 
اللل�للشللمللو اللل�للشلليللخ خللللليللفللة بللللن زايللللد 
حفظه  اللللدوللللة  رئلليلل�للس  نللهلليللان  اآل 
واأن�شطتهم  اأخللبللارهللم  يتابعان  اهلل 
�للشللعلليللد تطوير  علللللى  واإجنلللازاتلللهلللم 
عللالقللات الللتللعللاون واللل�للشللداقللة بني 
ال�شقيقة وال�شديقة  دولتنا والدول 
مرجعا  فيها  بالدهم  ميثلون  التي 
اخلارجية  وزارة  اىل  ذللللك  �للشللمللوه 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  راأ�للشللهللا  وعلللللى 

اخلارجية  وزيللر  نهيان  اآل  زايللد  بن 
يتميزون  اللللللذيلللللن  وملللل�للللشللللاعللللدوه 
اأجل  الللدوؤوب من  بالن�شاط والعمل 
ومكانتها  اللللدوللللة  �للشللمللعللة  تللر�للشلليللخ 

املرموقة على اخلريطة الدولية.
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  ووجلله 
الللللدولللللة رئللليللل�لللس جمللللل�للس اللللللللوزراء 
حاكم دبي ال�شفراء وممثلي الدولة 
وال�شديقة  اللل�للشللقلليللقللة  الللللللدول  يف 
التوا�شل  ج�شر  على  يحافظوا  اأن 
واملواطنات  املللواطللنللني  مللع  اللللدائلللم 
املللتللواجللديللن يف اللللدول الللتللي يوجد 
�للشللفللارات وممثليات  فلليللهللا  لللدولللتللنللا 
الدار�شني  الطالب  �شريحة  خا�شة 
اللللذيلللن  يف اجلللللامللللعللللات واملللللر�للللشللللى 

يعاجلون يف امل�شت�شفيات وحتى على 
الأعمال  ورجللللال  اللل�للشلليللاح  ملل�للشللتللوى 
ال�شتثمارات  اأ�لللشلللحلللاب  ل�للشلليللمللا 
يف اخلللللللللارج وهللللللللللوؤلء جللملليللعللا هم 
اأحوالهم  متابعة  وعلينا  مواطنونا 
والإطمئنان  احتياجاتهم  وتلم�س 
عللللليللهللم مللللن خلللللالل �لللشلللفلللاراتلللنلللا يف 
واأ�شاف  فيها.  املللتللواجللديللن  اللللدول 
مهمته  للليلل�للشللت  اللل�للشللفللري  اأن  �للشللمللوه 
املجامالت الدبلوما�شية وح�شب بل 
اجلهات  مللع  التوا�شل  واجلللب  عليه 
الأهلية  واجللللملللعللليلللات  وامللللنلللظلللملللات 
يعمل  الللتللي  الللدولللة  يف  واحلكومية 
الرتويج  اأجلللللل  ملللن  كلل�للشللفللري  فلليللهللا 
وموؤ�ش�شات  قللانللون  كللدولللة  لدولتنا 

عالية  اإن�شانية  ومبادىء  قيم  وذات 
حتفظ لالإن�شان ب�شرف النظر عن 
انتمائه الديني واجلغرايف والعرقي 
وهذا  الإنلل�للشللانلليللة  وكللرامللتلله  حقوقه 
يلللاأتلللي يف اإطلللللار اللللللرد علللللى كلللل من 
يلللللحلللللاول الللللتللللعللللر�للللس لإجنلللللازاتلللللنلللللا 
احللل�للشللاريللة والإنلل�للشللانلليللة ودورنللللا يف 
اإن�شانية  حلل�للشللارة  بللبللنللاء  امللل�للشللاهللمللة 
وامل�شاواة  اللللعلللدل  يلل�للشللودهللا  عللامللليللة 

والقوانني والأعراف الدولية.
واأثنى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال�شمعة  علللللى  مللكللتللوم  ال  را�للشللد  بللن 
اخلارج  يف  الللدولللة  ل�شفراء  الطيبة 
علللملللل وطني  كلللللل  علللللللى  وحلللليللللاهللللم 
نلللاجلللح يلل�للشللب يف خلللدملللة امللللواطلللن 

الوطن يف  رايللة  واإعللالء  وم�شاعدته 
الدولية  واملنا�شبات  املحافل  جميع 
�شموه  ..ملل�للشللريا  ال�شعد  كللل  وعلللللى 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اأنلله 
الدولة  رئلليلل�للس  نللهلليللان  ال  زايللللد  بللن 
وتوافق  واحللد  راأي  على  اهلل  حفظه 
الداخلية  والق�شايا  ال�شوؤون  كل  يف 
لدولتنا  الللتللي حتللفللظ  واخلللارجلليللة 
والقت�شادي  اللل�للشلليللا�للشللي  دورهلللللللا 
اطمئنوا  ودوليا  اقليميا  والإن�شاين 
اأيها الإخوة ال�شفراء قيادتكم بخري 
وعلى قلب رجل واحد و�شعبنا الويف 
يف قلللللبللنللا وحملللط اهللتللمللامللنللا وعلى 
العي�س  اأولوياتنا لأنه ي�شتحق  راأ�س 

بكرامة ورغد واحرتام.

ال�شعادة  اأ�للللشللللحللللاب  �لللشلللملللوه  ودعللللللا 
الللل�لللشلللفلللراء ومملللثلللللللي اللللللدوللللللة بللللاأن 
يبداأوا  واأن  اأخطائهم  مللن  يتعلموا 
اهلل  �شمح  ل  وقللع  اإن  اأول  باأنف�شهم 
خللطللاأ مللا فللالإنلل�للشللان اللللذي يخطىء 
علللللى غريه  اللللللوم  ليلل�للشللع  اأن  عليه 
وي�شوبه  باخلطاأ  يعرتف  اأن  فعليه 

وهذا قمة التوا�شع والنبل.
و�شعب  كدولة  نحن  �شموه  وا�شاف 
اأجنزناه والدول  وقيادة نفتخر مبا 
لي�شت  �للشللبللقللتللنللا  واللللتلللي  املللتللقللدمللة 
متعلمون  فلديهم  عنا  حال  باأف�شل 
واحلمدهلل  ودولتنا  وعلماء  وخرباء 
زاخللللللللرة بلللاللللطلللاقلللات والإمللللكللللانللللات 
ا�شتطاعت  التي  الب�شرية  والعقول 

اربللعللة عقود باتت  بناء دولللة خللالل 
بلللهلللا كدولة  املللللعللللرتف  اللللللللدول  مللللن 
اإجنللللازات وحلل�للشللارة وقلللال �شموه ان 

اهلل تعاىل خلق الب�شر �شوا�شية.
اأعربوا  ال�شفراء  ال�شعادة  اأ�للشللحللاب 
ودولتهم  بقيادتهم  اعللتللزازهللم  عللن 
واأكدوا اأنهم جنود الوطن يف اخلارج 
اأجلللللل رفلللعلللة وطنهم  يللعللملللللون ملللن 
ومتثيل  �شعبهم  وخللدمللة  و�شموخه 
اأ�شرف  وبلدهم  الر�شيدة  قيادتهم 
متثيل وهم دائما بحاجة لتوجيهات 
قلليللادتللهللم اللل�للشللديللدة للليلل�للشللريوا على 
الهدف  اإىل  و�شول  ال�شليم  الللدرب 
الأ�للشللمللى وهلللو احللللفلللاظ علللللى راية 
دولللتللنللا عللاللليللة خللفللاقللة يف كللل مكان 

ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر  وزملللان. 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
بدبي  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�س 
ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�س الوزراء ومعايل 
اأنللللور بللن حمللمللد قرقا�س  الللدكللتللور 
اخلارجية  لللللل�للشللوؤون  اللللدوللللة  وزيللللر 
اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  ومعايل 
و�شعادة  دولللة  وزيللر  اجلابر  �شلطان 
عام  مللديللر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائللرة 
امل�شوؤولني  وكبار  ال�شيوخ  من  وعدد 
تناول اجلميع  الدولة. هذا وقد  يف 
اإىل مللاأدبللة �شاحب  الإفللطللار  طللعللام 
اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مللكللتللوم الللرملل�للشللانلليللة اللللعلللاملللرة ثم 
املغرب  �شموه واحل�شور �شالة  اأدى 
جماعة دعوا من خاللها الباري عز 
و�شعبنا  دولتنا  على  يللدمي  اأن  وجللل 

نعمة ال�شتقرار والت�شامح.
وومثليها  الللدولللة  �شفراء  اأن  يذكر 
ملتقاهم  اليوم  اختتموا  اخلللارج  يف 
يف  عقد  الللذي  ال�شنوي  الرم�شاين 
معايل  بللرئللا�للشللة  اخللللارجللليلللة  وزارة 
اأنللللور بللن حمللمللد قرقا�س  الللدكللتللور 
والللللذي تلللداوللللوا فلليلله كللافللة الأملللور 
بينهم  فلليللمللا  بللالللتللنلل�للشلليللق  املللتلل�للشلللللة 
والللعللمللل بلللروح الللفللريللق الللواحللد كل 
الدولة  اأجل خدمة  من موقعه من 
والللقلليللادة واللل�للشللعللب واحلللفللاظ على 

م�شاحلها الوطنية. 
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

حملة م�سر يف قلوبنا ت�ستهدف امل�ساهمة يف تعزيز البنية التحتية يف القطاعات ال�سحية والتعليمية واخلدمية

بدء توزيع م�ساعدات حملة حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل يف تنزانيا وزجنبار
•• دبي-وام:

بداأت هيئة الهالل الأحمر ام�س توزيع 
امل�شاعدات اخلا�شة بحملة حممد بن 
طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم  اآل  را�شد 
جمهورية  يف  اللللعلللامل  حلللول  حمللللروم 
الوقت  ..يف  وزجنبار  املتحدة  تنزانيا 
الذي ي�شتمر فيه توزيع الك�شوة على 
اللللدول  الآخلللريلللن يف  الأطلللفلللال  اآلف 
�شابقا.  الللهلليللئللة  عللنللهللا  اأعلللللنللت  اللللتلللي 
و�شيتم توزيع الك�شوة على م�شتحقيها 
امللللحلللروملللني يف  الأطللللفللللال  اآلف  ملللن 
وزجنبار  املللتللحللدة  تنزانيا  جمهورية 
علللللللى علللللدة مللللراحللللل ..حلللليللللث بلللللداأت 
ال�شالم  دار  الللعللا�للشللمللة  يف  اجللللوللللة 
جولتها  احلللملللللة  تلل�للشللتللكللمللل  اأن  علللللى 
وتللانللغللا وجللزيللرة زجنبار.  اأرو�لللشللله  يف 
بللحلل�للشللور وفد  الللكلل�للشللوة  تلللوزيلللع  ومت 
الدكتور  و�شعادة  الأحمر  الهالل  من 

واكد الدكتور حممد عتيق الفالحي 
الللهللالل الحمر  الللعللام لهيئة  الأملللني 
اخلا�شة  الللكلل�للشللوة  تلللوزيلللع  ا�للشللتللمللرار 
مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حمللمللد  بحملة 
لللكلل�للشللوة مللللليللون طللفللل حمللللروم حول 
الللعللامل يف الللللدول الللتللي مت الإعللللالن 
م�شتمر  اللللعلللملللل  وان  �للشللابللقللا  عللنللهللا 
جديدة  دول  ا�لللشلللتلللهلللداف  يف  اأيللل�لللشلللا 
لآلف  الك�شوة  واإي�شال  العامل  حللول 
الفالحي  وقال   . املحرومني  لأطفال 
.. تلم�شنا من خالل جولتنا ال�شابقة 
لللتللوزيللع الللكلل�للشللوة حللجللم املللعللانللاة التي 
والظروف  الأطلللفلللال  هللللوؤلء  يعانيها 
الإن�شانية ال�شعبة التي يعي�شون فيها 
الأمر الذي يدفعنا مل�شاعفة اجلهود 
والعمل على ا�شتهداف اآلف الأطفال 
املللحللرومللني يف اأكلللرب عللدد ممكن من 
اللللدول حللول الللعللامل مللع انتهاء فرتة 
تفاعل  ا�للشللتللمللرار  مللع  خا�شة  احلملة 

حمدان م�شلم املزروعي رئي�س الهيئة 
العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 
بللالإنللابللة ب�شفارة  بللالأعللمللال  والللقللائللم 
الدولة يف تنزانيا ال�شيد حممد عبيد 
القطام الزعابي بالإ�شافة اإىل ح�شور 
ح�شن  علي  الأ�شبق  الرئي�س  فخامة 
كيجاكازي  اللل�للشلليللدة  و�للشللعللادة  مللويللنللي 
الطفل  وزارة تطوير  وكيلة  متينجوا 
الرئي�س  فللخللامللة  واأعللللرب  واملللجللتللمللع. 
الأ�شبق علي ح�شن مويني عن �شكره 
ال�شيخ  اللل�للشللمللو  للل�للشللاحللب  وتلللقلللديلللره 
نائب  مللكللتللوم  اآل  را�لللشلللد  بلللن  حمللمللد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل على هذه املبادرة 
التي عمت جميع الطفال املحرومني 
م�شيدا  ا�شتثناء..  دون  الللعللامل  حللول 
بهذه املبادرة التي يتعلم منها ال�شعب 
التنزاين ال�شماحة واجلود التي تتميز 
و�شعبا.  الإملللارات حكومة  دولللة  بهما 

اجللللملللهلللور وامللللوؤ�لللشللل�لللشلللات الللعللاملللللة يف 
على  وحر�شهم  احلملة  مللع  الللدولللة 
التربع لالأطفال املحرومني . وقامت 
هلليللئللة اللللهلللالل الأحللللمللللر حللتللى الآن 
حملة  �شمن  امل�شاعدات  اآلف  بتوزيع 
لك�شوة  مللكللتللوم  اآل  را�للشللد  بللن  حمللمللد 
مللللليللون طللفللل حمللللروم حللللول العامل 
الللللدول  اأوىل  الللبللو�للشللنللة  كللانللت  حلليللث 
البدء  ومت  احلللملللللة  ملللن  امللل�للشللتللفلليللدة 
بتوزيع 10 اآلف ك�شوة على الأطفال 
وكانت  البو�شنية.  امللللدن  خمتلف  يف 
جلللدول  يف  الللثللانلليللة  املللحللطللة  الأردن 
احلملة حيث مت البدء بتوزيع الك�شوة 
علللللى اأطلللفلللال �للشللوريللا املللتللواجللديللن يف 
وقامت  الردين.  الإملللاراتلللي  املللخلليللم 
الك�شوة  بتوزيع  بالبدء  اأي�شا  احلملة 
اليمن  املللحللرومللني يف  الأطللفللال  على 
األللللف طفل   100 تلل�للشللتللهللدف  واللللتلللي 
بالبدء  قلللاملللت احلللملللللة  كللمللا  ميلللنلللي. 

األف ك�شوة على الأطفال   50 بتوزيع 
وفل�شطني  �شوريا  واأطفال  اللبنانيني 
اللبنانية.  املخيمات  يف  املللتللواجللديللن 
وتلللعلللد حللملللللة حمللمللد بلللن را�لللشلللد اآل 
حمروم  طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم 
حللللول اللللعلللامل واحلللللدة ملللن امللللبلللادرات 

يحر�س  التي  واملجتمعية  الإن�شانية 
�للشللاحللب اللل�للشللمللو اللل�للشلليللخ حمللمللد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على 
الإعالن عنها يف رم�شان من كل عام 
والللتللي تللتللوافللق مللع قلليللم هلللذا ال�شهر 

الللفلل�للشلليللل واللل�للشلللللوكلليللات الللتللي يدعو 
والعطاء  والبذل  لها من فعل اخلري 
املبادرات  اأطلق �شموه عددا من  حيث 
النوعية يف �شهر رم�شان مثل مبادرة 
نور دبي  و دبي العطاء  و قرية العائلة 

لالأيتام  وغريها من املبادرات. 

 •• اأبوظبي-وام:

�شرعت هيئة الهالل الأحمر يف تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حملة  بللاإطللالق  اهلل  حفظه  الللدولللة  رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
خالل  من  ال�شقيق  امل�شري  ال�شعب  وم�شاعدة  لدعم  قلوبنا  يف  م�شر 
التحتية يف خمتلف  البنية  امل�شاهمة يف تعزيز  تبني مبادرات ت�شتهدف 
زايد  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  امل�شرية ومبتابعة حثيثة من  املحافظات 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر.
لتنفيذ  امل�شرية  الأحللمللر  الللهللالل  جمعية  مللع  التن�شيق  الهيئة  وبلللداأت 

الأحمر امل�شري مت خاللها مناق�شة العديد من املحاور التي تعزز قدرة 
يف  بالتعاون  تدفع  و  املحلية  �شاحتها  على  امل�شرية  الوطنية  اجلمعية 
جمالت العمل الإن�شاين بني اجلانبني اإىل اآفاق اأرحب و تبني م�شاريع 
حتدد  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  اجلانبان  واإتللفللق  م�شتدامة.  تنموية 
اأطر التعاون و التن�شيق بينهما يف املرحلة القادمة . ح�شر الجتماعات 
الأمني  جرب  ممللدوح  الدكتور  امل�شري  الأحمر  الهالل  من  التن�شيقية 
العام و الدكتورة ماجدة ال�شربيني املدير العام . اإىل ذلك اأكد الدكتور 
حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر اأن توجيهات 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بتنظيم حملة م�شر يف قلوبنا �شت�شاهم يف 

مبادرة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على وجه ال�شرعة. واأكدت الهيئة 
كافة  تقدمي  و  �شويا  للعمل  تاما  ا�شتعدادا  اأبللدت  امل�شرية  نظريتها  اأن 
الت�شهيالت لدى الوزارات امل�شرية املخت�شة مبو�شوع املبادرة كال�شحة 

و التعليم واخلدمات وغريها من اجلهات ذات الخت�شا�س.
و�شددت على اأنها لن تدخر جهدا يف كل ما من �شاأنه تنفيذ املبادرة التي 
تت�شمن امل�شاهمة يف تاأهيل امل�شت�شفيات و املدار�س وغريها من املرافق 
اخلدمية يف اأقرب وقت ممكن. وعقد وفد هيئة الهالل الأحمر املوجود 
الأمني  نائب  �شلطان  بن  الرحمن  برئا�شة فهد عبد  القاهرة  حاليا يف 
الهالل  امل�شوؤولني يف  مع  الجتماعات  �شل�شلة من  املللوارد  لتنمية  العام 

تعزيز جوانب التنمية امل�شتدامة يف جمهورية م�شر العربية. وقال اإن 
امل�شاهمة يف تعزيز قدرة  توجيهات �شموه نابعة من حر�س عميق على 
اإن وقوف  القطاعات ال�شحية و التعليمية و املرافق احليوية. واأ�شاف 
ال�شعب الإماراتي مع اأ�شقائه يف م�شر لي�شت منة اأو تف�شال بل واجب 
وال�شعبني  البلدين  بللني  وال�شرتاتيجية  التاريخية  العالقات  متليه 
بفكره و خربته و  �شاهم  امل�شري  ال�شعب  اأن  .. م�شددا على  ال�شقيقني 
التي �شهدتها  التطور  و  النمو  و  التنمية  اأركللان  العاملة يف تعزيز  قواه 
دولة الإمارات. ونا�شد الفالحي الأفراد و املوؤ�ش�شات و الهيئات بالدولة 

امل�شاهمة يف حملة م�شر يف قلوبنا حتى حتقق اأهدافها املرجوة . 

حكومة دبي الذكية حت�سر خم�ض وثائق ملعاير موحدة للتحول اإىل احلكومة الذكية
•• دبي-وام:

بلللن حميدان  اأحلللملللد  �للشللعللادة  كلل�للشللف 
مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية  
الدائرة  مللن  متخ�ش�شا  فريقا  اأن 
جمموعة  و�للشللع  على  حاليا  يعكف 
من الإر�للشللادات والأدلللة وال�شيا�شات 
اإىل  اللللتلللحلللول  اإطللللللللار  يف  امللللللوحلللللدة 
احلللكللومللة الللذكلليللة للل�للشللمللان توفري 
خدمات ذكية �شهلة ال�شتخدام تلبي 
وتوقعاتهم.  املتعاملني  احتياجات 
كللللانللللت حلللكلللوملللة دبلللللي اللللذكللليلللة قد 
الللتللقللت يف وقللللت �للشللابللق مبللقللرهللا يف 
كبار ممثلي  دبي  �شمو حاكم  ديللوان 
للت�شاور  دبي  يف  احلكومية  اجلهات 
موحدة  ا�شرتاتيجية  �شياغة  ب�شاأن 
للتحول اإىل احلكومة الذكية  حيث 
وجود  �شرورة  على  احل�شور  اأجمع 

اإىل  للتحول  مللوحللدة  ا�شرتاتيجية 
بتنفيذها  والبدء  الذكية   احلكومة 
احلكومية  اجلللللهللللات  ومللل�لللشلللاعلللدة 
اأن  يف تللخللطللي الللتللحللديللات املللتللوقللع 
تواجهها للو�شول اإىل الهدف الذي 
حللللدده �للشللاحللب اللل�للشللمللو املللتللمللثللل يف 
احلكومية  اخلدمات  جميع  حتويل 
تقدميها  طللبلليللعللتللهللا  تلللتللليلللح  الللللتللللي 
الهواتف  خللالل  مللن  وا�شتخدامها 
الذكية يف فرتة 24 �شهرا. واأو�شح 
�شعادة اأحمد بن حميدان اأن حكومة 
دبي الذكية �شتاأخذ بعني العتبار اأن 
ال�شيا�شات  الوثائق مع  تتوافق هذه 
والإر�لللشلللادات اللل�للشللادرة عللن حكومة 
اأن  اإىل  الإمللارات الحتادية .. لفتا 
بكونها  تتمثل  الوثائق  هللذه  اأهمية 
تعزز  ا�للشللرت�للشللاديللة  بللنللودا  تت�شمن 
وت�شمن  الذكية  احلكومة  جاهزية 

املرجعية  الللبللنلليللة  للللللجللهللات  وحتللللدد 
للخدمات امل�شرتكة يف اأثناء تطوير 
هذه اجلهات خدماتها على الهواتف 
الذكية مثل التوثيق والدفع وتبادل 
امل�شودة  لإ�شدار  ويخطط  البيانات 
اجلاري  يوليو   31 بتاريخ  الأوىل 
اإر�شادي لأمن تطوير  .  رابعا دليل 
للجهات  ليتيح  الللذكلليللة   اخلللدمللات 
اأمنية  واإر�للشللادات  ممار�شات  اعتماد 
حمللللددة يف تللطللويللر خللدمللاتللهللا عرب 
لثقة  �للشللمللانللا  اللللذكللليلللة  الللللهللللواتللللف 
هذه  وتبنيهم  ور�شاهم  املتعاملني 

اخلدمات . 
لنظام  الللدللليللل مكمال  هلللذا  ويللاأتللي 
الذي  دبللي  حلكومة  املعلومات  اأمللن 
�لللشلللدر �للشللابللقللا عللللرب اللللتلللطلللرق اإىل 
باأمن  اخللللا�لللشلللة  املللللحللللددة  امللل�للشللائللل 
الذكية  الللهللواتللف  تللطللويللر خللدمللات 

معايري واإر�شادات للخدمات الذكية 
الذكية  دبللي  حكومة  تتوىل  اأن  على 
هذه املهمة. واأ�شار ابن حميدان اإىل 
اأنه ا�شتكمال للخطوات التي بداأناها 
ال�شمو  �للشللاحللب  ملللبلللادرة  لللتللطللبلليللق 
مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الللدولللة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتزاما 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
اآل مللكللتللوم ويل  بلللن را�لللشلللد  حمللمللد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبللي  عهد 
احلكومة  اإىل  بللالللتللحللول  الللقللا�للشلليللة 
الذكية بداأ فريق متخ�ش�س باإجراء 
العاملية  التجارب  ودرا�للشللة  البحوث 
و�شع  من  قريبا  لالنتهاء  الالزمة 
ومعايري  واأدلللة  ل�شيا�شات  وثائق   5
اجلهات  علللللى  لللتللعللملليللمللهللا  متللهلليللدا 
بللهللدف �شياغة  دبلللي  احلللكللوملليللة يف 

اجلاري . 
لتخطيط  اإر�للللشللللادي  دلللليلللل  ثلللانللليلللا: 
الللذكلليللة ويحدد  تللنللفلليللذ اخللللدملللات 
للللللجللهللات احلللكللوملليللة الإطلللللار الذي 
�للشللتللنللتللهللجلله للللطلللرح خللدمللاتللهللا عرب 
لأولويتها  تللبللعللا  الللذكلليللة  الللهللواتللف 
اخلللدمللات مبا  تكييفها  اإمللكللان  مللع 
�شتقوم  كما  واحتياجاتها  يتنا�شب 
اأداة تخطيط  بللاإدخللال  الذكية   دبللي 
ت�شاعد  عللال  م�شتوى  وذات  ب�شيطة 
الللتللي �شيجري  يف حتللديللد اخلللدمللة 
الذكية  اللللهلللواتلللف  علللرب  تللقللدميللهللا 
ر�شالة  مثل  املنا�شبة  تنفيذها  واآلية 
الهاتف  على  تطبيق  ق�شرية  ن�شية 
امللللتلللحلللرك اإللللللخ ويللخللطللط لإ�لللشلللدار 
يوليو   31 بللتللاريللخ  الأوىل  امللل�للشللودة 

اجلاري .
ثالثا �شيا�شة تنفيذ اخلدمات الذكية  

املقدمة  احلكومية  اخلدمات  جللودة 
وتعتمد  اللللذكللليلللة  امللللنللل�لللشلللات  عللللرب 
الهواتف  خلللدمللات  مللوحللدا  مرجعا 
. يذكر  املللحللللليللة  للللللجللهللات  الللذكلليللة 
دليل  اأول:   : هللي  الللوثللائللق  هللذه  اأن 
و�شيقوم  الذكية  اخلللدمللات  تعريف 
بللتللعللديللل دليل  املللخللتلل�للس  اللللفلللريلللق 
تللعللريللف اخللللدملللات احلللللايل لي�شم 
جديدة  وملل�للشللطلللللحللات  تللعللريللفللات 
املقدمة  احللللكلللومللليلللة  للللللللخلللدملللات 
متابعة  تتيح  الذكية  الأجللهللزة  عرب 
الهواتف  خلللدملللات  نلل�للشللج  ملل�للشللتللوى 
الللذكلليللة املللنللجللزة علللرب جللهللاز واحد 
الدليل  هللذا  وليكون  تبنيها  ومللدى 
يف  املحرز  التقدم  لتحديد  منطلقا 
خدمات الهواتف الذكية يف حكومة 
لإ�شدار  ويخطط  ومراقبتها  دبللي 
يوليو   31 بللتللاريللخ  الأوىل  امللل�للشللودة 

الأوىل  امللل�للشللودة  لإ�للشللدار  و يخطط 
املقبل. خام�شا  �شبتمرب   30 بتاريخ 
ت�شميم  مللللعلللايلللري  اإر�لللللشلللللادي  دلللليلللل 
واجهات تطبيقات اخلدمات الذكية 
الللوثلليللقللة بع�س  هللللذه  و�للشللتللتللنللاول 
الإر�شادات الرامية اإىل تعزيز جودة 
الذكية  الهواتف  خدمات  تطبيقات 
اإ�شافة  دبللي  حكومة  تقدمها  الللتللي 
امل�شائل  ملللن  الللعللديللد  تللنللاولللهللا  اإىل 
خدمات  ا�شتخدام  ب�شهولة  املتعلقة 
وخربة  وحمتواها  املتحرك  الهاتف 
دائرة  وتخطط  اإلللخ  فيها  امل�شتخدم 
حللكللومللة دبلللي الللذكلليللة لعللتللمللاد هذا 
الدليل يف اإجراء التقييمات اخلا�شة 
الهواتف  خدمات  تطبيقات  بجودة 
الذكية يف الوقت املنا�شب و  يخطط 
 31 بتاريخ  الأوىل  امل�شودة  لإ�شدار 

اأكتوبر القادم .

الهالل االحمر توا�سل توزيع م�ساعدات حملة 
حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل يف لبنان

التعليم العايل جتدد ترخي�ض جامعة عجمان خلم�ض �سنوات مقبلة

الفائزون ي�ضيدون بتنظيم مهرجان ليوا
م�سبح املرر االأول فى الدبا�ض و�ساحلة املرر االأوىل فى الدبا�ض الت�سجيعى ورا�سد املن�سورى االأول فى اأكرب عذج

علياء اآل مكتوم تتتربع مبليون درهم دعما حلملة 
حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حمروم يف العامل

•• دبي-وام:

مليون  مببلغ  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  خليفة  بنت  علياء  ال�شيخة  تربعت 
اآل مكتوم  را�للشللد  بللن  دعما حلملة حممد  الللف طفل   25 لك�شوة  درهللم 

لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل. 
وتعد م�شاهمة ال�شيخة علياء بنت خليفة بن �شعيد اآل مكتوم دليال على 
جنحت  التي  احلملة  مع  وموؤ�ش�شاته  اأطيافه  مبختلف  املجتمع  تفاعل 

حتى الآن يف ك�شوة اآلف الأطفال ور�شم الب�شمة على وجوههم. 

دائرة الق�ساء باأبوظبي تعر�ض فيلما توعويا 
•• اأبوظبي-وام:

بداأت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي بعر�س الفيلم التوعوي الثاين الذي انتجته �شمن 
�شهر رم�شان  املحاكم وتعر�س خالل  واقع ملفات  املاأخوذة من  التوعوية  الأفللالم 
الكرمي لهذا العام. ويتناول الفيلم الثاين يف 60 ثانية ق�شية ال�شتخدام ال�شيء 
ملواقع التوا�شل الجتماعي بالإ�شافة اإىل العنف يف املدار�س وذلك من خالل م�شاهد 
درامية تبني جمموعة من الطلبة يتبادلون ر�شائل حتمل ال�شتائم والتهديد عرب 
قبل  من  اأحدهم  �شدم  ينتهي  عللراك  اإىل  يللوؤدي  مما  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
اإحدى ال�شيارات عند هربه خوفا من زمالئه. واأو�شحت دائرة الق�شاء اأن اختيار 
املو�شوعات التي تناولتها اأفالمها التوعوية لهذا العام مت بناء على جتربة الدائرة 
التخ�ش�شية العملية والدرا�شات التي يجريها املخت�شون يف خمتلف اإداراتها لبحث 
هذه  وتتناول  الللدولللة.   يف  الجتماعي  الن�شيج  �شالمة  على  تللوؤثللر  التي  الق�شايا 
الأفللالم التي تبث حاليا يف اأوقللات الللذروة منذ اأول اأيام �شهر رم�شان احلايل على 
تلفزيون اأبوظبي والإمارات و�شما دبي جمموعة من الق�شايا والظواهر التي تعترب 

من مهددات املجتمع �شواء على �شعيد الأفراد اأو الأ�شرة اأو املجتمع .

•• دبي-وام:

توا�شل هيئة الهالل الأحمر لليوم الثالث على التوايل 
توزيع م�شاعدات حملة حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة 
مللللليللون طللفللل حملللروم حلللول الللعللامل يف لللبللنللان. وقامت 
الهيئة بتوزيع امل�شاعدات على اأطفال �شوريا يف حميط 
ال�شورية حيث  اللبنانية  بالقرب احلدود  قرية عر�شال 
ت�شتهدف احلملة يف لبنان ك�شوة 50 األف طفل حمروم 
الأطفال  اإىل  بالإ�شافة  اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف 
املخيمات  يف  املللتللواجللديللن  والفل�شطينيني  اللل�للشللوريللني 

اللللللبللنللانلليللة. وتلل�للشللمللل جللولللة احلللملللللة يف لللبللنللان خمتلف 
املناطق واملخيمات اللبنانية والتي ت�شمل منطقة لبنان 
ال�شمايل  البقاع  ومنطقة  طرابل�س  ومركزها  ال�شمايل 
ومركزها  الغربي  البقاع  ومنطقة  عر�شال  ومللركللزهللا 
جمللللدل عللنللجللر ومللنللطللقللة اجللللنلللوب وملللركلللزهلللا �شيدا 
الأيتام  ودار  كللرتمللايللا  مللركللزهللا  لللبللنللان  جللبللل  ومنطقة 
الالجئني  اأطفال  اإىل  بالإ�شافة  بللريوت  يف  الإ�شالمية 
مثل  اللبنانية  املخيمات  يف  والفل�شطينيني  ال�شوريون 
خميم عني احللوة وخميم البداوي وخميم نهر البارد 

وخميم �شربا و�شاتيال بالإ�شافة اإىل خميم اجلليل. 

•• عجمان-وام:

اأ�شدر معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
والتكنولوجيا  للعلوم  بتجديد ترخي�س جامعة عجمان  وزاريللا  العلمي قرارا 
للعمل يف جمال التعليم العايل. ي�شري القرار ملدة خم�س �شنوات مقبلة اعتبارا 
على  بناء  الللقللرار  هللذا  ياأتي   .2018 مايو   31 2013 وحتى  يونيو   1 من 
تقييم هيئة العتماد الأكادميي التي قام خرباوؤها خالل الفرتة املا�شية بعدة 
زيارات ميدانية للجامعة للتاأكد من مطابقة املوؤ�ش�شة ملعايري الرتخي�س. من 
جهته وجه �شعادة الأ�شتاذ اأ�شامة �شلمان نائب رئي�س اجلامعة ال�شكر والتقدير 

اآل نهيان وحر�شه  بللن مللبللارك  ال�شيخ حللمللدان  راأ�للشللهللا مللعللايل  للللللوزارة وعلللللى 
الدوؤوب لتطوير ورفع م�شتوى موؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة مما جعلها 
القرار يعد  اأن هذا  واأكد  العاملية.  العايل  التعليم  يف م�شاف كربى موؤ�ش�شات 
جتديدا لثقة الوزارة بجامعة عجمان كموؤ�ش�شة تعليمية رائدة على م�شتوى 
الدولة واملنطقة بالتزامها باملعايريالعاملية وت�شخريها جميع اإمكاناتها فيما 
دافعا  �شيكون  الللقللرار  هللذا  اأن  على  و�للشللدد  طلبتها.  وفللائللدة  مب�شلحة  ي�شب 
اوحمفزا كبريا للمزيد من اجلد وبذل الطاقات ملوا�شلة النجاح والتميز. ويف 
وقت �شابق اأعلنت الوزارة قائمة باأ�شماء اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل 

املرخ�شة داخل الدولة والربامج املعتمدة يف كل موؤ�ش�شة.

•• الفجر– املنطقة الغربية
التي  الللثللالث  الللفللئللات  نتائج  جلللاءت 
املنظمة  اللللللللجلللنلللة  علللنلللهلللا  اعلللللللنلللت 
ملل�للشللاء املل�للس و�للشللط حلل�للشللور كبري 
بزراعة  واملللهللتللمللني  للللللمللتلل�للشللابللقللني 
النخيل والرطب يف م�شابقة الدبا�س 
�شامل  م�شبح  الأول  املللركللز  يف  حللل 
اجلائزة  قيمة  وبلللللغللت  امللللرر  �شعيد 
وحلت  اإمللاراتللي  درهللم   125000
اللللثلللاين فللاطللمللة حممد  امللللركلللز  يف 
واملللرحللوم مبارك  املللرر  �شامل  �شعيد 
�للشللامل �للشللطللان عللو�للشللان املللللرر حيث 
 100000 قلليللمللة اجللللائلللزة  بلللللغللت 
درهم ويف املركز الثالث حميد جابر 
�للشلللللطللان بلللتلللال امللللللرر وبلللللغللت قيمة 

املركز  اأما  75000 درهم  اجلائزة 
عو�شة  ن�شيب  مللن  فللكللانللت  اللللرابلللع 
املزروعي  اأرملة علي �شلمان  حممد 

واأولدها ، بقيمة 40000 درهم.
اإىل  ذهللب  فقد  املركز اخلام�س  اأمللا 
�للشلللللهللام حللرمللو�للس املللللزروعللللي ويف 
بتال  عتيق  عو�شة  ال�شاد�س  املللركللز 
اللل�للشللابللع �شبيحة  املللركللز  املللللرر، ويف 
ال�شندي اأرملة �شلطان بتال مبارك 
اأحمد حمد  الثامن  املركز  املرر ويف 
املركز  اأمللا  املن�شوري  دمينة  اأحللمللد 
الللتللا�للشللع كلللانلللت ملللن نلل�للشلليللب مرية 
اأرملللللللة علللللي ملل�للشللبللح الكندي  علللللي 
�شيف  ثامر  العا�شر  املركز  ويف  املرر 
ثامر املللرر ويف املركز احلللادي ع�شر 
ورثة  ن�شيب  مللن  اجلللائللزة  فللكللانللت 

اجلائزة  قيمة  وبلغت  امللللرر  جللر�للس 
الثالث  املركز  ويف  درهللم   40000
فللاخللرة ثللامللر خلللللفللان املللللرر وبلغت 
درهلللم   30000 اجلللللائللللزة  قلليللمللة 
ن�شيب  من  فكان  الرابع  املركز  اأمللا 
م�شاعد  حملللملللد  ملل�للشللاعللد  حملللملللد 
20000 درهم  املن�شوري،  بقيمة 
عجالن  علي  اخلام�س  املركز  ويف   ،
املللنلل�للشللوري وبلللللغللت جائزته  حمللمللد 
16000 درهم.وح�شل على املركز 
اللل�للشللاد�للس دعللفللو�للس حمللمللد �شلهام 
ال�شابع مرمي  املللركللز  املللزروعللي ويف 
مبارك م�شاعد املن�شوري، ويف املركز 
الثامن �شعيد حممد خلفان حممد 
جر�س املرر ويف املركز التا�شع كانت 
م�شباح  مبارك  حممد  ن�شيب  من 

حممد  ملللللللوزة  الللللثللللاين  املللللركللللز  يف 
املللللزروعللللي وبلللللغللت قيمة  عللفلل�للشللان 
جائزتها 40000 درهم ويف املركز 
الثالث من�شور علي �شلمان حممد 
جائزته  قلليللمللة  وبلللللغللت  املللنلل�للشللوري 
اأما املركز الرابع   ، 30000 درهم 
فكان من ن�شيب فاطمة فرج �شامل 
درهم    25000 بقيمة  املن�شوري 
ويف املللركللز اخلللاملل�للس �للشللالمللة فرج 
وبلللللغللت جائزتها  املللنلل�للشللوري  �للشللامل 
20000 درهم. اأما املركز ال�شاد�س 
�شامل  �شعيد  ن�شيب  مللن  كللان  فقد 
املركز  ويف  املللنلل�للشللوري  �شعيد  جللابللر 
�شامل  �شعيد  حممد  فاطمة  ال�شابع 
املللللرر وامللللرحلللوم ملللبلللارك �للشللامل ويف 
املللركللز الللثللامللن را�للشللد عللبللدهلل حاذة 

املللنلل�للشللوري ويف  �للشللامل جللابللر �شعيد 
�شعيد  احللللاي  ع�شر  الللثللاين  املللركللز 
�شامل  ع�شر  الثالث  املركز  ويف  املللرر 
ويف   ، املللزروعللي  عي�شى  خلف  ملهي 
املللركللز اللللرابلللع علل�للشللر حلل�للشللن �شهيل 
حممد عف�شان املزروعي، اأما املركز 
من  فكان  والأخلللري  ع�شر  اخلام�س 
ن�شيب ال�شيدة عو�شة خلفان زوجة 
حللملليللد جلللابلللر �للشلللللطللان بلللتلللال امللللرر 

بقيمة 5000 درهم .
الت�شجيعي  الدبا�س  م�شابقة  اأما يف 
حل  فقد  العام  هللذا  اأ�شيفت  والتي 
عبدهلل  �للشللاحلللة  الأول  امللللركلللز  يف 
وبلللللغللت قيمة اجلائزة  املللللرر   حلللاذة 
70000 درهللم امللاراتللي  وحللل يف 
الللثللاين عتيق خلفان حممد  املللركللز 

مبارك املرر ويف املركز العا�شر �شلما 
املللركللز احلادي  اأمللا  �شامل املللزروعللي 
ن�شيب  مللن  اجلللائللزة  فللكللانللت  ع�شر 
املركز  امللللزروعلللي ويف  �للشللامل  طللفلللللة 
اللللثلللاين علل�للشللر فللكللانللت حلللملللدة فرج 
الثالث  املركز  ويف  املن�شوري  �شامل 
علل�للشللر �للشلللللمللا ملللبلللارك �للشللعلليللد زوجة 
�شامل حممد ويف املركز الرابع ع�شر 
اأما املركز  عفرا �شعيد  �شندي املرر 
فكانت  والأخلللللللري  علل�للشللر  اخللللامللل�لللس 
ملللن نلل�للشلليللب �للشلللللمللا حمللمللد خليفة 

املزروعي بقيمة 3000 درهم.
اأكللرب عذج فقد حل يف  ويف م�شابقة 
بيات  �شامل  فرج  را�شد  الأول  املركز 
اجلائزة  قلليللمللة  وبلللللغللت  املللنلل�للشللوري 
وحلت  امللللاراتللللي  درهللللم   50000

املرر اأما املركز التا�شع فقد كان من 
مر�شد  علي  حممد  اأحللمللد  ن�شيب 
�شعيد  الللعللا�للشللر  امللللركلللز  ويف  املللللللرر، 
اأبناء  ومللبللاركللة  وحللبلليللبللة  وملللبلللارك 
املللنلل�للشللوري ويف  �للشللامل جللابللر �شعيد 
املركز احلادي ع�شر فكان من ن�شيب 
�شليويح  مطر �شيف املن�شوري  ويف 
خليفة  فكانت  ع�شر  الللثللاين  املللركللز 
اأما  القبي�شي  هللالل  فللريللج  حممد 
عبدهلل  بخيت  ع�شر  الثالث  املللركللز 
حللاذة املللرر ويف املللركللز الللرابللع ع�شر 
كلثم �شلطان زوجة علي املهري علي 
املركز اخلام�س  اأما  املزروعي  هادي 
ن�شيب  مللن  فكانت  والأخللللري  ع�شر 
خللملليلل�للس علللللي مللر�للشللد املللللرر بقيمة 

2000  درهم.        
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مبكرمة �ضعود بن �ضقر 
30 منت�سبًا ل�سرطة راأ�ض اخليمة يوؤدون عمرة رم�سان 

عقيدتنا  بللهللا  تت�شم  الللتللي  احلللملليللدة  الإ�للشللالملليللة  بلللالأخلللالق 
ر�شل  ليكونوا  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  باأخالق  واللتزام  ال�شمحاء 
واغتنام  املقد�شة  الديار  يف  الغايل  الوطن  لهذا  وحمبة  خرٍي 
الوحي  بلد  والللثللواب يف  الأجللر  لال�شتزادة من  الفر�شة  هللذه 

متمنياً لهم عودة �شاملًة اإىل الأهل والوطن .
املكرمة  بهذه  �شعادتهم  بالغ  عن  الوفد  اأعللرب  جانبهم،  ومللن 
ل�شاحب  بال�شكر  وتوجهوا  املعنوية،  روحهم  ترفع من  وباأنها 
اللل�للشللمللو وجلللملليللع امللل�للشللئللولللني والللقللائللمللني علللللى هلللذه الرحلة، 
واأ�شادوا بالدور الكبري الذي تقوم به �شرطة راأ�س اخليمة يف 

توفري الرعاية والهتمام بهم جميعا .

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

القا�شمي  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  مبكرمة من �شاحب 
اأم�س  اأول  توجهت  اخليمة  راأ�للس  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
الديار  اإىل  اخللليللمللة  راأ�للللس  ل�شرطة  منت�شبا   30 ت�شم  بعثة 
العمرة  منا�شك  لأداء  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  املقد�شة 

خالل �شهر رم�شان الكرمي .
�شرطة  عللام  قللائللد  نللائللب  حممد  النوبي  حممد  العميد  واأكلللد 
راأ�س اخليمة اأن اإر�شال مثل هذه البعثات من منت�شبي اجلهاز 
ال�شرطي هي اإحللدى مكارم حاكم الإمللارة الذي يحر�س على 

�شنوي،  ب�شكل  العبادات  لتاأدية  لهم  الفر�شة  لإتاحة  توفريها 
ال�شمو  �شاحب  يوليها  التي  الأبللويللة  الرعاية  مللدى  ويعك�س 
لأبنائه، وهي اإ�شافة عظيمة للمكرمات ال�شامية التي يحر�س 
�شموه على تقدميها دوماً يف كل املنا�شبات لأبناء الوطن الذين 
اختاروا ميدان ال�شرف وخدمة الوطن واملواطن، حيث ي�شدد 
للعمل  اجلهد  اأق�شى  بذل  �شرورة  على  م�شتمر  ب�شكل  �شموه 
�شعائر  اأداء  وت�شهيل عليهم مهمة  البعثة  راحة منت�شبي  على 

العمرة.
وذكرالنوبي اأن رحلة العمرة مدتها اأ�شبوع و�شيتوجه خاللها 
التحلي  اإىل  اإياهم  داعياً  املقد�شة،  الأماكن  جميع  اإىل  الوفد 

خالل جمل�س رم�ضاين نظمته الداخلية الحرتام القانون وا�ضت�ضافه �ضاحي خلفان

املطالبة مبحو اأمية القانون يف نفو�ض االآباء واالأبناء

ن�سر ثقافة احرتام القانون تربويًا �سرورة لبناء االأجيال
مراقبة التوا�سل االجتماعي �سرورة ملحة لتنقية اأفكار االأبناء

القانون يناه�ض ال�سلوكيات الفا�سدة ومينع فو�سى املجتمعات
رابط اإلكرتوين مبوقع الرتبية لتثقف الطلبة وذويهم قانونيًا

•• دبي- حم�صن را�صد: 

املجل�س  يف  املللللل�لللللشلللللاركلللللون  اأكلللللللللد 
الرم�شاين الذي جاء حتت عنوان 
دعم  يف  الللرتبللويللة  املوؤ�ش�شات  دور 
الللقللانللون �شرورة  احللللرتام  ثللقللافللة 
تاأ�شي�س ثقافة جديدة تتالءم مع 
دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف احرتام 
القانون ومفاهيمه، وو�شع برنامج 
املللجللتللمللع كافة  �للشللرائللح  يللخللاطللب 
كبريا و�شغريا، لتعريفهم بالنظم 
الللقللانللونلليللة واأهللملليللتللهللا للللالأفلللراد، 
و�للشللبللل احلللللرتام تلللللك الللنللظللم من 
وامل�شئولية،  والفهم  الإدراك  نابع 
القانون  اأمللليلللة  مبللحللو  مللطللالللبللني 
وتعميق مفاهيمه يف نفو�س الآباء 

والأبناء يف املجتمع الإماراتي.
واتفقوا على اأهمية وجود القانون 
يف املجتمع، حيث ينظم العالقات 
بني القيادات والأفراد، واملوؤ�ش�شات، 
تعوق  التي  ال�شلوكيات  ويناه�س 
حتقيق امل�شلحة العامة للمجتمع، 
موؤكدين اأن املجتمع يف حاجة اإىل 
تعزيز املفاهيم القانونية يف نفو�س 
الأبناء يف �شن مبكر،حيث يروا اأن 
ثللقللافللة احللللرتام الللقللانللون واإعللللالء 
�شيادته مطلب هام، وواجب وطني 
فئاته،  بللكللافللة  املللجللتللمللع  لأفلللللللراد 
تلك  نلل�للشللر  يف  دورا  لللله  فللاجلللملليللع 

الثقافة.
جاء ذلك خالل املجل�س الرم�شاين 
الللللللللللذي نللللظللللملللله مللللكللللتللللب ثلللقلللافلللة 
الداخلية  بللوزارة  القانون  احللرتام 
وا�شت�شافه الفريق �شاحي خلفان 
القائد العام ل�شرطة دبي وح�شره 
اللواء خمي�س املزينة نائب القائد 
والدكتور  دبلللللي،  للل�للشللرطللة  اللللعلللام 
وال�شيخ  الللللغللللول،  �لللشلللالح  امللللقلللدم 
اأحمد احلداد كبري املفتني يف هيئة 
الأوقلللللاف بللدبللي، والللدكللتللور بطي 
ال�شرطة،  كلية  ال�شام�شي  حممد 
احلميد  علللبلللد  قلللطلللب  الللللدكللللتللللور 
قطب، ال�شئون الإ�شالمية يف دبي، 
عميد عبد اللطيف املو�شى القوات 
وجمال  الللل�لللشلللعلللوديلللة،  اللللبلللحلللريلللة 
حللويللرب، الإعللللالم الأمللنللي، وعدد 
مللن اللل�للشللبللاط مللن مللكللتللب ثقافة 
الللديللن والقانون  احلللرتام ورجلللال 

والإعالميني. 
4 حماور  علللللى  املللجللللل�للس  وارتلللكلللز 
القانون  احللرتام  ثقافة  يف  متثلت 

بوعي  وتنفيذه،  واحرتامه  عليه، 
نابع من فهمه، ول عذر لل�شخ�س 
م�شيفا  اللللقلللانلللون،  علللن  اخلللللللارج 
اأ�للشللا�للشللي يف  دور  لها  الللقللوانللني  اأن 
املجتمع  اأفللللللللراد  جللملليللع  حلللملللايلللة 
وفئاتهم  اأعللللمللللارهللللم  مبللخللتلللللف 
حقوقهم  وحللمللايللة  و�للشللرائللحللهللم، 
�شالمتهم  وتللللاأمللللني  واأرواحلللللهلللللم 
بللحلليللث تتولد  وحللفللظ حللريللاتللهللم 
را�شخة  قلللنلللاعلللة  الأفللللللللللراد  للللللدى 
ملللن منطلق  اللللقلللانلللون  بللللاحللللرتام 
القائم على القتناع  الثابت  املبداأ 
اخلللللوف من  مللن منطلق  وللليلل�للس 

العقوبة واجلزاء القانوين.

روح امل�ضوؤولية
املجل�س  يف  املللتللحللدثللون  واأو�لللشلللى 
مبلل�للشللاركللة الللطلللللبللة يف الأزمللللللات 
والللكللوارث املللفللاجللاأة، لللنللزرع فيهم 
روح امل�شئولية، وتاأهيلهم علي �شبل 
احلللرتام الللقللانللون بللدء مللن البيت 
الرتبوية  املللوؤ�للشلل�للشللات  ومبلل�للشللاركللة 
اإىل  بالإ�شافة  للجامعة،  وو�شول 
ابللتللكللار رابلللللط اللللللكللللرتوين على 
والتعليم  الللرتبلليللة  وزارة  مللوقللع 
القانون،  رجلللال  مللن  نخبة  ي�شم 
يكون متاح للطلبة واأولياء الأمور، 
واأفراد امليدان الرتبوي للرد على 

ا�شتف�شاراتهم القانونية.
التوا�شل  مللواقللع  اأن  واأو�لللشلللحلللوا 
ايجابياتهم  للللهلللا  الجلللتلللملللاعلللي 
الوقت  يف  حتمل  مللازالللت  ولكنها 
ذاتللللللللله خملللللاطلللللر علللللللللى الأبللللللنللللللاء 
اللللللذيلللللن يللل�لللشلللتلللخلللدملللونلللهلللا بلللللدون 
وتهديدا  الللللوالللللديللللن،  ملللراقلللبلللة 
واجتاهاتهم  لتفكريهم  �شريحا 
حتتوى  حلللليللللث  املللل�لللشلللتلللقلللبلللل،  يف 
تلللللللك املللللواقللللع علللللللى اللللكلللثلللري من 
الذين  الأ�لللشلللخلللا�لللس  الأكلللللاذيلللللب، 
نقل  ويغايروا يف  الواقع،  يزيفون 
احتواء  اإىل  بللالإ�للشللافللة  احلللقللائللق، 
بع�س املواقع على مواد حمظورة 
تتنافى مع ديننا احلنيف وعاداتنا 

وتقاليدنا املجتمعية.

واأهميتها من اجلانب الجتماعي 
والديني والقانوين ودور املوؤ�ش�شات 
الإعالمية يف غر�س ثقافة احرتام 
بلللني احلرية  والللتللعللبللري  الللقللانللون 
املحور  يلللركلللز  فلليللمللا  وامللل�للشللوؤوللليللة 

الرابع على اإ�شاءات قانونية.

�ضبل االحرتام
املجل�س  خللالل  كلمته  مطلع  ويف 
خلفان  �لللشلللاحلللي  اللللفلللريلللق  تلللوجللله 
بال�شكر  دبي  ل�شرطة  العام  القائد 
للللللفللريللق �للشللمللو اللل�للشلليللخ �للشلليللف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س الوزراء 
التي  ثقته  على  الللداخللللليللة،  وزيلللر 
املجل�س،  ل�شت�شافة  اإيلللاه  اأولهللللا 
وعلى اهتمامه وحر�شه على عقد 
هللللذه املللجللاللل�للس الللتللي تللهللدف اإىل 
تثقيف اأفراد املجتمع على احرتام 
الللللقللللانللللون، مبللللللودة وحملللبللله حتت 

مظلة اأيام ال�شهر الكرمي.
وقال اأن توجه الدولة لن�شر اأهمية 
اللللقلللانلللون يف املللجللتللمللع، و�لللشلللرورة 
مل  مللفللاهلليللملله،  واإدراك  احلللرتامللله 
ولكنه  بعينها،  اإمللارة  على  يقت�شر 
يللل�لللشلللتلللهلللدف كلللللل �لللشلللرب يف اأر�للللللس 
املوؤ�ش�شات  اأن  ملللوؤكلللدا  الإمللللللارات، 
كلللبلللريا يف  دورا  تلللللعللب  اللللرتبلللويلللة 
باأهمية  وتعريفهم  الطلبة  تاأهيل 
مفاهيمه  احللرتام  و�شبل  القانون، 
وتلللنلللفللليلللذه، ممللللا يللقلليللهللم ارتلللكلللاب 
اجللللللرائلللللم وخملللاللللفلللة اللللقلللانلللون، 
ويجنبهم  مب�شتقبلهم،  واملخاطرة 
تعر�شهم  مللل�لللشلللاكلللل  يف  اللللللوقلللللوع 

للعقاب.

مواد حمظورة
الرتبية  بلللرنلللاملللج  اأن  واأ�لللللشلللللاف 
الأمللللنلللليللللة الللللللذي مت اإطللللالقلللله يف 

والعادات اليجابية.
اأهمية تن�شئة الطفل بطرق  واأكد 
�شليمة، وتو�شيح ال�شواب واخلطاأ 
له، والدولة ل تبخل بجهودها يف 
التي  والقوانني  الت�شريعات  و�شع 
حتللمللي الللطللفللولللة، وتلل�للشللاعللد على 

تنميتها.

ال �ضفاعة
اأحمد  الللللدكللللتللللور  الللل�لللشللليلللخ  اأكللللللللدا 
احللللللللداد، واللللدكلللتلللور قللطللب عبد 
ال�شئون  ملللللن  قللللطللللب  احلللللملللليللللد 
الإ�شالمية بدبي، اأن القوانني هي 
احلدود التي يجب على كل اأفراد 
املجتمع التعرف عليها واحرتامها 
واللتزام بها، ول �شفاعة فيها ملن 
فالقانون  احلللللدود،  تلللللك  يللتللعللدى 
التي  الللللقللللواعللللد  مللللن  جملللملللوعلللة 
تللنللظللم الللعللالقللة بلللني الإفلللللللراد يف 
والهيئات  واملللوؤ�للشلل�للشللات  املللجللتللمللع 
املجتمعات  وحتللمللي  وامللل�للشللئللولللني، 
من الفو�شى والف�شاد، فالبد من 
وجود ال�شواب والعقاب حتى يتم 
املنفعة  وحتللقلليللق  املللخللالللفللني  ردع 
مو�شحني  املللفللا�للشللد،  وزج  الللعللامللة 
اأن الدين الإ�شالمي فر�س علينا 
الأمر  واأويل  ور�للشللوللله  اهلل  طاعة 
القوانني  تلللللك  يلل�للشللعللون  اللللذيلللن 
ويجب  ملزمة  فهي  بت�شريعاتها، 
واإدراك  واحلللرتاملللهلللا،  تللطللبلليللقللهللا 
تللعللنللي حتقيق  اللللتلللي  مللفللاهلليللمللهللا 

م�شلحة لأفراد املجتمع.

حماية االأفراد
الغول  �شالح  الدكتور  املقدم  اأمللا 
املجتمع  اأفللللللراد  علللللى  يللجللب  قللللال 
اأن يللفللرقللوا بللني 3 مللفللاهلليللم، هي 
التعرف  وثقافة  الللقللانللون،  �شيادة 

•• دبى-وام:

ملكافحة  اللللعلللاملللة  الإدارة  متللكللنللت 
املللللخللللدرات يف �للشللرطللة دبللللي اأواخلللللر 
يونيو املا�شي من اإلقاء القب�س على 
ع�شابة لتهريب املخدرات تتكون من 
ينتمون  اآ�شيويني  اأ�شخا�س  ثالثة 
جلللنلل�للشلليللة واحلللللدة علللللى اإثللللر حادث 
ا�شطوانات  اأربع  من  واحدة  انفجار 
الع�شابة  لأفللراد  �شبق  املنزيل  للغاز 
اأن قاموا بتهريبها اإىل الدولة عرب 
داخلها كمية كبرية من  البحر ويف 
قاموا  ثم  ال�شبو  الكري�شتال  خمدر 
ال�شكنية  ال�شقق  اإحللدى  اإىل  بنقلها 
املللرر بدبي بغر�س تفريغها  يف حي 
وا�شتخراج املخدرات التي بداخلها.

اللللللللللواء عللبللد اجلليل  انللتللقللل  وقللللد 
مللهللدي حمللمللد الللعلل�للشللمللاوي مدير 
املخدرات  ملكافحة  الللعللامللة  الإدارة 
اإثللر وقللوع النفجار  يف �شرطة دبللي 

املخت�شة  الأمنية  الأجللهللزة  حت�شر 
خالد  العقيد  اأورد  جانبه  من  اإليه 
�شالح الكواري مدير الإدارة العامة 
دبي  �للشللرطللة  يف  امللللخلللدرات  ملكافحة 
بالنيابة تفا�شيل دقيقة عن العملية 
اأو�شح من خاللها اأن اجلناة عمدوا 
الأربلللع  ال�للشللطللوانللات  ت�شميم  اإىل 
علللللى نللحللو احللللرتايف ومللاكللر بق�شد 
ا�شتخدامها يف تهريب كمية كبرية 
يعرف  مللللا  اأو  اللل�للشللبللو  خملللللدر  مللللن 
بللالللكللريلل�للشللتللال وهلللللو خملللللدر غايل 
تللداوللله يف دول �شرق  الثمن ورائلللج 
ال�شهولة مبكان  اآ�شيا ومل يكن من 
اإذ جللعلللللوا اجلزء  اأمللرهللم  انللكلل�للشللاف 
العلوي من كل ا�شطوانة خم�ش�شا 
ال�شفلية  الأجللزاء  اأمللا  املنزيل  للغاز 
خزانات  عللن  فعبارة  لال�شطوانات 
لإخللللفللللاء ملللا قلللاملللوا بللتللهللريللبلله اإىل 

الدولة من خمدر الكري�شتال.
اإنه  الكواري  خالد  العقيد  واأ�شاف 

وقلللام مبعاينته  احللللدث  مللوقللع  اإىل 
الأجهزة  ملللن  الللعللديللد  جللانللب  اإىل 
الأمنية ب�شرطة دبي والدفاع املدين 
العقيد  نللائللبلله  يللرافللقلله  والإ�للشللعللاف 

خالد �شالح الكواري.
وقع  النفجار  اأن  الع�شماوي  واأكللد 
بفعل خطاأ ارتكبه املتهم الثاين من 
اأفراد الع�شابة اإذ تعجل بفتح اإحدى 
ما  ا�شتخراج  بغر�س  ال�للشللطللوانللات 
فيها من خمدرات م�شتخدما لذلك 
مق�شا كهربائيا قبل تاأكده من خلو 
ال�شقة من غاز ال�شطوانات الثالث 
التي قام بتفريغها من قبل ما اأدى 
النللفللجللار خملفا  هلللذا  اإىل حلللدوث 
يف  ج�شيمة  مللاديللة  اأ�لللشلللرارا  وراءه 
ال�شقة وت�شدعات كثرية يف جدران 
واإ�شابات  حلللللروق  اإ�لللشلللافلللة  املللبللنللى 
بللللليللغللة تلللعلللر�لللس للللهلللا امللللتلللهلللم الللللذي 
ا�شتطاع  وقللللد  بللالنللفللجللار  تلل�للشللبللب 
اأن  قبل  احللللادث  مكان  مللن  يفر  اأن 

من  الأوللليللة  املعطيات  على  بللنللاء  و 
جمعها  مت  التي  واملعلومات  الأدللللة 
4.32 كغ من  العثور على  واأهمها 
اللل�للشللبللو كانت  الللكللريلل�للشللتللال  خمللللدر 
فقد  النريان  عليها  تللاأت  �شليمة مل 
برئا�شة  للعملية  عمل  فريق  ت�شكل 
املكافحة  اإدارة  يف  اللل�للشللبللاط  اأحللللد 
�شويعات  ملللرور  بعد  متكن  املحلية 
علللللللى احلللللللدث مللللن حتلللديلللد هوية 
 44 �للللس.ع.اأ  املللدعللو:  الأول  املتهم 
�شنة متزوج ويعمل ب�شفة م�شتثمر 
واإلقاء القب�س عليه يف منطقة هور 
الللعللنللز بللدبللي وقلللد اعللللرتف الأخري 
الأربع  الأ�شطوانات  بنقل  قللام  باأنه 
اإىل ال�شقة التي  اإمارة ال�شارقة  من 
حلل�للشللل فلليللهللا النلللفلللجلللار وهللللو من 
ال�شقة  اإىل  الللثللاين  املتهم  ا�شتدعى 
للليللقللوم بللا�للشللتللخللراج املللللخللللدرات من 
العمل  فريق  فانتقل  ال�شطوانات. 
و  ال�شارقة  اإملللارة  اإىل  الللفللور  وعلى 

املتهمني  على  القب�س  بللاإلللقللاء  قللام 
مداهمته  بلللعلللد  واللللثلللاللللث  الللللثللللاين 
 38 .اأ.اأ  هللل  املللدعللو:  الللثللالللث  ل�شقة 
�شنة متزوج يعمل موظفا يف اإحدى 
ال�شركات التجارية والذي تاأكد من 
تفا�شيل الق�شية لحقا باأنه �شريك 
ت�شرت على جمرم  واأنلله  العملية  يف 
الثاين  املتهم  لللديلله  بللاإيللوائلله  هلللارب 
مطلوب  بللاأنلله  معرفته  الللرغللم  على 
للجهات الأمنية لت�شببه بالنفجار 
الللللذي حلل�للشللل.  اأمللللا املللتللهللم الثاين 
متزوج  �شنة   38 �لللس.ر.�لللس  املللدعللو 
ويقيم يف الدولة ب�شفته رجل اأعمال 
فللقللد تللبللني ملللن العللللرتافللللات التي 
باأن مهمة  الع�شابة  اأفللراد  بها  اأدىل 
ال�شطوانات  فللتللح  اللللثلللاين  املللتللهللم 
اإليها وا�شتخراج ما فيها من  امل�شار 
وعلى  يتعر�س  جعله  مللا  خملللدرات 
نحو مبا�شر لإ�شابات وحروق بليغة 

جراء النفجار. 

منح  موؤخرا،  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
اأهمية  الطلبة جرعة جيده حول 
القانون يف املجتمع، و�شبل اللتزام 
بللتللنللفلليللذه واحلللرتامللله، ملللوؤكلللدا اأن 
برامج احلماية التي تعمل الدولة 
على ن�شرها يف هذا ال�شدد، اأ�شمل 
واأعمق وت�شتهدف �شرائح املجتمع 
كافة، ول�شيما طلبة املدار�س على 
ملل�للشللتللوى الإملللللللارات، وخللا�للشللة اأن 
املجتمع  اأفلللراد  مللن  الكثري  هللنللاك 
يللقللعللون يف ملل�للشللاكللل قللانللونلليللة دون 
اإدراكهم  عمل  ب�شبب  ي�شعرون  اأن 
ملفاهيم القانون وكيفية احرتامه 

التوا�شل  ملللواقلللع  يللخلل�للس  وفلليللمللا 
خلفان  �شاحي  �شدد  الجتماعي، 
ومراقبة  مللتللابللعللة  �لللشلللرورة  علللللى 
الوالدين لأبنائهم، وتفعيل عالقة 
اأن  التوا�شل الأ�شري معهم، حيث 
حتللتللوى الللكللثللري مللن املللواقللع على 
اأخللالقلليللا ودينيا  مللللواد حمللظللورة 
اأ�شخا�س  كللذلللك  ويللوجللد  واأدبللليلللا، 
اأخبار  يبثونا  بللالللكللذب،  يت�شمون 
واأقللاويللل كللاذبللة ويللزيللفللون الواقع 
اللللللذي يهدد  الأمللللللر  واحللللقلللائلللق، 
ويتنافى  اأبنائنا  واأفللكللار  اجتللاهللات 

مع العادات والتقاليد املجتمعية.

وتللطللبلليللقلله، فللنللحللن يف حللاجللة اىل 
تللعللزيللز املللفللاهلليللم اللل�للشللحلليللحللة يف 

ال�شباب منذ �شن مبكر.
وطالب القائد العام ل�شرطة دبي، 
املق�شرين  الأمللور  اأولياء  مبعاقبة 
ومتابعتهم  اأبلللنلللائلللهلللم  رعلللايلللة  يف 
ابللتللكللار رابط  درا�لللشللليلللاً، مللقللرتحللاً 
وزارة  مللللوقللللع  علللللللى  اللللللكلللللرتوين 
نخبة  وي�شم  والتعليم،  الللرتبلليللة 
ملللن رجلللللال اللللقلللانلللون، للليلل�للشللهللم يف 
الأمللللور  واأولللليلللاء  الللطلللللبللة  تثقيف 
قلللانلللونللليلللا، ملللن خللللالل اللللللرد على 

ا�شتف�شاراتهم القانونية.

تن�ضئة الطفل
نائب  املزينة  خمي�س  اللواء  وقللال 
يجب  دبللي،  ل�شرطة  الللعللام  القائد 
اأن يكون اأفراد املجتمع على درجة 
القانون،  يف  اللللوعلللي  ملللن  كلللبلللرية 
تنفيذه  اأهلللمللليلللة  علللللى  واللللتلللعلللرف 
واحرتامه، من نابع حب اللتزام 
هناك  يكون  اأن  فالبد  والقواعد، 
ثللقللافللة اجللتللمللاعلليللة جلللديلللدة لدى 
املللجللتللمللع مبختلف  اأفللللللراد  جللملليللع 
و�شرائحهم  وفللئللاتللهللم  اأعلللملللارهلللم 
بللللاأهللللملللليللللة و�للللللللشللللللللرورة احللللللللرتام 
والقيم  والأعلللللللراف  الللتلل�للشللريللعللات 

�سرطة دبي تلقي القب�ض على ع�سابة لتهريب املخدرات يف حي املرر موؤ�س�سة خليفة ت�سارك مبعر�ض مزاينة الرطب 
•• ليوا -وام:

يحظى جناح موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الن�شانية يف معر�س مزاينة الرطب الذي اإفتتحه �شمو 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر اأم�س الول يف ليوا 
باإقبال مكثف من جانب الزوار نظرا  باملنطقة الغربية 
املوروثات  تنتج  التي  املواطنة  الأ�شر  باإ�شراك  لهتمامه 
املعر�س  هللذا  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  وتعترب  الللرتاثلليللة. 
الأوىل من نوعها بجناح �شم 50 حمال جتاريا وهو ما 
ي�شكل ثلث اأجنحة املعر�س. وي�شم جناح املوؤ�ش�شة 100 
مواطنة بواقع �شيدتني مواطنتني يف كل حمل يعر�شن 
امل�شغولت  مللثللل  الللرتاثلليللة  امللللوروثلللات  مللن  منتجاتهن 
اليدوية والعطور والدخون والكالت ال�شعبية وغريها. 
وقال �شعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالعمال الن�شانية اإن املوؤ�ش�شة 
مبادرتها  تنفيذ  يف  ا�شرتاتيجتها  حتقيق  على  حر�شت 
يف  م�شاعدتها  اأهدافها  من  والتي  املواطنة  الأ�شر  دعللم 
�شراء  و  ال�شائم  افطار  م�شروع  مثل  املللجللالت  خمتلف 
املعار�س  يف  وامللل�للشللاركللة  ال�شيافة  و  الللتللذكللاريللة  الللهللدايللا 

اأنحاء الدولة واحلر�س على اإيجاد  املتنوعة يف خمتلف 
مكان لئق لهذه الأ�شر. واأو�شح اأن موؤ�ش�شة خليفة وقعت 
مبوجبها  مت  الللرطللب  مزاينة  ادارة  مللع  تفاهم  مللذكللرة 
فيه  تعر�س  باملعر�س  50 حمال  املوؤ�ش�شة على  ح�شول 
اليدوية  امل�شغولت  من  منتجاتها  مواطنة  اأ�شرة  مائة 
والعطور والدخون واملوروثات الرتاثية الخرى بهدف 
ايجاد م�شادر دخل لهذه الأ�شر ودعم مواردها الذاتية. 
اأن م�شاركة موؤ�ش�شة خليفة يف هذا املهرجان  اإىل  واأ�شار 
مملليللزة و اأتلللاحلللت الللفللر�للشللة لللهللا للللللتللعللرف علللللى طبيعة 
املواطنات  وال�شيدات  التاريخية  ومللوروثللاتللهللا  املنطقة 
موؤ�ش�شه  حر�شت  و   . ال�شعبية  الدوات  مللن  وانتاجهن 
خليفة كعادتها على م�شاعدة الأ�شر املواطنة وت�شجيعها 
النف�س  على م�شاعفة اجلهد يف النتاج والعتماد على 
يف ايجاد م�شادر دخل لها على املدى البعيد. واأبدت ادارة 
معر�س مزاينة الرطب اهتماما بجناح موؤ�ش�شة خليفة 
بعدما خ�ش�شت لها ثلث املحالت التجارية التي تعر�س 
الزوار  توافد  اجلناح  �شهد  كما  املهرجان   يف  منتجاتها 
عليه بكثافة . و�شتحر�س موؤ�ش�شه خليفة على التواجد 
كل عام يف هذا املعر�س اأو اأي معر�س اآخر ت�شتطيع من 

خالله م�شاعدة الأ�شر املواطنة.
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�سيف بن زايد يطلع على بحث لدار�ض من �سرطة اأبوظبي حا�سل على االمتياز 

�سيف بن زايد يوؤكد الدور املحوري للهوية يف م�سرة النه�سة والتطوير

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زايللد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اإطلع 
موؤخرا  مكتبه  يف  الداخلية  وزيللر  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س 
على بحث التخرج للدار�س ال�شرطي اأحمد جا�شم املرزوقي 
من منت�شبي �شرطة اأبوظبي مبنا�شبة ح�شوله على �شهادة 
البكالوريو�س يف الهند�شة املدنية بتقدير امتياز مع مرتبة 
الأمريكية  فلرتن  �شتيت  كاليفورنيا  جامعة  من  ال�شرف 
ا�شتثماري مكون  �شكني  البحث على م�شروع جممع  وركز 
التميز  ميدالية  �شموه  الطالب  واأهلللدى  فلللللل   ع�شر  مللن 
�شموه  وثمن  الدرا�شي  لتفوقه  اجلامعة  له  منحتها  التي 
جهود الباحث يف اإعداد البحث وحثه على موا�شلة التميز 
الوطن  خدمة  يف  اجلامعة  يف  تعلمه  ما  وت�شخري  العلمي 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  الهند�شية  امل�شاريع  وتطوير 

املرزوقي احلر�س على موا�شلة  اأكد  اأبوظبي. من جانبه 
العلمية  اللللدرجلللات  اأعلللللى  لنيل  والللتللملليللز  العلمي  الللبللحللث 
املجتمع  خللدمللة  يف  ي�شهم  مبللا  �شموه  لتوجيهات  تنفيذا 
العامة  الللقلليللادة  توليه  اللللذي  الكبري  الهللتللمللام  اإىل  لفللتللا 
ل�شرطة اأبوظبي يف تاأهيل منت�شبيها واإتاحة الفر�شة لهم 
بالدرا�شة يف اأرقى اجلامعات العاملية وقدم ال�شكر والتقدير 
اأبوظبي وامللحقية ال�شرطية يف  اإدارة التعليم ب�شرطة  اإىل 
الوليات املتحدة الأمريكية على متابعة حت�شيله الدرا�شي 
كبري  له  كللان  مما  تواجهه  كانت  التي  ال�شعوبات  وتذليل 
الأثر يف متيزه وتفوقه العلمي ح�شر اللقاء العميد علي 
خلفان الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة ل�شرطة اأبوظبي 
الب�شرية  املللوارد  والعميد جا�شم املرزوقي نائب مدير عام 
اإدارة  مللديللر  ال�شاعدي  �شعود  والعقيد  اأبللوظللبللي  ب�شرطة 

�شكرتارية مكتب �شمو وزير الداخلية.

•• اأبوظبي-وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الللفللريللق  اأكلللد 
رئي�س  نللائللب  نهيان  اآل  زايلللد  بللن 
الداخلية  وزيلللر  الللللوزراء  جمل�س 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
الللدور املحوري  الإملللارات للهوية 
النه�شة  م�شرية  دعللم  يف  للهيئة 
الدولة  ت�شهدها  التي  والتطوير 
للقيادة  احلكيمة  الللروؤيللة  ظل  يف 
الللعللللليللا ودعلللا �للشللمللوه اأ�لللشلللرة هيئة 
الإمللارات للهوية يف اإطار خطتها 
 2010-2013 ال�شرتاتيجية 
تطوير  علللللللللى  اللللللرتكللللليلللللز  اإىل 
كمحور جلميع خطط  اخلدمات 
املوؤ�ش�شي جاء ذلك خالل  التميز 
مللللن هيئة  �لللشلللملللوه وفلللللللدا  لللللقللللاء 
الإمارات للهوية برئا�شة الدكتور 
املللهللنللد�للس علللللي حمللمللد اخلللللوري 
زاخر  الهيئة يف ق�شر  عللام  مدير 
اأقيمت  بالعني على مائدة اإفطار 
�شعود  العقيد  بح�شور  مللوؤخللرا 
�شكرتارية  اإدارة  مدير  ال�شاعدي 
مكتب �شمو وزير الداخلية وثمن 
مل�شرية  العليا  القيادة  دعم  �شموه 
تللنلل�للشللده وحتققه  الللللذي  الللتللملليللز 

لأجلها الهيئة وامل�شاهمة الفاعلة 
يف تعزيز تناف�شية الدولة وبلورة 
على   2021 الإملللللللللارات  روؤيللللللة 
اأر�للس الللواقللع من خللالل ت�شافر 
اجلهود مع ال�شركاء نحو تطوير 
جمتمع  وبللنللاء  احلللكللومللي  العمل 
الرتكيز  ملللع  املللعللرفللة  واقللتلل�للشللاد 
على املتعاملني باعتبارهم حمور 
للهيئة  ال�للشللرتاتلليللجلليللة  الللقلليللم 
واأبرز اأولوياتها. ح�شر اللقاء من 
امل�شماري  م�شبح  الهيئة  جللانللب 
املوؤ�ش�شية  اخلدمات  قطاع  مدير 
وامل�شاندة ونا�شر العبدويل مدير 
الت�شجيل  مللراكللز  عمليات  قطاع 
مدير  الكندي  وعبداهلل  بالإنابة 
و�شكري  املللعلللللومللات  تقنية  اإدارة 
ال�شجل  اإدارة  ملللديلللر  الللربيللكللي 
واإ�للشللمللاعلليللل ف�شل اهلل  اللل�للشللكللاين 
الت�شجيل  ملللراكلللز  اإدارة  ملللديلللر 
اإدارة  مللللديللللر  امللللللهلللللري  وعلللللاملللللر 
واملجتمعي  احلللكللومللي  التلل�للشللال 
الإدارة  مدير  احلو�شني  واأحللمللد 
املالية اإىل جانب مديري الأق�شام 
ومراكز  التنظيمية  واللللوحلللدات 
اخللللدملللة الللتللابللعللة للللللهلليللئللة على 

م�شتوى الدولة.

هيئة الإمللارات للهوية يوما بعد 
اأ�لللشلللرة الهيئة  يلللوم داعلليللا �للشللمللوه 
حتقيق  يف  قللللدمللللا  املللل�لللشلللي  اإىل 
الأداء  الللتللملليللز يف  درجلللللات  اأعلللللللى 
املبذولة  اجلللللهللللود  ومللل�لللشلللاعلللفلللة 
لالرتقاء بخدمة املتعاملني واأكد 
لروؤية  وفللقللا  الللتللملليللز  اأن  �للشللمللوه 
اللللقللليلللادة الللعللللليللا ل يلللوجلللد خط 
نللهللايللة لللله ول يللنللتللهللي عللنللد حد. 
وحث �شموه موظفي الهيئة على 
موا�شلة التعلم و�شقل مهاراتهم 

واكت�شاب  الوظيفية  وكفاءاتهم 
الهيئة  مكانة  تعزز  التي  املعارف 
التناف�شية  بللاملللكللانللة  والرتللللقللللاء 
اخلدمات  اأرقلللى  وتللوفللري  للدولة 
على  واملقيمني  الللدولللة  ملواطني 
الدكتور  رفع  جانبه  من  اأر�شها. 
املللهللنللد�للس علللللي حمللمللد اخلللللوري 
مدير عام هيئة الإمارات للهوية 
اآيات  اأ�للشللمللى  الهيئة  اأ�للشللرة  با�شم 
القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين 
حلول  مبنا�شبة  للللللدولللة  الللعللللليللا 

عن  معربا  املبارك  رم�شان  �شهر 
�شكر وامتنان اأ�شرة الهيئة للدعم 
الذي توليه القيادة العليا لأ�شرة 
لللتللمللكلليللنللهللم ملللن حتقيق  الللهلليللئللة 
واأهدافها  ور�شالتها  الهيئة  روؤيللة 

ال�شرتاتيجية.
واأكلللللللد اخللللللللوري حلللر�لللس اأ�لللشلللرة 
وم�شاعفة  موا�شلة  على  الهيئة 
للوطن  اجللللمللليلللل  للللللرد  اجلللللهللللود 
ي�شمن  مبللللا  اللللعللللللليلللا  وقلللليللللادتلللله 
اأن�شئت  الللتللي  الأهللللللداف  حتللقلليللق 

الهالل االأحمر يوزع اأكرث من األف وجبة اإفطار رم�سانية يف �ساحات االأق�سى املبارك والقد�ض

موؤ�س�سة خليفة توزع اإفطارات رم�سانية يف ثالث مناطق مبدينة غزة

�سرطة اأبوظبي تطلق موقعًا اإلكرتونيًا لن�سر ثقافة التميز  االأن�ساري لل�سرافة تتربع مبليون درهم حلملة ك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل

•• القد�س-وام:

وزعللت هيئة الللهللالل الحللمللر اأكرث 
اإفللطللار رم�شانية  األلللف وجللبللة  مللن 
يف �شاحات امل�شجد الأق�شى املبارك 
ومواقع متعددة يف القد�س ال�شريف 
ليتمكن  اجلمعة  الول  اأملل�للس  يللوم 
 . افطارهم  تللنللاول  مللن  ال�شائمون 
وقال م�شرفون على موائد الفطار 

م�شت�شفى  قللاعللة  يف  وجللبللة  و250 
اأي�شا  بالقد�س  اخلللرييللة  املقا�شد 
مو�شحني اأن تكية خا�شكي �شلطان 
طعام  وجبات  تقدم  التي  بالقد�س 
علللللى ملللدار الللعللام لللفللقللراء القد�س 
وت�شرف عليها هيئة الهالل الحمر 
يف  الفطار  عند  وجباتها  ت�شاعف 
رم�شان وت�شهد هي الخرى اقبال 
مكثفا من ال�شائمني وتقدم يوميا 

ال�شائمني  اإقلللبلللال  اإن  الملللاراتللليلللة 
وذلك  مكثفا  كان  املوائد  هذه  على 
ال�شالمي  املللتللحللف  ملللن  بلللاللللقلللرب 
داخللللللل القللل�لللشلللى الللل�لللشلللريلللف حيث 
يتواجد امل�شلون ال�شائمون بكرثة. 
 500 نللحللو  اأن  املللل�لللشلللرفلللون  وذكلللللر 
�شاحات  يف  وزعللت  رم�شانية  وجبة 
مب�شجد  وجللبللة  و300  القلل�للشللى 
القدمية  الللقللد�للس  يف  و�شعيد  �شعد 

اإفطار  وجبة   500 عللن  ليقل  مللا 
دائرة  م�شوؤولو  واأ�شاد   . لل�شائمني 
بللالللتللواجللد الدائم  الللقللد�للس  اأوقللللاف 
القد�س  يف  الحللمللر  الللهللالل  لهيئة 
خا�شة  العام  مللدار  على  والأق�شى 
تتكفل  التي  �شلطان  خا�شكي  تكية 
الطعام  وجلللبلللات  بللتللمللويللل  اللللهلللالل 
القد�س  لفقراء  يوميا  تعدها  التي 
واأ�للشللار هللوؤلء اإىل اأن هللذا التواجد 

اأهايل  م�شاعدة  على  يركز  للهالل 
ظروفهم  لتخطي  الفقراء  القد�س 
وتثبيتهم  اللل�للشللعللبللة  القللتلل�للشللاديللة 
مو�شحني  ومنازلهم  ار�شهم  على 
الهالل  ملللن  غلللذائللليلللة  طللللللرودا  اأن 
الأحلللملللر تللللوزع يللوملليللا علللللى فقراء 
القد�س القدمية الذي يعانون فقرا 
و�شيق حال بهدف التخفيف عليهم 

وم�شاعدتهم على العي�س الكرمي .

•• دبي-وام:

اأعلللللنللت النللل�لللشلللاري لللللل�للشللرافللة عن 
ملل�للشللاهللمللتللهللا مبللبلللللغ مللللليللون درهلللم 
األللف طفل �شمن حملة   25 لك�شوة 
لك�شوة  مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد 

العامل.  حللول  مليون طفل حمللروم 
الأن�شاري  علللللي  حمللمللد  واأو�للللشللللح 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأن�شاري 
اأطلقها  التي  املللبللادرة  اأن  لل�شرافة 
بن  حمللمللد  ال�شيخ  ال�شمو  �للشللاحللب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

اللللللوزراء حللاكللم دبي  رئلليلل�للس جمل�س 
رعاه اهلل توؤكد اأن جمتمع الإمارات 
وتربز  واخلللري  العطاء  جمتمع  هللو 
الآباء  زرعها  التي  العطاء  بللذرة  اأن 
دعائمها  اأر�لللشلللى  واللللتلللي  والأجلللللللداد 
الللوالللد املللوؤ�للشلل�للس املللغللفللور للله ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه تنمو مع منو املجتمع وازدهاره. 
ملبادرة  العميق  تقديره  عن  واأعللرب 
الللل�لللشللليلللخ حممد  الللل�لللشلللملللو  �لللشلللاحلللب 
الللللذي لطاملا  مللكللتللوم  اآل  را�لللشلللد  بلللن 
املبادرات  اإطللالق  على  �شموه  عودنا 
المارات  التي جتعل من  الإن�شانية 
اأن  خا�شة  والعطاء  للخري  نربا�شا 
هذه املبادرة الن�شانية تاأتي يف غمرة 
�شهر اخلري والعطاء وبالتزامن مع 
بيوم  لالحتفاء  الدولة  ا�شتعدادات 
 19 يف  الإمللاراتللي  الإن�شاين  العمل 
من رم�شان اجلاري. وعرب الرئي�س 
التنفيذي لالأن�شاري لل�شرافة عن 
�شاهمت  ال�شركة  تكون  اأن  يف  اأمللللله 
الك�شوة  ب�شكل ب�شيط يف توفري  ولو 
لللالأطللفللال املللحللرومللني حللول العامل 
اإن�شانية  ظللروف  من  يعانون  الذين 

�شعبة. 

•• غزة-وام:

اآل  زايللد  وزعللت موؤ�ش�شة خليفة بن 
وجبات  الن�شانية  لالعمال  نهيان 
الول  املل�للس  يللوم  رم�شانية  افللطللار 
مدينة  من  فقرية  اأحياء  ثالثة  يف 
برناجمها  �لللشلللملللن  وذلللللللللك  غللللللزة 
الللللرملللل�للللشللللاين اللللللللللذي تللللنللللفللللذه يف 
اأمين  الفل�شطينية. وقال  الأرا�شي 
عيا�س مدير اجلمعية الفل�شطينية 
اإن  غللزة  مدينة  يف  املعاقني  لتاأهيل 
بال�شراكة  التي تتم  التوزيع  عملية 
مع الونللروا وبتمويل من موؤ�ش�شة 
األف عائلة  اأكرث من  خليفة �شملت 
اأ�للشللا�للشلليللة وهي  ثلللالثلللة ملللراكلللز  يف 

على  ال�شنانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
الللللدور الللكللبللري اللللذي تللقللوم بلله من 
خالل اأعمال اخلري التي تنفذها يف 
قطاع غزة  م�شريا اإىل اأن الأو�شاع 
يف القطاع تتطلب مزيدا من الدعم 
موؤ�ش�شة  تللعللتللرب  فلليللمللا  والللتللوا�للشللل 
اخلدمات  تقدمي  يف  رائلللدة  خليفة 
النلل�للشللانلليللة للل�للشللكللان الللقللطللاع . من 
كللر�للس الذي  اأبلللو  اأكللللرم  قلللال  جهته 
يللعللمللل مللراقللبللا ملللن قللبللل الونلللللروا 
اأفقر  مللن  تعترب  الللللدرج  منطقة  اإ 
تاأخذ  وهللي  غللزة  املناطق يف مدينة 
اأولوية كبرية يف تقدمي الفطارات 
والو�شاع  ال�شكانية  للكثافة  نظرا 
�شكانها  املتدهورة لقطاع كبري من 

الن�شائي يف منطقة  الن�شاط  مركز 
الن�شائي  الللنلل�للشللاط  ومللركللز  الللللدرج 
وجمعية  اللللل�للللشللللاطللللئ  خملللليللللم  يف 
غزة.  مدينة  غللرب  املعاقني  تاأهيل 
ح�شلت  التي  العائالت  اإن  واأ�شاف 
من  رم�شانية  اإفللطللار  وجبات  على 
قوائم  يف  م�شجلة  خليفة  موؤ�ش�شة 
الونللللللروا علللللى اأنللهللا تللعللاين الفقر 
التوزيع  عمليات  اأن  وذكللر   . املدقع 
تتم با�شراف م�شرتك بني الونروا 
ل�شمان  املللدين  املجتمع  ومنظمات 
اجلللودة واللللوزن وو�للشللول الوجبات 

اىل م�شتحقيها قبل الفطار.
و�شكر عيا�س دولة المارات العربية 
زايد  بن  خليفة  وموؤ�ش�شة  املتحدة 

. وقال اأبوكر�س اإن هذا العام اأف�شل 
من العوام من ال�شابقة على طريق 
اآلية التوزيع وجودتها فيما  �شمان 
جميع  يف  الونلللروا  موظفو  ينت�شر 
اأملللاكلللن الللتللوزيللع للل�للشللمللان اجللللودة 
م�شتحقيها.  اىل  الوجبات  وو�شول 
اأبللوكللر�للس مللوؤ�للشلل�للشللة خليفة  و�للشللكللر 
على ما تقوم من اأفعال خري كثرية 
يف قطاع غزة متتد اإىل العديد من 
وبناء  كالتعليم  احللليللاة  قللطللاعللات 
املدار�س وتبنيها. من جهتها اأعربت 
امل�شاعدة  يد  طالتها  غزية  عائالت 
�شكرها  عللن  خليفة  مللوؤ�للشلل�للشللة  مللن 
الن�شاين  العمل  لللهللذا  وتللقللديللرهللا 
الماراتي  وقالت اأم لثمانية اطفال 

اإنها تتلقى �شنويا وجبات افطار من 
موؤ�ش�شة خليفة نظرا لأن زوجها ل 

يعمل.
اآخرى  فل�شطينية  مواطنة  وقالت 
اأطفال  لللتلل�للشللعللة  واأم  اأرملللللللللة  وهللللي 
�شاءت  غلللزة  قللطللاع  الو�لللشلللاع يف  اإن 
احل�شار  ظللللل  يف  كلللبلللرية  بللللدرجللللة 
�شاكرة  الللبللطللالللة  نلل�للشللبللة  وارتللللفللللاع 
ملللا تللقللدملله مللوؤ�للشلل�للشللة خللللليللفللة من 
اأن  اهلل  ودعللت  رم�شانية  افللطللارات 
ما  على  و�شعبها  المللللارات  يحفظ 
وخا�شة  م�شاعدات  مللن  يقدمونه 
امللللبلللارك. ووجه  �للشللهللر رملل�للشللان  يف 
رب ا�شرة فل�شطينية �شكره اجلزيل 
املتحدة  العربية  المللللارات  لللدولللة 

•• اأبوظبي-وام: 

الللعللامللة ل�شرطة  الللقلليللادة  اأطلللللقللت 
لن�شر  اإلللكللرتونلليللا  موقعا  اأبللوظللبللي 
املنت�شبني  لللللدى  الللتللملليللز  ثللقللافللة 
وزارة  ا�لللشلللرتاتللليلللجللليلللة  ويلللجللل�لللشلللد 
الداخلية وفل�شفتها التي تقوم على 
حتقيق اجلودة والتميز اإىل جانب 
احلر�س على ا�شتمرار التميز مبا 
التطويرية  اللللقلللفلللزات  ملللن  يللعللزز 

للعمل ال�شرطي والأمني.
اللواء  د�شنه  اللللذي  املللوقللع  ويللقللدم 
عام  مللديللر  الري�شي  نا�شر  اأحللمللد 
عن  عامة  نبذة  املركزية  العمليات 
احلكومي  للللالأداء  اأبوظبي  جللائللزة 
الرئي�شية  والأنللل�لللشلللطلللة  املللتللملليللز 
والتميز  اجللللللللللودة  علللملللل  لللللفللللرق 
اأبوظبي  �شرطة  منت�شبي  ويحفز 
العمل  الإبللللللداع يف جمللللالت  علللللى 
الأ�شاليب  بللاأفلل�للشللل  وتللعللريللفللهللم 

لتحقيق التميز.

اأفلل�للشللل املللقللرتحللات الللهللادفللة التي 
التميز  ثللقللافللة  نلل�للشللر  علللللى  حتللفللز 
احلكومي  اللللعلللملللل  جمللللللللالت  يف 
باعتبارها جزءا رئي�شيا من حياتنا 
اإطار جهود احلكومة  اليومية ويف 
الرامية نحو التحول اإىل احلكومة 

الذكية.
ثللقللافللة التميز  نلل�للشللر  واأكلللللد فللريللق 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
التي  الللهللادفللة  للمقرتحات  تبنيه 
حتلللفلللز مللنللتلل�للشللبللي الللل�لللشلللرطلللة على 
اللللعلللملللل املللتللملليللز وذلللللللك يف اإطلللللار 
لقيمات  اللللرمللل�لللشلللاين  جمللللل�للشلله 
فندق  يف  اأقللللاملللله  الللللللذي  الللتللملليللز 
العميد  بح�شور  اأبوظبي  هيلتون 
جا�شم حممد املرزوقي نائب مدير 
عام املوارد الب�شرية ويا�شر النقبي 
اأبوظبي  جلللائلللزة  بلللرنلللاملللج  ملللديلللر 
والعقيد  املتميز  احلكومي  لللالآداء 
اإدارة  مدير  ال�شام�شي  بطي  ثللاين 
ثقافة  ن�شر  فريق  رئي�س  التدريب 

ويعرف املوقع بخدمة الت�شجيل يف 
ت�شهم  والتي  الإلكرتونية  الن�شرة 
باأ�شلوب  الللتللملليللز  ثللقللافللة  نلل�للشللر  يف 
معا�شر ويقدم اإجابات عن الأ�شئلة 
اللل�للشللائللعللة علللن الللتللملليللز ويلللطلللرح يف 
فلللللرتات خمللتلللللفللة مللنللاقلل�للشللات بني 
املمار�شات  اأف�شل  حللول  املنت�شبني 
التميز يف  مللن م�شرية  تللعللزز  الللتللي 

العمل ال�شرطي والأمني.
التميز  اأن  الللريلل�للشللي  اللللللللواء  واأكللللد 
وزارة  �شمات  مللن  �شمة  اللليللوم  بللات 
الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة 
حتديا  تعد  وا�شتمراريته  اأبوظبي 
بف�شل  مواجهته  باإمكاننا  كللبللريا 
وت�شجيعها  الللعللللليللا  الللقلليللادة  دعلللم 
والو�شول  الللتللملليللز  علللللى  امللل�للشللتللمللر 
املتطور  العمل  مللراتللب  اأرقلللى  اىل 
التي ي�شهدها  التطوير  يف م�شرية 
خمتلف  يف  الللل�لللشلللرطلللي  اللللقلللطلللاع 

جمالته.
بن�شر  الهتمام  �شرورة  اإىل  واأ�شار 

ال�شام�شي  �شيف  والعقيد  التميز 
الثقايف  اللللنللل�لللشلللاط  قلل�للشللم  رئللليللل�لللس 
والجتماعي باإدارة النوادي ولفيف 
كبري من ال�شباط واملدنيني وقال 
املرزوقي  حمللمللد  جللا�للشللم  الللعللملليللد 
نائب مدير عام املوارد الب�شرية يف 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي اإن 
املجل�س الرم�شاين لقيمات التميز 
يف رم�شان من املبادرات التي تعزز 
ثللقللافللة الللتللملليللز ويلللقلللدم اإ�للللشللللاءات 
تعك�س  واللللتلللي  الللتللملليللز  جمللللال  يف 
ال�شرطية  القيادة  ورعاية  اهتمام 
اإن  واأ�شاف  التميز ودعمها  مل�شرية 
تواجه  الللتللي  التحديات  اأكلللرب  مللن 
التميز  ثللقللافللة  نلل�للشللر  املللوؤ�للشلل�للشللات 
املجال�س  هللللذه  مللثللل  فلللللاإن  للللذللللك 
ثقافة  نلل�للشللر  فللريللق  يقيمها  الللتللي 
اخت�شا�شيني  ومبلل�للشللاركللة  التميز 
التميز هي  وا�شت�شاريني يف جمال 
لللكللل منت�شبي  عللبللارة عللن ر�للشللائللل 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  الللقلليللادة 

باأن هدفنا هو التميز.
وذكر العقيد ثاين بطي ال�شام�شي 
رئي�س  الللللتللللدريللللب  اإدارة  مللللديللللر 
ب�شرطة  التميز  ثقافة  ن�شر  فريق 
هي  املتميزة  املوؤ�ش�شة  اأن  اأبوظبي 
اللللتلللي حتللقللق وحتافظ  املللوؤ�للشلل�للشللة 
تلبي  متفوقة  اأداء  م�شتويات  على 
وتوقعات  احلللتللليلللاجلللات  وتلللتلللجلللاوز 
قيم  على  وترتكز  العمالء  جميع 
بها من  واللللتللزام  املوؤ�ش�س  وروؤيلللة 

قبل العاملني كافة.
ل�شرطة  العامة  الللقلليللادة  اأن  واأكلللد 
التميز  تللللرى  اأ�للشللبللحللت  اأبلللوظلللبلللي 
منت�شبيها  جميع  على  يجب  نهجا 
املوؤ�ش�شة  باأداء  به لالرتقاء  التقيد 
منت�شبيها   مللللللهللللللارات  وتلللنلللمللليلللة 
مو�شحا اأن معايري جائزة اأبوظبي 
للللللالأداء احلللكللومللي املللتللملليللز جاءت 
لتقي�س مدى تبني هذه املوؤ�ش�شات 
الو�شول  املثلى بهدف  للممار�شات 

اإىل الرقي يف الأداء.

اآل  ومللوؤ�للشلل�للشللة خليفة بللن بللن زايلللد 
نللهلليللان لللالعللمللال النلل�للشللانلليللة على 
الرم�شانية   الفلللطلللارات  ملل�للشللروع 

التوزيع  عللمللللليللة  بلللزيلللادة  مللطللالللبللا 
لدى  امل�شجلني  فقط  لي�س  لت�شمل 
الونروا من الالجئني ولكن اي�شا 

ملللن هلللم ملللن غلللري الللالجللئللني لأن 
لأو�شاع  م�شابهة  املواطنني  اأو�شاع 

الالجئني اإن مل تكن اأ�شواأ.

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/829  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -فالفار�س خلدمات التمويل �س ذ.م.م     جمهول 
برايت  جللوي  راجلللان  راج  �شايني  /نيتا  امل�شتاأنف  ان  مبللا  القللامللة  حمللل 
وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2013/5/20 بتاريخ  جزئي  عمايل   2013/569 رقللم  بالدعوى  ال�شادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/8/19 املللوافللق  الثللنللني  يللوم  جل�شه  لها  وحلللددت 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم   ch2D.19 شباحا بالقاعة�

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

حاكم راأ�ض اخليمة ي�ستقبل �سفراء دول جمل�ض التعاون وم�ست�سار ال�سوؤون الدينية بوزارة �سوؤون الرئا�سة
•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ام�س  الظيت م�شاء  راأ�للس اخليمة يف ق�شر  الأعلى حاكم  املجل�س 
الدولة  لدى  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  �شفراء 
الرئا�شة  �للشللوؤون  بلللوزارة  والق�شائية  الدينية  ال�شوؤون  وم�شت�شار 
والتربيكات  التهاين  وتقدمي  �شموه  على  لل�شالم  قدموا  الذين 

مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك. 
فقد تلقى �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة التهاين بهذه املنا�شبة 
ال�شالمية املباركة من �شعادة حممد بن حمد �شقر املعاودة �شفري 
مملكة البحرين و�شعادة ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن على القتبى 
�شفري �شلطنة عمان و�شعادة �شالح حممد البعيجان �شفري دولة 

الكويت و�شعادة عبد الرحمن اخللف القائم باعمال �شفارة خادم 
ال�شيد علي  امل�شت�شار  الدولة و�شماحة  ال�شريفني لدى  احلرمني 
�شوؤون  بلللوزارة  والق�شائية  الدينية  ال�شوؤون  م�شت�شار  الها�شمي 

الرئا�شة.
الدولة  قلليللادة  على  يللدمي  اأن  وجللل  عللز  اهلل  اىل  اجلميع  وتللقللدم 
الر�شيدة نعمة ال�شحة والعافية وعلى �شعب المللارات والمتني 
ال�شيخ  ال�شتقبال  ح�شر  والربكات.  اخلري  وال�شالمية  العربية 
عمر بن �شقر القا�شمي وال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س 
دائرة اجلمارك واملوانئ رئي�س هيئة املنطقة احلرة وال�شيخ اأحمد 
�شقر  بن  �شعود  بن  خالد  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن 
�شاحب  اأقامها  التي  الإفطار  ماأدبة  اجلميع  .وتناول  القا�شمي. 

ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل. 
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ولـــي عهــــد راأ�ض اخليمـــة ي�سهـــد جمـــل�ض بـــن �سيبـــان الرم�سانـــــي
•• راأ�س اخليمة-وام:

ثمن �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن 
�شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
املللكللانللة الللدوللليللة الللتللي تللبللواأتللهللا دولة 
اأ�للشللرع دول العامل  المللللارات كللاأحللدى 
اجتماعيا  وا�شتقرارا  اقت�شاديا  منللوا 
وتنمية �شاملة �شملت جميع جمالت 
والرفاهية  باخلري  اإنعك�س  ما  احلياة 
والرخاء املعي�شي على املواطن واملقيم 
ما  اأن  اإىل  م�شريا  اللل�للشللواء   حللد  على 
ينعم به اجلميع على ار�س الدولة من 
اإل ترجمة لروؤى  اأمللن ورخللاء ما هو 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الللدولللة  رئي�س  نهيان  اآل 
الذي و�شع املواطن على �شلم اأولويات 
خلطط  رئي�شيا  هللدفللا  وجعله  �شموه 
الدولة يف ظل  ت�شهدها  التي  التنمية 

القيادة الر�شيدة.
جاء ذلك خالل ح�شور �شموه املجل�س 
الرم�شاين م�شاء اأم�س الول يف منزل 
منطقة  يف  احلب�شي  �شيبان  بن  احمد 
راأ�للللس اخللليللمللة بح�شور  اللللربيلللرات يف 
اللل�للشلليللخ �للشللقللر بلللن حمللمللد بلللن �شقر 
جمال  بن  �شلطان  وال�شيخ  القا�شمي 
�شيبان  بن  ووليد  القا�شمي  �شقر  بن 
احلب�شي وعبداهلل بن �شيبان احلب�شي 

را�شد  وحملللملللد  اللللعلللفلللاري  وغلللا�لللشلللب 
البراهيمي وعبداهلل ح�شن الطنيجي 
وعبداهلل بن حرمي�س وفهد بن �شيبان 
و�شليمان  ها�شل  بن  حممد  والدكتور 
القبائل  اأبللنللاء  مللن  القيزي وعللدد  بللن 

وامل�شوؤولني يف المارة.
اخليمة  راأ�لللس  عهد  ويل  �شمو  واأ�للشللار 
ميتاز  الملللللاراتلللللي  املللجللتللمللع  اأن  اإىل 
بلللاللللرتابلللط والللنلل�للشلليللج الللللواحللللد بني 
جللملليللع مللكللونللاتلله واطللليلللافللله ملللا يعد 
المن  يعك�س مدى  به  مثال يحتذى 
وال�شتقرار املعي�شي الذي حتقق على 

املباركة حتى  امل�شرية الحتادية  مدار 
ا�للشللحللت الملللللللارات دولللللة الجنلللللازات 
وت�شدرت  والللتللنللمللويللة  احلللل�لللشلللاريلللة 
التنمية  ملللللوؤ�لللللشلللللرات  ملللللن  الللللعللللديللللد 
العربي  امللل�للشللتللويللني  علللللى  الللبلل�للشللريللة 
دولية  ملللنلللظلللملللات  حلل�للشللب  واللللللللللدويل 
لتوا�شل بذلك م�شريتها نحو الريادة 
يف التنمية الب�شرية والدارية ووجهة 
�شياحية وا�شتثمارية لكربى ال�شركات 
باملجال�س  �للشللمللوه  ملل�للشلليللدا  الللعللامللليللة  
الللرملل�للشللانلليللة ملللا لللهللا مللن دور يف دعم 
بني  الجتماعي  والتوا�شل  الللرتابللط 

اأفراد املجتمع وا�شتعرا�س مو�شوعات 
وق�شايا تهم الوطن واملواطن.

وتناول احلوار يف املجل�س الرم�شاين 
والتنموية  احللل�للشللاريللة  الجنلللللللازات 
موؤخرا  الملللارات  دولللة  حققتها  التي 
الكفاءة  يف  الأول  املللركللز  بللاحللتللاللللهللا 
احلكومية مما و�شعها �شمن الع�شرة 
العاملية  التناف�شية  يف  عامليا  الأوائللللل 
للمعهد  الللل�لللشلللنلللوي  للللللتللقللريللر  وفلللقلللا 
ب�شوي�شرا  الإداريلللللة  للتنمية  اللللدويل 
للعام 2013 ا�شافة اىل املركز الأول 
عامليا يف جمال الرتابط املجتمعي ويف 

واخلام�س  وال�شلوكيات  القيم  جمللال 
وال�شاد�س  التوظيف  موؤ�شر  يف  عامليا 
الأعمال  ممللار�للشللات  حملللور  يف  عللامللليللا 
 19 يف  الللكللبللري  لتقدمها  بللالإ�للشللافللة 
الع�شرة  لتكون �شمن  موؤ�شرا خمتلفا 
الأوائل عامليا يف التناف�شية العاملية يف 

التقرير العاملي للتناف�شية.
اأن  احلب�شي  �شيبان  بن  اأحمد  واأو�شح 
ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  الملللارات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأ�شحاب  واخللوانلله  اهلل  حفظه  الدولة 
اللل�للشللمللو حللكللام المللللللارات غلللدت دولة 
امتدادا  تعد  حيث  وتنموية  ح�شارية 
جلهود الباء املوؤ�ش�شني الذين ر�شخوا 
اللللدوللللة الحتلللاديلللة يف نفو�س  اأ�للشلل�للس 
مبادرة  اأن  ملللوؤكلللدا  الملللللللارات  اأبلللنلللاء 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة �شاهمت 
باخلدمات  الرتللقللاء  يف  جلية  ب�شورة 
ال�شحية والتعليمية والبنية التحتية 
وتلم�شت  اللللدوللللة  املللللارات  جللملليللع  يف 
احتياجات املواطنني من حيث توفري 
احلب�شي  واأعللللرب   . املللالئللمللة  امل�شاكن 
ال�شيخ  للل�للشللمللو  �للشللكللره وتللقللديللره  علللن 
حلر�شه  القا�شمي  �شعود  بللن  حممد 
ال�شهر  املللواطللنللني يف هللذا  زيلللارة  على 
التوا�شل  على  منه  حر�شا  الف�شيل 
املجتمع  �للشللرائللح  مللع خمتلف  الللدائللم 

وتلبية  احتياجاتهم  اىل  وال�للشللتللمللاع 
من  بتوجيهات  املعي�شية  متطلباتهم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة و�شريا على نهج املغفور 
القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  له 
اأ�شاد  جانبهم  مللن   . ثلللراه  اهلل  طلليللب 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  احل�شور 
اآل مكتوم  را�للشللد  بللن  اللل�للشلليللخ حمللمللد 
نللائللب رئلليلل�للس الللدولللة رئلليلل�للس جمل�س 
الوزراء حاكم دبي بالتحول للحكومة 
الللذكلليللة ومبلللا حللقللقللتلله حللكللومللة دولة 
الملللارت مللن اجنلللازات وتللقللدم جعلها 
الكفاءة  يف  احللللكلللوملللات  ا�للللشللللرع  مللللن 
امل�شتوى  على  والتناف�شية  احلكومية 
قيادتنا  يحفظ  اأن  اهلل  داعللني  العاملي 
ينعم  واأن  المللللارات  ودوللللة  الر�شيدة 
على �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
الللدولللة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  اهلل 
رئي�س  نلللائلللب  مللكللتللوم  اآل  را�لللشلللد  بلللن 
اللللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الللدولللة 
ال�شمو حكام  ا�شحاب  واخوانهما  دبي 
الللعللهللود مبوفور  واأوللللليللللاء  الملللللللارات 
ال�شحة والعافية واأن يدمي على دولة 
وال�شتقرار  الأمللللان  نعمة  الملللللارات 

والتقدم.

•• اأبوظبي -الفجر: 

اأعلنت جامعة اأبوظبي عزمها افتتاح فرع لها يف اإمارة دبي، 
الإ�شهام يف  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجيتها  اإطار  وذلك �شمن 
والطاقات  اجلهود  كل  وت�شخري  الب�شرية  التنمية  جهود 
اخلطوة  هللذه  وتللاأتللي  املجتمع.  اإىل  املللعللارف  لنقل  املمكنة 
يف ظللل عللوامللل الزدهللللار والللنللمللو الللواعللدة الللتللي ت�شهدها 

لة  دولة الإمللارات وت�شعها يف م�شاف اأبرز الوجهات املف�شّ
حيث  �شواء  حد  على  والللطللالب  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات 
ت�شري التقاريرال�شادرة عن هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية 
لعام 2012 اإىل زيادة يف اأعداد الطلبة يف موؤ�ش�شات التعليم 
العايل خالل العام الدرا�شي اجلاري مقارنة بالعام الدرا�شي 
املا�شي، بن�شبة 11٪، اإ�شافة اإىل ارتفاع ملحوظ يف اأعداد 
العام، مقارنة  %8 هذا  بن�شبة  الأكادميي  التعليم  برامج 

بالعام املا�شي. ويف معر�س تعليقه على هذه اخلطوة، قال 
الدكتور نبيل اإبراهيم، مدير جامعة اأبوظبي: انطالقاً من 
النجاح وال�شمعة اجليدة التي حققتها جامعة اأبوظبي منذ 
تاأ�شي�شها، ن�شعى الآن اإىل التو�شع واإطالق فرع لنا يف اإمارة 
دبي. ونهدف من هذا الفتتاح اإىل ر�شم ب�شمتنا الوا�شحة 
على خارطة التعليم العايل العاملي واإتاحة فر�س التعليم 
للجميع وبناء منظومة طالبية متنوعة من جميع اأنحاء 

�شوق  يف  لالنطالق  واأكادميياً  اجتماعياً  وتاأهيلها  العامل 
العمل وتلبية احتياجات املجتمع احلالية وامل�شتقبلية. 

دبي  يف  العايل  التعليم  م�شهد  اأن  اإبراهيم  الدكتور  واأفللاد 
�شهد حتولت جذرية على مدار العقد املا�شي ، م�شرياً اإىل 
اأن دبي �شجعت موؤ�ش�شات التعليم العايل على اإقامة فروع 
والبنية  املواقع اجلذابة  الإملللارة من خللالل توفري  لها يف 

التحتية، للمواطنني واملقيمني يف دبي. 

فرعني  متتلك  اأبللوظللبللي  جامعة  اأن  اإىل  الإ�لللشلللارة  وجتلللدر 
الت�شال  و�شائل  بللاأحللدث  جمهزين  الللعللني،  و  اأبللوظللبللي  يف 
اأجل  من  الكفاءات  باأعلى  الإداريلللة  و  التدري�شية  وهيئات 
امل�شتويات تطرح  اأف�شل  اإىل  بالطالب  والنهو�س  الرتقاء 
برامج وتخ�ش�شات اأكادميية لدعم عملية التنمية وتطوير 
ملل�للشللتللوى الللتللعللللليللم، مبلللا يللنللعللكلل�للس اإيلللجلللابلللاً علللللى احلاجات 

امل�شتقبلية النا�شئة لدولة الإمارات العربية املتحدة.

يف اإطار �ضعيها الدوؤوب اإىل بناء جمتمع العلم واملعرفة

جامعـــة اأبوظبــــــي تعتــــزم افتـتــــاح فــــرع لهـــا يف اإمــــــارة دبــــــــــــــــي 

ا�ستكمال الن�سخة االأوىل من دليل 
احلكومة الذكية يف االإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

الدليل  مللن  الأوللليللة  الن�شخة  تطوير  الذكية  احلكومة  مللبللادرة  فريق  ا�شتكمل 
الإر�شادي للحكومة الذكية الذي يعد مبثابة مرجع فني ي�شرت�شد به يف تطوير 
اخلللدمللات احلللكللوملليللة ومللواءمللتللهللا مللع متطلبات احلللكللومللة الللذكلليللة. تللاأتللي هذه 
اخلطوة ان�شجاما مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الللوزراء حاكم دبي رعللاه اهلل التي تن�س على  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اإجناز التحول نحو احلكومة الذكية على امل�شتوى الوطني يف غ�شون عامني من 
لروؤية  جت�شيدا  الحتادية  احلكومة  مع  املحلية  احلكومات  جهود  تكاتف  خالل 
الإمارات 2021. ويف هذا ال�شاأن قال �شعادة حممد نا�شر الغامن مدير عام هيئة 
تكون  اأن  الت�شالت  تنظيم  لهيئة  بالن�شبة  ل�شرف عظيم  اإنه  الت�شالت  تنظيم 
جزءا من هذا امل�شروع الوطني الكبري الذي تت�شافر فيه جهود اجلميع لتحقيق 
روؤية قيادتنا الر�شيدة ونحن �شعداء بروح التعاون العالية التي اأبداها الأخوة يف 
التي  ال�شابقة  التمهيدية  الفرتة  خللالل  والحتللاديللة  املحلية  احلكومية  اجلهات 
عملنا فيها معا لر�شم معامل خارطة طريق احلكومة الذكية. ومتا�شيا مع تلك 
التوجيهات عقدت اللجنة التنفيذية للحكومة الذكية التي يراأ�شها �شعادة حمد 
عبيد املن�شوري نائب املدير العام لقطاع املعلومات واحلكومة اللكرتونية يف هيئة 
تنظيم الت�شالت عدة لقاءات وور�س عمل مب�شاركة خمتلف اجلهات احلكومية 
الحتادية واملحلية. ومت خالل تلك الور�س مناق�شة ت�شورات اجلهات احلكومية 
املقبلة مبا يت�شمن خارطة الطريق والأدلة الإر�شادية وال�شتحقاقات  للمرحلة 
املقبلة على طريق التحول نحو احلكومة الذكية. واأ�شار حمد عبيد املن�شوري اإىل 
اأن اللجنة جنحت يف تطوير اأول دليل اإر�شادي �شامل مت توزيعه على جمموعة من 
الوزارات والهيئات الحتادية بالإ�شافة اإىل احلكومات الإلكرتونية املحلية لأخذ 
احلكومات  يف  الأخللوة  اإ�شراك  على  حر�شنا  املن�شوري  وقللال  وتعليقاتهم.  اآرائهم 
باأن  الر�شيدة  الللقلليللادة  مللن  الوا�شحة  للتعليمات  تنفيذا  العمل  هللذا  يف  املحلية 
التي حققتها  النجاحات  اأن  اآخللره وطنيا جامعا كما  اإىل  اأوللله  امل�شروع من  يكون 
احلكومات الإلكرتونية املحلية خالل الفرتة ال�شابقة متثل بالن�شبة لنا عن�شرا 
املن�شوري مب�شاركة كل  واأ�شاد  الذكية  اإجناح مبادرة احلكومة  مهما من عنا�شر 
من حكومة اأبوظبي الإلكرتونية وحكومة دبي الإلكرتونية وحكومة راأ�س اخليمة 
بقية  مللع  جنب  اإىل  جنبا  الإر�للشللادي  الدليل  تطوير  مناق�شات  يف  الإلللكللرتونلليللة 
اجلهات الحتادية منوها اإىل اأن الإجناز الذي حتقق يف فرتة وجيزة ما كان له اأن 
يرى النور لول جهود اجلميع. وبعد النتهاء من مراجعة الن�شخة الأولية من 
الدليل الإر�شادي �شيتم اإجراء التعديالت الالزمة عليه ومن ثم ن�شره باللغتني 
العربية والإجنليزية ليكون متاحا على البوابة الر�شمية حلكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة حكومة.امارات . واأ�شار املن�شوري اإىل اأن الن�شخة الأوىل �شتظل 
مفتوحة للتطوير وفقا للم�شتجدات التي �شتحدث مع التقدم على م�شار املبادرة 
ويف خالل املرحلة املقبلة �شتقوم جلنة احلكومة الذكية بهيئة تنظيم الت�شالت 
بعقد عدة ور�س عمل ولقاءات للتعريف بالأدلة الإر�شادية و�شرحها وتبيان كيفية 
اأق�شاما  الإر�للشللادي  الدليل  ن�شخة  وت�شم  منها  الغاية  حتقق  ب�شورة  توظيفها 
الأولويات  وو�شع  والتخطيط  احلكومية  الإلكرتونية  التطبيقات  باأمن  تتعلق 
اإلخ.  التفاعلية  واخل�شائ�س  واملحتوى  امل�شتخدمني  وجتللربللة  وال�شتخدامية 
ومع اأن اجلوانب الأ�شا�شية يف الدليل م�شتقاة من املعايري العاملية اإل اأنها تاأخذ 
بها يف تطوير  املعمول  واملعايري  وال�شيا�شات  الداخلية  العتبار اخل�شو�شيات  يف 

احل�شور الإلكرتوين ب�شفة عامة.

•• را�س اخليمة-وام:

قدم �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
م�شاء اأم�س الول واجب العزاء اإىل اأ�شرة امل�شافري يف وفاة املغفور له باإذن 
الأ�شرة يف  العزاء بجانب منزل  امل�شافري وذلك يف خيمة  اهلل �شعيد �شامل 
العزاء  �شادق  عن  �شموه  واأعللرب  اخليمة  براأ�س  اجلنوبي  الظيت  منطقة 
واملوا�شاة لأجنال واأخوان الفقيد وذويه �شائال اهلل العلي القدير اأن يتغمده 
ال�شرب  وذويللله  اأهللللله  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته  بللوا�للشللع 
وال�شلوان رافق �شموه يف تقدمي واجب العزاء ال�شيخ �شقر بن حممد بن 
اإدارة  القا�شمي مدير  �شلطان بن جمال بن �شقر  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر 

�شوؤون املواطنني يف الديوان الأمريي يف راأ�س اخليمة.

•• دبي-وام:

وقعت مراكز الأمرية هيا بنت احل�شني الثقافية 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  لدائرة  التابعة  الإ�شالمية 
لرعاية  دبللي  وموؤ�ش�شة  بدبي  اخلللريي  والعمل 
الللنلل�للشللاء والأطللللفللللال اتللفللاقلليللة تلللعلللاون م�شرتك 
تهدف اإىل توحيد اجلهود اخلا�شة يف الربامج 

والأن�شطة الن�شائية على م�شتوى الإمارة.

مديرة  الفال�شي  مطر  هناء  التفاقية  وقعت 
اإدارة مراكز الأمرية هيا بالإنابة وفاطمة ح�شن 
الن�شاء  لرعاية  دبي  مبوؤ�ش�شة  الت�شال  مديرة 

والأطفال.
اأهمها  البنود  من  عللدد  على  التفاقية  ون�شت 
املمار�شات  واأفلل�للشللل  املللعللريف خللللربات  الللتللبللادل 
وال�شتفادة من اخلدمات املقدمة يف املوؤ�ش�شتني 
خدمات  لتوفري  جللديللدة  ات�شال  قللنللوات  وفللتللح 

جديدة للم�شتفيدين من براجمهما.
وقالت مديرة اإدارة مراكز الأمرية هيا بالإنابة 
اإن التفاقية تهدف اإىل تعزيز التعاون امل�شرتك 
بني الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية ومن �شاأنها 
الأن�شطة  دعلللم  امللل�للشللرتكللة يف  اجلللهللود  تللوحلليللد 
والتوعوية  الللثللقللافلليللة  الللنلل�للشللائلليللة  والللللربامللللج 
وتعريفها بحقوقها  املللراأة  لتعزيز مكانة  وذلك 

وواجباتها كفرد فاعل يف املجتمع. 

ويل عهد راأ�ض اخليمة يقدم واجب 
العزاء اإىل اأ�سرة امل�سافري

اتفاقية تعاون بني مراكز االأمرة هيا ودبي 
لرعاية الن�ساء واالأطفال

العدد 10849 بتاريخ 2013/7/21   

اإعــــــــــالن
ال�شلللللادة/القلعة الذهبية للمقاولت العامة  تعلن دائلللرة التنمية القت�شادية بان 

رخ�شة رقم:CN 1201087 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شعيد عبداهلل يو�شفي احلمادي )٪100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف غامن �شعيد عبداهلل احلمادي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/القلعة الذهبية للمقاولت العامة
GOLDEN CASTLE GENERAL CONTRACTING

اىل/ن�شيم احلياة لل�شيانة العامة 
NESSIM LIFE THE GENERAL MAINTENANCE

اىل  اجلديدة  ال�شناعية  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
املنطقة الغربية  ليوا مي�شم ار�س رقم 45 مكتب رقم 11

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10849 بتاريخ 2013/7/21   

اإعــــــــــالن
العامة  ال�شلللللادة/التقدمي للمقاولت  التنمية القت�شادية بان  دائلللرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1166454 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل قران النوبي مزينة العامري )٪100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زايد نا�شر �شهيل �شويدان العامري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

دائرة  الغربية  املنطقة  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية  املنطقة  اىل   )101( الر�س  رقم  ال�شناعية  والزراعة  البلديات 

C 6 مدينة زايد ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم 162 مكتب رقم
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10849 بتاريخ 2013/7/21   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  ال�شعاع  ال�شلللللادة/بيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1190381 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )٪100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بيت ال�شعاع للمقاولت العامة
BEACON HOUSE GENERAL CONTRACTING

اىل/بيت ال�شعاع لل�شيانة العامة 
BEACON HOUSE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     
   انذار عديل بالن�سر

   رقم 2013/1742               
املنذر / حممد �شيام - كندي اجلن�شية اىل املنذر اليهم/1- �شركة الكيمي بروجيكت�س 2- �شركة اتلري الدولية 
3- �شيامك حميد )جمهويل حمل القامة( حيث �شبق لكم �شبق لكم ان قمتم بالتوا�شل مع موكلنا املنذر 
وعر�س فر�شه الدخول يف اتفاقية �شراكة قائمة على م�شروع وتتعلق بامل�شاركه يف م�شروع تنظيم وتقدمي 
ورعاية ال�شريك Cirqu Du Soleil يف امارة دبي وقمتم بالعر�س على موكلنا املنذر فر�شه امل�شاركه يف 
تنظيم امل�شروع من خالل قيامه بتمويل امل�شروع مقابل ح�شه يف الرباح تبلغ 75٪ كما قمتم بتزويد موكلنا 
املنذر بدرا�شة تو�شح كافة تكاليف امل�شروع والرباح واكدمت له من خالل ان راأ�س مالة م�شمون متاما وعليه 
)ت�شعة  ي�شاوي 9.346.154  ما  ودفع  امل�شروع  بتمويل  املنذر  وقام موكلنا  بتاريخ 2013/1/10  ابللرام عقد  مت 
املبلغ  وا�شتالم   بقب�س  قمتم  وقد  درهما(  واربعني  وخم�شة  ومائة  الف  واربعني  و�شتة  وثالثمائة  ماليني 
امللارة دبي كما الزمتكم مبوجب العقد املذكور على ان يكون موكلنا  البنكي يف  املذكور من خالل ح�شابكم 
املنذر هو �شاحب احلق احل�شري يف ال�شتثمار يف اية م�شاريع او ا�شتثمارات تقومون بها خالل �شنتني من 
تاريخ توقيع التفاقية كما انه �شاحب احلق احل�شري يف امل�شاركة يف ال�شتثمار يف تنظيم اي احداث متعلقة 

ب�شريك Cirqu Du Soleil وذلك ملدة خم�س �شنوات من تاريخ توقيع التفاقية.
ان  النللذار  هذا  مبوجب  ينذركم  موكلنا  فان  اعللاله  اجلوهرية  التعاقدية  بالتزاماتكم  اخليتم  انكم  وحيث 
والبالغة   Cirqu Du Soleil م�شروع  عللن  للموكل  امل�شتحقة  الربلللاح  مللن  الدنلللى  احلللد  ب�شداد  تقوموا 
)16.106.046( درهم وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ اعالنكم هذا النذار بال�شافة اىل تزويده بقائمة 
وتعاقدمت  بتقدميها  �شتقومون  التي  تلك  او  طرفكم  من  يف  حاليا  والقائمة  اقيمت  التي  امل�شاريع  بكافة 
ب�شاأنها خالل الفرتة املقبلة لتمكينة من الطالع عليها وتقرير حقه يف امل�شاركه فيها من عدمه وفقا حلقه 
و/او  اخاللكم  جللراء  القانونية  امل�شوؤولية  كافة  بتحميلكم  موكلنا  وينذركم  التفاقية  يف  الللوارد  احل�شري 

ا�شتمرار اخاللكم ببنود التفاقية والتزاماتكم مبوجبها .  
 الكاتب العدل                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /اكتو مارك انرتنا�شيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )169632(    بتاريخ : 2012/02/22 م
  تاريخ اإيداع الأولوية: 

ا�شللم:  دلتا هايجيني
وعنوانه: 5 ريو �شيجيلما�شا بيل فيديري، كازابالنكا، املغرب

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
و  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س،  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخللرى  ومللواد  الأقم�شة  ق�شر  م�شتح�شرات 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل،غ�شول  ) لو�شن ( لل�شعر، منظفات اأ�شنان، 

منظفات، منعمات يف الفئة )3( 
الواقلعة بالفئة: )3(

و�شف العالمة: الكلمة DOUSSY مكتوبة باللغة الالتينية.
ال�شللرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س اند ا�شو�شيوت�س
         COCOBUZZ  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                    
بتاريخ : 2012-3-18 املودعة حتت رقم :  170669 

تاريخ ايداع الولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الوليات املتحدة المريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : COCOBUZZ مكتوبة باحرف لتينية 
ال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
          MOHUR : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                                                                 
بتاريخ : 20122/5/8  املودعة حتت رقم :    156897 

تاريخ ايداع الولوية :
با�شم  : ذا اي�شت انديا كومباين هولدينجز بي تي اأي ليمتد  

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الوليات املتحدة المريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

امل�شنفة يف فئات  بها غري  املطلية  اأو  املعادن  تلك  امل�شنوعة من  والب�شائع  النفي�شة وكل خليط منها  املعادن 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت والزمن الدقيقة، جموهرات للزي،الذهب، الف�شة، 

البالتينيوم وغريها من املعادن الثمينة؛ القطع النقدية ، وال�شبائك
والواقعة يف الفئة: 14

و�شف العالمه: الكلمة  MOHUR مكتوبة باحرف لتينية
ال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة بني يا�س للمنتجات اخلر�شانية ذ.م.م
B C P:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:192875       بتاريخ:2013/6/9 م
با�شللم:�شركة بني يا�س للمنتجات اخلر�شانية ذ.م.م

وعنوانه: م�شفح ال�شناعية ، �س.ب: 9546 ، هاتف: 025513300 ، فاك�س: 025511151 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:19 النابيب ال�شمنتية ومواد البناء الغري معدنية .

 B حرف  على  ويحتوي  الحمر  باللون  العلى  ثالث(  )عدد  خمروط  �شكل  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
والو�شط باللون البن�شجي الفاحت ويحتوي على حرف C باللون ال�شود ويدنوه باللون الخ�شر ويحتوي 

على حرف P باللون الخ�شر .
ال�شللرتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849
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جمل�ض اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه ال�سنوي الثالث لالطالع على م�ستجدات العمل
•• عجمان ـ الفجر :

جتللللارة  غلللرفلللة  اإدارة  جمللللل�للس  علللقلللد 
و�شناعة عجمان اجتماعه الثالث لعام 
م�شتجدات  علللللى  لللالطللالع   2013
العمل ومناق�شة عددا من املو�شوعات 
تراأ�س  حلليللث  الللعللمللل،  ب�شري  املتعلقة 
املويجعي  عللبللداهلل  �للشللعللادة  الجللتللمللاع 
حمد  بح�شور  الدارة  جمل�س  رئي�س 
بلللن را�لللشلللد الللنللعلليللمللي، الللنللائللب الأول 
بن  و�للشللامل  الإدارة  جمللللل�للس  لللرئلليلل�للس 
اأحمد النعيمي النائب الثاين لرئي�س 
جمل�س  واأعللل�لللشلللاء  الإدارة  جمللللل�للس 

الإدارة، وذلك مبقر الغرفة. 
�شعادة  رفلللع  الجللتللمللاع  ملل�للشللتللهللل  ويف 
عللللللللبللللللللداهلل امللللللويلللللجلللللعلللللي الللللتللللهللللاين 

ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  والتربيكات 
نهيان  اآل  زايلللللد  بلللن  خللللليللفللة  اللل�للشلليللخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، واإىل مقام 
�للشللاحللب اللل�للشللمللو اللل�للشلليللخ حمللمللد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
رئلليلل�للس جمللللل�للس الللللللوزراء حللاكللم دبي 
، واإىل مقام �شاحب ال�شمو  رعاه اهلل 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
رعاه  عجمان  حللاكللم  الأعلللللى  املجل�س 
اهلل، واإىل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ، ويل عهد عجمان مبنا�شبة 
�شهر رم�شان الكرمي، كما هناأ اأع�شاء 
جمل�س الدارة بال�شهر الكرمي وكافة 

العاملني بالغرفة.
الدعم  الدارة  جمل�س  اأع�شاء  وثمن 
ل�شاحب  واللللللالحملللللدود  امللللتلللوا�لللشلللل 

را�شد  بللللن  حللملليللد  الللل�لللشللليلللخ  الللل�لللشلللملللو 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
عللجللمللان اللللذي حتللظللى بلله الللغللرفللة يف 
جتاه  وملل�للشللوؤوللليللاتللهللا  اأعللمللالللهللا  اأداء 
المارة  يف  وال�شناعة  التجارة  قطاع 
مللهللامللهللا جتاه  دعللللم  اإىل  بللالإ�للشللافللة 
املجتمع، كما اأ�شادوا باملتابعة احلثيثة 
من قبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ، ويل عهد عجمان والتي كان 
لها الثر البليغ على موا�شلة العمل 
والرتقاء بالأداء وفق معايري التميز 
التي تنعك�س على ا�شتمرارية حت�شني 
بيئة العمل وتقدمي ف�شلى اخلدمات 
لع�شاء ومنت�شبي الغرفة، ومبا يلبي 
طموحات امل�شتثمرين ورجال العمال 

بالمارة. 

ومت خالل الجتماع مناق�شة واعتماد 
جدول الأعمال الذي ت�شمن ت�شديق 
وتناول  اللل�للشللابللق  الجللتللمللاع  حملل�للشللر 
املو�شوعات  مللللن  علللللللدداً  الجلللتلللملللاع 
بال�شافة  اللللعلللملللل،  بلل�للشللري  املللتللعلللللقللة 
لعلللتلللملللاد تلللو�لللشللليلللات جللللنلللة امللللللللوارد 
الب�شرية واملالية يف اجتماعيها الول 

والثاين.
لت�شمية  الجلللتلللملللاع  تلللطلللرق  كلللذللللك 
دعم  برنامج  اأمناء  ملجل�س  مر�شحني 
امل�شاريع الوطنية ال�شغرية واملتو�شطة 
والذي كان قد نوق�س خالل الجتماع 
الغرفة  حر�س  من  انطالقا  ال�شابق 
�للشللبللاب العلللملللال وتطوير  علللللى دعلللم 

م�شروعاتهم ال�شغرية واملتو�شطة.
الغرفة  اإدارة  جمللللل�للس  نللاقلل�للس  كللمللا 

ال�شناعي  عللجللمللان  مللعللر�للس  اإقلللاملللة 
املنتجات  للللعلللر�لللس  اللللللدوللللللة  خلللللللارج 
دوليا  واإبرازها  الوطنية  وال�شناعات 
عجمان  يف  �شنع  م�شمى  حتت  وذلللك 
تو�شيات  الجللتللمللاع  اعللتللمللد  كللذلللك   ،
تعديل  ب�شاأن  الب�شرية  امللللوارد  جلنة 
لئللللحللللة حللل�لللشلللاب نللل�لللشلللب اللللللعلللللالوات 
مناق�شة  مت  كما  و�للشللرفللهللا،  الللدوريللة 
احلا�شلني  املوظفني  بتكرمي  اقللرتاح 
باإعطائهم  تخ�ش�شية  �للشللهللادات  على 
اإميانا  الللرتقلليللات  الولللويللة يف حركة 
وخلق  موظفيها  بللدعللم  الللغللرفللة  مللن 
بيئة تناف�شية حمفزة لهم مبا ي�شب 
وتطور  للغرفة  الللعللامللة  امل�شلحة  يف 

اأداء موظفيها.
اأع�شاء  اأقللللر  هلللذا وخللللالل الجللتللمللاع 

يقدر  دعلللم  بللتللقللدمي  الدارة  جمللللل�للس 
ل�شالح �شندوق  درهللم  األللف   100 بللل 
ثللامللر �للشلللللمللان للللللتللكللافللل الللتللعللللليللمللي ، 
وذلللللك وفلللللاًء للللللمللغللفللور لللله بلللللاإذن اهلل 
تللعللاىل ثللامللر �للشللعلليللد �للشلللللمللان، ع�شو 
والذي  �شابقا  الللغللرفللة  اإدارة  جمل�س 

مل يللكللن يللللاأُل جللهللداً يف خللدمللة العلم 
، وحر�شا من غرفة عجمان  وطلبته 
يف  وامل�شاهمة  العلم  طلبة  دعللم  على 

تذليل العقبات املادية اأمام الطلبة. 
ويف اخلتام اأكد اع�شاء جمل�س الدارة 
باأهمية مثل هذه الجتماعات الدورية 

ومتابعته  العمل  �شري  على  لالطالع 
ما  ومناق�شة  النظر  وجللهللات  وتللبللادل 
بالغرفة  خا�شة  اأعللمللال  مللن  ي�شتجد 
والتي من �شاأنها الرتقاء ببيئة العمل 
وتقدمي ف�شلى اخلدمات التي ت�شب 

يف منو واإزدهار القت�شاد بالمارة. 

•• عجمان-الفجر:

اأعلن م�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد 
جراحة  وحلللدة  افللتللتللاح  عللن  بعجمان 
ت�شمل  واللللتلللي   ، اللللريلللا�لللشلللي  اللللطلللب 
وترقيع   ، باملناظري  الركبة  جللراحللة 
وا�شتئ�شال   ، اللل�للشللللليللبللي  الللللربللللاط 
حيث   ، املنظار  بوا�شطة  الغ�شروف 
اأ�شرف على هذه التجهيزات الأ�شتاذ 
اأ�شتاذ  ايللكللريلل�للس  فللرانلل�للشللوا  الللدكللتللور 
جامعة  طب  بكلية  املناظري  جراحة 

باري�س7 يف فرن�شا.
ال�شي�شي  وجلللليلللله  الللللدكللللتللللور  وقلللللللال 
ا�للشللتلل�للشللاري ورئلليلل�للس ق�شم الللعللظللام يف 
زايد  بللن  خليفة  اللل�للشلليللخ  م�شت�شفى 
الللللذي  اللللتلللطلللور  هلللللذا  اأن  بلللعلللجلللملللان 
م�شت�شفى  يف  الللعللظللام  ق�شم  ي�شهده 
ظل  يف  ياأتي  زايللد  بن  خليفة  ال�شيخ 
الجنازات العديدة التي حققها ق�شم 
العمود  جلللراحلللة  جمللللال  يف  الللعللظللام 
املفا�شل  وجراحة   ، باأنواعه  الفقري 
بالطريقة  �للشللواء  للركبة  ال�شناعية 
املالحة  با�شتخدام  اأو  الكال�شيكية 
الطبية ، لذلك اأ�شبح ق�شم العظام يف 
م�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد من 

رواد هذه اجلراحات يف الإمارات.
اأنللله مت جتهيز وحلللدة جراحة  وقلللال 
ا�شتقبال  ويللتللم   ، الللريللا�للشللي  الللطللب 
الأربلللعلللاء واخلمي�س  يللومللي  املللر�للشللي 

واجراء  وجتهيزهم  اأ�للشللبللوع  كللل  مللن 
حالتهم  وت�شنيف   ، عليهم  الك�شف 
فران�شوا  اللللدكلللتلللور  علللللى  لللعللر�للشللهللا 
يف  امل�شت�شفى  �شيزور  الللذي  ايكري�س 

�للشللهللر دي�شمرب  اخلللاملل�للس علل�للشللر مللن 
القادم وملدة اأ�شبوع.

جراحة  وحللللدة  اأن  اللل�للشلليلل�للشللي  وقللللال 
يراأ�شها  اللللتلللي  اللللريلللا�لللشلللي  اللللطلللب 
ا�شت�شاري  فللهللمللي  حمللمللد  الللدكللتللور 
علللظلللام بللالللقلل�للشللم تلللقلللوم خللللالل هذه 
الللللفللللرتة وبلللاللللتلللعلللاون مللللع اللللزملللالء 
، وكذلك  باجراء اجلراحات  بالق�شم 
لعر�شها  املللعللقللدة  احلللللالت  حت�شري 
على الدكتور فران�شوا ايكري�س ، ودعا 
�شيما  ول  امل�شابني  املر�شى  ال�شي�شي 
العظام  قلل�للشللم  ملللراجللعللة  الللريللا�للشلليللني 
بامل�شت�شفى يوم الأربعاء من كل اأ�شبوع 
ملقابلة  وجتهيزهم   ، عليهم  للك�شف 
العمليات  واجلللراء   ، الللزائللر  الطبيب 
الالزمة لهم ول�شيما حالت ترقيع 

الرباط ال�شليبي الأمامي.
الزيارة  هللذه هي  اأن  ال�شي�شي  واأ�للشللار 
ايكري�س  فران�شوا  للدكتور  الرابعة 
خالل  قللام  حيث   ، خليفة  مل�شت�شفى 
باجراء  املللا�للشلليللة  الللثللالث  اللللزيلللارات 
ال�شليبي  اللللربلللاط  يف  عللمللللليللة   19
وا�للشللتللئلل�للشللال الللغلل�للشللروف الللهللاليل ، 
تعالج  التي  ال�شابات  بع�س  وكذلك 

باملنظار ، وترقيع الرباط ال�شليبي.

•• دبي-الفجر:

توا�شل جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي، 
ال�شاد�س  لليوم  الللدوللليللة  امل�شابقة  فعاليات 
م�شاء  مت�شابقني   8 باختبار  الللتللوايل،  على 
اليوم الأحللد يف غرفة جتللارة و�شناعة دبي، 

اأمام جلنة حتكيم دولية. 
وت�شم قائمة املت�شابقني ال�شعودي عادل بن 
حممود، والطاجيكي لقمان عبدالرحيموف، 
ثم العراقي حممد طلب ، وحممد نور من 
حممد  الليبريي  وكللذلللك  افريقيا،  جللنللوب 
جالوه،  عبدالقدو�س  وال�شرياليوين  نللواه، 
وجميعهم يقروؤون برواية حف�س، بالإ�شافة 
عريبي،  عللبللداهلل  اجللللزائلللري  املللتلل�للشللابللق  اإىل 
اللللذي يللقللراء بلللروايلللة ور�للللس، وهلللى الرواية 

الغالبة لبالد املغرب. 

ها�شمي،  حلل�للشللن  حملللملللد  اللللدكلللتلللور  وقللللللال 
اجلمهورية  �للشللفللارة  يف  الللثللقللايف  امللل�للشللتلل�للشللار 
الللللدولللللة، على  الإ�لللشلللالمللليلللة الإيللللرانلللليللللة، يف 
م�شابقات  هناك  الإ�شالمي  العامل  م�شتوى 
دولية متعددة للقراآن الكرمي، ياأتي م�شابقة 
دبي يف مقدمتها . واأ�شاف: ويعود الف�شل يف 
ذلك اإىل رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة،  رئي�س  نللائللب  مكتوم،  اآل  را�للشللد  بللن 

رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي . 
للقراآن  دبللي  جائزة  اأن  اإىل  ها�شمي،  واأ�للشللار 
وامل�شتوى  امللل�للشللاركللة  الللللللدول  بلللعلللدد  تللتللملليللز 
اأف�شل  الراقي للمت�شابقني الذين يعتربون 
اأن هاتني  مت�شابقني يف بالدهم، منوها اإىل 
جناح  على  وا�شحة  دللللة  ميثالن  امليزتني 
اجلائزة، حتى اأخذت مكانتها يف العامل كله. 
وذكر امل�شت�شار الثقايف يف ال�شفارة الإيرانية، 

اأن جائزة دبي للقراآن تخطو كل عام خطوات 
بالده  اأن  اإىل  ملل�للشللريا  الإمللللللام،  اإىل  كللبللرية 
امل�شابقة  يف  �شنويا  امللل�للشللاركللة  علللللى  حتللر�للس 
الدولية من خالل تقدمي احد اأف�شل حفظها 
لكتاب اهلل.  ويف �شياق مت�شل رعت فعاليات 
اللللرابلللع ملللن ملل�للشللابللقللة دبلللي الدولية  الللليلللوم 
را�شد  بللن  مللن موؤ�ش�شة حممد  كللل  للللللقللراآن، 
م�شاريع  دبللي،  يف  ال�شحة  وهيئة  لالإ�شكان، 
قرقا�س.  وقال جا�شم حممدح�شني، مدير 
حممد  مبوؤ�ش�شة  املتعاملني  عللالقللات  اإدارة 
بن را�شد لالإ�شكان،  ت�شاهم املوؤ�ش�شة يف دعم 
التي تتبناه دبي، وتعترب هذه  احد اجلوائز 
ت�شجيع  باع طويل يف  ذات  الدولية  امل�شابقة 

الن�سء على حفظ كتاب اهلل . 
لها  للللللقللراآن  دبللي  م�شابقة  اأن  ح�شني،  واأكلللد 
اثر يف املجتمع العربي والإ�شالمي يف تعزيز 

ال�شحيح  املنهج  الذي ميثل  للقراآن  انتماءه 
لوتاه  قال غامن  امل�شلم.  من جانبه،  حلياة 
املوؤ�ش�شي  والتلل�للشللال  الت�شويق  اإدارة  مللديللر 
دبي  جلللائلللزة  اإن  دبلللللي،  يف  اللل�للشللحللة  بللهلليللئللة 
حتقيق  نحو  بثبات  تخطو  للقراآن  الدولية 
اجلوائز  بني  م�شبوقة  وغري  متميزة  مكانة 
من  العامل  عرب  لنت�شارها  نظرا  امل�شابهة، 
خالل العدد الكبري للدول امل�شاركة يف اأكرب 

واأعظم اجلوائز العاملية . 
للقراآن  دبلللي  جللائللزة  اأن  اإىل  لللوتللاه،  واأ�لللشلللار 
احلكومي  والللدعللم  اجليد  بالتنظيم  تتميز 
مللقللارنللة بغريها  كللبللريا  زخللمللا  ممللا يعطيها 
من اجلوائز، موؤكدا اأن هذه اجلائزة تعك�س 
وجها اآخر لإمارة دبي وهى الهتمام بالقراآن 
انزل  الللذي  �شهر رم�شان  واأهللللله، خا�شة يف 

فيه القراآن. 

•• ابوظبي-الفجر:

مللللللا زالللللللللللت فللللعللللاللللليللللات املللللهللللرجللللان 
الللللذي ينظمه  الللثللامللن  الللرملل�للشللاين 
نللادي تللراث الإملللارات م�شتمرة علي 
ملل�للشللرح اأبلللوظلللبلللي بللكللا�للشللر الأمللللللواج 
بللرعللايللة �للشللمللو اللل�للشلليللخ �للشلللللطللان بن 
اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو  زايد 
رئي�س الدولة ، وما زالت اجلماهري 
امل�شرح زرافات ووحدانا  تتوافد على 
خان  اآ�للشللف  فرقة  اإن�شاد  مللع  لتحلق 
لللللليللوم اللللثلللاين علللللي الللللتللللوايل ،هلللذا 
لها  مو�شوعات  تناول  الذي  الإن�شاد 
�شمت ديني كالع�شق الإلهي، اأو مدح 

اأو  و�للشلللللم،  عليه  اهلل  �شلى  الللر�للشللول 
الوحدانية وامللكوت الأعلى وغريها، 
با�شوات  الفرقة  عنه  عللربت  والللذي 
خري  واجلللذابللة  اجلميلة  من�شديها 
الإن�شاد  مملللليللللزات  وملللللن    . تللعللبللري 
الديني هو الإبللداع يف الإعتماد على 
الللبلل�للشللريللة، مللع حمدودية  احلللنللاجللر 
التي  امللللو�لللشللليلللقللليلللة  الآلت  تللللدخللللل 
املن�شدين  بللعلل�للس  عللنللهللا  اإ�للشللتللعللا�للس 

بجمال اأ�شواتهم وق�شائدهم.  
فقد  احلقيقي  الإداري  الإبللللداع  اأمللا 
ق�شم  ويف  الإعللللللالم  اإدارة  يف  متللثللل 
العالقات العامة بنادي الرتاث فقد 
ق�شم  رئلليلل�للس  النعيمي  عللو�للس  اأبللللدع 
القبي�شي  ورا�للشللد  العامة،  العالقات 
املتاألق  وامللللذيلللع  الإعلللالملللي  املللنلل�للشللق 
اأحمد املجيني يف اإختطاف اجلماهري 

وتوجيه اإهتماهم اإيل ما هو اأهم من 
�للشلليللحلل�للشلللللون عليها  الللتللي  اجللللوائلللز 
تثقيفية  اأ�لللشلللئلللللللة  بللللاعللللداد  ،وذللللللللك 
متنوعة للجمهور،عو�شا عن جوائز 
ال�شحب علي البطاقات، مت الرتكيز 
فيها علي الللرتاث الإمللاراتللي ، وهذا 
جزء ا�شيل من اإ�شرتاتيجية النادي 

فتيات  ع�شرة  واأهدافه، فقد ح�شلت 
،نظري  قيمة  جللوائللز  علي  مواطنات 
احل�شور  ملل�للشللابللقللة  يف  اإ�لللشلللرتاكلللهلللن 
، وتنوعت  الإملللاراتلللي  اللللزي  بللكللامللل 
اأبوظبي  اأ�للشللم مللديللنللة  الأ�للشللئلللللة بللني 
اأ�شرار  عن  املفردات  وبع�س   ، قدميا 

البحر والرب .   

افتتاح وحدة جراحة الطب الريا�سي 
مب�ست�سفى خليفة بعجمان

جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي تخترب 8 مت�سابقني

نادي تراث االإمارات يتفوق على نف�سه يف 
املهرجان الرم�ساين الثامن

تنويه
متديد مناق�سة ان�ساء واجناز و�سيانة 

حديقة يف الظاهرة رقم 2013/43
ان�شاء  مناق�شة  اأ�شعار  عرو�س  تقدمي  موعد  متديد  �شيتم 
واجناز و�شيانة حديقة يف الظاهرة رقم 2013/43 ملدة �شهر 
، على اأن يكون اآخر موعد لتقدمي العرو�س ال�شاعة الثالثه 
ظهراً من يوم الأحد املوافق 2013/8/18 وموعد فتح املظاريف 
ال�شاعة التا�شعة �شباحاً من يوم الثنني املوافق 2013/8/19 

ودون تغيري يف باقي البيانات الأخرى.
مدير عام بلدية مدينة العني 

مببادرة من من�ضور بن زايد 
دائرة ق�ساء اأبوظبي تنظم رحلة عمرة لعدد من موظفيها

اللولو هايرب ماركت تتربع مبليون درهم دعما حلملة 
حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل

الدائرة باملبادرة التي وفرت ملجموعة كبرية من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية 
الطيبة من �شهر  الأيللام  الإداريللني يف مثل هذه  العامة واملوظفني  والنيابة 
الإ�شالمية  ال�شعرية  هللذه  واأداء  املقد�شة  الأرا�للشللي  لللزيللارة  املللبللارك  رم�شان 
طاعة هلل �شبحانه وتعاىل ولنبيه عليه ال�شالة وال�شالم ..م�شرية اىل ان هذه 
املبادرة جت�شد املعاين الإميانية والقيم الإ�شالمية وتعرب عن منوذج متميز 
املعتمرون بخال�س  املجتمع. من جهتهم توجه  اأفللراد  لهتمام قياداتنا بكل 
ال�شكر والتقدير ل�شمو رئي�س الدائرة على هذه املبادرة الكرمية التي اأتاحت 
كل  نفو�س  تهفو  حيث  املقد�شة  الأرا�للشللي  وزيللارة  العمرة  �شعرية  تاأدية  لهم 
املوؤمنني. يذكر ان رحلة العمرة التي تتوا�شل على مدى خم�شة اأيام تت�شمن 

العديد من الفعاليات والأن�شطة بالإ�شافة اإىل منا�شك العمرة. 

•• اأبوظبي -وام:

املقد�شة ملجموعة  الديار  اإىل  اأبوظبي رحلة عمرة  الق�شاء يف  دائللرة  نظمت 
كبرية من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة املوظفني العاملني يف 
ال�شيخ  �شمو  وذلك مببادرة كرمية من  والفروع  والأق�شام  الإدارات  خمتلف 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
املبادرة من �شمو  الدائرة ان هذه  واأكللدت  اأبوظبي.  الق�شاء يف  دائللرة  رئي�س 
الدينية  الأن�شطة  تعزيز  على  �شموه  حر�س  اإطللار  يف  تاأتي  الللدائللرة  رئي�س 
يف  العاملني  كل  بني  الطيبة  العالقات  تطور  التي  والثقافية  والجتماعية 
واأ�شادت  بينهم.  اجلماعي  العمل  روح  وترفع  لها  انتمائهم  وتعزز  الللدائللرة 

اخلريي والإن�شاين جلميع املحرومني يف العامل بدون ا�شتثناء. واأكد اأن 
التزامها  من  كجزء  احلملة  يف  امل�شاهمة  على  حري�شة  كانت  املجموعة 
مببادئ امل�شوؤولية املجتمعية وتفاعلها مع املبادرات اخلريية والإن�شانية 
يف املجتمع ..م�شددا على �شرورة م�شاهمة اجلميع مع احلملة لتحقيق 
هدفها النبيل يف ر�شم البت�شامة على وجه اآلف الأطفال. وقدم ال�شكر 
اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على مبادرات �شموه اخلريية والإن�شانية 
التي ت�شهم ب�شكل كبري يف التخفيف من معاناة املحرومني حول العامل 
واإدخال الفرحة اإىل قلوبهم ..وقال ان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم هو رائد العمل الإن�شاين و�شاحب الأيادي البي�شاء.

•• دبي-وام:

تللربعللت جمللمللوعللة مللتللاجللر اللللللولللو هلليللرب مللاركللت مببلغ مللللليللون درهم 
لك�شوة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  حلملة  دعما  طفل  األللف   25 لك�شوة 
املجموعة  رئي�س  علي  يو�شف  وا�شاد  العامل.  مليون طفل حمللروم حول 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اطلقها  التي  احلملة  بفكرة 
رعللاه اهلل  دبي  الللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
العامل  باأطفال  تعنى  حيث  املتميزة  الإن�شانية  املبادرات  من  انها  موؤكدا 
الذين هم بحاجة ملن ميد يد العون لهم وير�شم الب�شمة على وجوههم 
م�شريا اىل ان دولة الإمارات بقيادتها الر�شيدة �شباقة دائما يف اجلانب 
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العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/840  جت  جز- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  اخلزناوي  نا�شر  خلفان  مدعى/طحنون 
احمد حممد علي جار اهلل اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ وقدره 25400 درهم املطلوب اعالنه / احمد حممد علي جار اهلل 
اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بل حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/210  مد  جز- م ر-ب- اأظ

مدعى/مكتب الدكتورة اميان اجلابري للمحاماة وال�شت�شارات القانونية اجلن�شية: 
مو�شوع  المارات      اجلن�شية:  عبدالرحمن  حممد  ماهر  عليه:  مدعي  المارات 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 5000 درهم  املطلوب اعالنه /  ماهر حممد 
عبدالرحمن اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بل حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/367  مد  جز- م ر-ب- اأظ

مدعى/مكتب الدكتورة اميان اجلابري للمحاماة وال�شت�شارات القانونية اجلن�شية: 
مو�شوع  بريطانيا  اجلن�شية:  المني  حممد  ماأمون  ر�شا  عليه:  مدعي  المارات 
الدعوى: مطالبة مالية 9630 درهم  املطلوب اعالنه / ر�شا ماأمون حممد المني 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  بريطانيا  اجلن�شية: 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/9/17 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  بل  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1505  جت  جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ال�شباغ  لعمال  الندى  مدعى/موؤ�ش�شة 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الهندا�شي  ح�شن 
مالية 48.653 درهم فائدة قانونية 12٪ املطلوب اعالنه / موؤ�ش�شة ح�شن الهندا�شي 
ان  حيث  التقرير(  بالن�شر)بورود  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بل  الثانية 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/164  مد  كل- م ر-ب- اأظ

كابريول  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  �شالح  دي  ام  جعفر  مدعى/ابو 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات   ذ.م.م  للمقاولت 
500.000 درهم املطلوب اعالنه / �شونغ نام كيل اجلن�شية: كوريا ال�شمالية عنوانه: 
بالن�شر)اعالن ب�شحيفة الدعوى والدخال( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بل حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/472 جتاري جزئي  

انه  بالن�شر نعلمك  العنوان  ا�شتياق احمد   اىل املحكوم عليه/ ذاكر اهلل 
بتاريخ املوافق 2013/7/16م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
بالتايل:  وايل  خللون  خللان  وايل  مللري   / ل�شالح  اعللاله  بالرقم  املللذكللورة 
توؤدي  بلللان  عليها  املللدعللى  بللالللزام  احللل�للشللوري:  مبللثللابللة  املحكمة  حكمت 
للمدعي مبلغا وقدره 6800 درهم والزمته بامل�شاريف.  �شدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/7/18  حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم     2012/58 تنفيذ م�ساحلة- عمايل

اىل املحكوم عليه /املمدوح للنجارة امل�شلحة ذ.م.م- المللارات  نوانه : بالن�شر 
قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية رقم ) 2012/427( ل�شالح املدعي ) غ�شوب 
احلكم  تنفيذ  بطلب  تللقللدم  قللد  للله  املحكوم  ان  ومبللا  ملحم-�شوريا(   عللبللداهلل 
كالتي:  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا  لذلك،  املحدد  الر�شم  ودفللع  املذكور، 
الت�شريح  ر�شم   -2 درهللم  حت�شيله:30.600  املطلوب  املبلغ   -1 مالية   مطالبة 
فانت مكلف  لذا  درهم   30.600: املجموع  املطلوب حت�شيله  املبلغ   -3 بالتنفيذ 
باحل�شور  امام هذه املحكمة للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 
، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة  2013/9/16. لتنفيذ ما ذكر اعاله 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  املنا�شبة.  القانونية  الجللراءات  بحقك  �شتتخذ 

بتاريخ 2013/7/17.
 القا�سي/ ماجد عز الرجال     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/915 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ال�شيخة جميلة احمد الغرير اجلن�شية: المارات املنفذ 
�شده : حول العامل لدارة العقارات اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  
حول العامل لدارة العقارات اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
رقم- وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/31 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1267 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/موؤ�ش�شة النجوم اخلم�شة لدارة العقارات اجلن�شية: المارات 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  انوهي  �شريف  حممد  عبدالعزيز   : �شده  املنفذ 
اعالنه: عبدالعزيز حممد �شريف انوهي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم- وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر طلب 
-ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1090 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/�شركة اخلليج الول العقارية اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
: توب تامي لدارة العقارات اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه: توب تامي 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العقارات  لدارة 
لنظره  وحدد  رقم-  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

عنوانها:   577198 الرخ�شة  رقم  انترييورز )�س.ذ.م.م(-  ماك�س  ال�شركة:  ا�شم 
القوز  للللللمللقللاولت-  الهند�شة  دار  بوا�شطة  دبللي  حكومة  عللقللارات  ملك   2 م�شتودع 
ال�شناعية  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
78390 مبوجب هذا تعلن دائللرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف 
القرار  مبوجب  وذلللك  اعللاله،  املللذكللورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/6/20( بتاريخ    )2013/1/114227( رقللم 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديللرة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
دبي  حكومة  عقارات  ملك   2 م�شتودع  وعنوانها:  انترييورز)�س.ذ.م.م(  ماك�س 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذلك  ال�شناعية  القوز  للمقاولت-  الهند�شة  دار  بوا�شطة 
رقم  حتللت  الللعللدل  الكاتب  ال�شيد  لللدى  واملللوثللق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  مللن 
)2013/1/114227(. بتاريخ )2013/6/20( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1081/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات   امل�شتاأنف عليه:ت�شرياتيدزو 
خبري+  ندب   : ال�شتئناف  مو�شوع  زميبابوى  اجلن�شية:  فافافريي  موتيا 
فافافريي  موتيا  اعالنه/ت�شرياتيدزو  املطلوب  درهم   26755 مالية  مطالبة 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  زميبابوى  اجلن�شية: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/177 جت جز-م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
 9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/7/30 املوافق  الثالثاء  يوم 
�شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/856   جتاري كلي             
حمدودة(    م�شوؤولية  ذات  )�شركة  انرتنا�شيونال  /1-فينو  عليه  املللدعللى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / املمر الخ�شر خلدمات ال�شرف ال�شحي 
و�شحب املياه وميثله: حكمت حممود فيا�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهللم(   419.418( مببلغ  عليها  املدعى  بللالللزام  املطالبة 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�شاعة   2013/8/27 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وحللددت    . التام  ال�شداد 
ميثلك  مللن  او  باحل�شور  مكلف  فللانللت  لللذا   ch2E.22 بالقاعة  �للس   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مللذكللرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/862   جتاري كلي             

املللدعللى عليه /1-خللالللد عللبللداهلل حممود حممد احلللمللادي جمهول حمل  اىل 
القلللاملللة مبللا ان املللدعللي / عللبللدالللعللزيللز حمللمللد احللمللد حمللمللد علللللي املرزوقي 
اقام عليك  النعيمي  قد  ال�شرهان  وميثله: عبدالرحمن حممد عبدالرحمن 
مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى  بالزام  المر  با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
1.750.000 درهم والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/8/20 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/95   نزاع عقاري               

املتنازع �شدهما /1-دوجللان بروبرتيز ليمتد 2- راهللول بهاتيا  جمهويل  اىل 
حممد  عبداللطيف  وميثله:  كا�شالييف  انللار   / املتنازع  ان  مبا  القامة  حمل 
بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الللدعللوى  عليك  اقللام  قللد  احلللمللادي  احمد  ابوبكر 
احل�شاب،  لت�شفية  و�شول  الطرفني  بني  العالقة  لبحث  الدعوى  يف  اخلبري 
املحاماة.  وحللددت لها جل�شة يوم  الحد  اتعاب  والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
املوافق 2013/8/18 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 امل�سلح                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/254 ك.ع.ح
ابراهيم  والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/خليل  العدل  الكاتب  بادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
:تنازل يف  يت�شمن  الت�شديق على حمرر  الملللارات  وطلب  العو�شي اجلن�شية:  العبدول  عقيل  
دائرة  من  واملرخ�شة   ) الكهروميكانيكية/ذ.م.م  للمقاوالت  حلم  )بيت  التجاري  ال�شم 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )54511( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة 
بعجمان اىل ال�شيد: علي احمد حممد علي بحلوق اجلن�شية: المارات مبوافقة: ورجي�س باتوتو 
�شوبي  الهند  اجلن�شية:  بليثبنبور  بالثوتاثيل  ثوما�س  بوين  الهند  اجلن�شية:  ابراهيم  كوزهي 
فرغي�س بارومتهو مكوزهيل ابراهيم فرغي�س اجلن�شية: الهند  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
ا�شبوعني من  انق�شاء  املذكور بعد  ال�شاأن يف املحرر  العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                           

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/794   جتاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-بللرو- تريد م م ح- وميثلها كهيماين افينا�س راج كومار  
م  وميثله:  الكرتونيك�س �س  يونايتد   / املدعي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مببلغ وقدره )3.387.251.38 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/8/27 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/993   عقاري كلي                         

اىل املدعى عليه  /1- جميد م�شطفى ا�شفهانبان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة 
التميمي   الفا�شلي  �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي   ( ع  م  متويل �س 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/4/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح  / �شركة متويل �س م ع )�شركة م�شاهمة عامة( بف�شخ عقد البيع �شند الدعوى واملوؤرخ 
والتي   2009/7/13 واملوؤرخة  العقار  ملكية  �شهادة  يف  الللواردة  العبارة  ب�شطب  ثانيا:   2008/6/3
تن�س على انه تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة و�شطب ا�شم املدعى عيه )كم�شتاأجر من �شجالت 
الدائرة ورد حيازة العقار اىل املدعية والزمت املدعى عليه بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2013/230  ا�ستئناف عقاري

احالم  اللل�للشللركللة   -2 خلللان  اعللجللاز  /1 -حمللمللود  امللل�للشللتللاأنللف �شدهما  اىل 
اللل�للشللحللراء لللال�للشللتللثللمللارات والللتللطللويللر الللعللقللاري ذ.م.م  جمللهللويل حمل 
الدحيم  عبدالعزيز  م�شعود  /عبدالرحمن  امل�شتاأنف  ان  مبللا  القللامللة 
وميثله:عبدالرحمن حممد عي�شى جمعة   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2012/4/10 بللتللاريللخ  كلي  عللقللاري   2011/544 رقللم  بللالللدعللوى  اللل�للشللادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/8/15 املللوافللق  اخلمي�س  يللوم  جل�شه  لها  وحلللددت 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم   ch1C.11 �شباحا بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2012/1135  ا�ستئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شدهم/1 -عال احمد عياد 2- عبدالعزيز جواد عبدالعزيز جودة 
3- �شامر جربي غنامي عودة 4- ر�شا خمتار ال�شحات ال�شيد   جمهويل حمل 
�س.ذ.م.م  املالية  للخدمات  املبا�شر  الو�شيط  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
القرار/  ا�شتاأنف  قللد  احلللمللادي   احمد  ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميثله: 
 2012/9/18 بللتللاريللخ  كلي  مللدين   2011/517 رقللم  بللالللدعللوى  اللل�للشللادر  احلللكللم 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/9/18 املللوافللق  الربللعللاء  يللوم  جل�شه  لها  وحللددت 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.18 بالقاعة 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .علما بان التقرير ورد. 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1744   

 املنذر/بنك را�س اخليمة الوطني ) �شركة م�شاهمة عامة(
املنذر اليهما: انيك داوار 2- انوب داوار  -جمهولني حمل القامة

اخليمة  را�للس  بنك  املنذر  يكلفكما  داوار  انللوب  وال�شيد/  داوار  انيك  ال�شيد/  اليهما  املنذر  اىل 
وت�شعون  وت�شعة  وت�شعمائة  )مليونان   )2.999.627.02( قللدره  مبلغ  ب�شداد  ع(  م  )�س  الوطني 
املللوؤرخ يف  العر�س  فل�س(  مبوجب خطاب  و 02  امللاراتللي  درهللم  و�شبعة وع�شرون  و�شتمائة  الفا 
)144( من  املللادة  �شندا لحكام  الخطار  هللذا  ن�شر  تاريخ  يوما من  خللالل ثالثني   2009/9/15
قانون  الجللراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما 
املذكورة فان املخطر �شيتخذ الجللراءات القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية ال�شقة 
رقم )1205( املبني مارينا ابارمتنت�س رقم )4( والواقعة على قطعة الر�س رقم )1998( منطقة 
وفق  وبيعها  املخطر وحجزها  ل�شالح  واملرهونة  املتحدة  العربية  المللارات  دبللي،  نخلة جمريا، 

القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10849 بتاريخ 2013/7/21     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1743   

 املنذر/باركليز بنك �س م ع 
املنذر اليه: عادل �شفدار �شفدار برويز

اىل املنذر اليه ال�شيد/ عادل �شفدار �شفدار برويز،  يكلفكم املنذر باركليز بنك �س م ع   ب�شداد 
الفا و�شتمائة و�شتة ع�شر درهما  مبلغ قدره )584.616.55 درهم( )خم�شمائة واربعة وثمانون 
وخم�شة وخم�شون فل�شا(    مبوجب خطاب العر�س املوؤرخ يف 2010/6/23 خالل ثالثني يوما من 
تاريخ ن�شر هذا الخطار �شندا لحكام املادة )144( من قانون  الجراءات املدنية ويف حال اخفق 
الجراءات  �شيتخذ  املخطر  فان  املذكورة  يوما  الثالثني  مدة  خالل  املبلغ  دفع  يف  اليه  املخطر 
القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية الوحدة رقم  3816 بناء كولد كر�شت اكزكيوتيف، 
وحجزها  املخطر  ل�شالح  واملرهونة  املتحدة  العربية  الملللارات  دبللي،  اجلللمللريا،  بحريات  ابللراج 

وبيعها وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10849 بتاريخ   2013/7/21     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/790  جت  جز- م ر-ب- اأظ

ح�شني  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  م�شلماين  عبدالرحمن  مدعى/فهد 
علي علويه اجلن�شية: لبنان   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 70000 
درهم    املطلوب اعالنه / ح�شني علي علويه اجلن�شية: لبنان   عنوانه: بالن�شر 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بل  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  حمكمة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• �صور-ا ف ب:

افراد  مللن  رجلني  مللع  اللبنانية  المنية  الللقللوى  حتقق 
�للشللرار جمو  اللل�للشللوري حمللمللد  ال�شيا�شي  زوجلللة  عللائلللللة 
الر�شا�س  باطالق  اغتياله  يف  مب�شاركتهما  لال�شتباه 
امني  ذكللر م�شدر  مللا  بح�شب  الربللعللاء،  منزله  عليه يف 

لوكالة فران�س بر�س ال�شبت.
حتقق  اللبناين  اجلي�س  ا�شتخبارات  ان  امللل�للشللدر  وقلللال 
مع بديع يون�س، �شقيق �شهام زوجة حممد جمو، وابن 
�شقيقتها علي خليل لال�شتباه مب�شاركتهما يف الغتيال.
اخلمي�س  ر�شمي  بيان  يف  اعلن  اللبناين  اجلي�س  وكللان 
انها  الوىل  للوهلة  اجلميع  اعتقد  الللتللي  اجلللرميللة  ان 
عن  الثابت  ودفللاعلله  ال�شيا�شية  جمو  مبواقف  مرتبطة 
غري  بللدوافللع  متت  ال�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  نظام 
�شيا�شية ، م�شريا اىل حتديد هوية الفاعلني وتوقيفهم 
و�شبط ال�شالح امل�شتخدم يف اجلرمية ، من دون ان يذكر 

ا�شماء.
نفذا  الللرجلللللني  ان  لبنانية اىل  اعلللالم  و�للشللائللل  وا�للشللارت 
�شيع  الللذي  زوجللة جمو  بتحري�س من  الغتيال  عملية 

ام�س اجلمعة يف الالذقية يف �شوريا.

ونفت الزوجة التي �شاركت يف الت�شييع يف ات�شال هاتفي 
مع تلفزيون اجلديد اللبناين اي عالقة لها بالعملية.

وقالت بح�شب ما جاء يف مقطع �شوتي من املكاملة بثه 
التلفزيون ما الذي يحدث؟.. هذا زوجي منذ ع�شرين 
ا�شتجوبتها  اللبنانية  المنية  القوى  بان  واقللرت   . �شنة 
قبل توجهها اىل �شوريا، ال انها نفت ان تكون خ�شعت 
ال�شورية، كما ذكرت بع�س  ال�شلطات  لال�شتجواب لدى 

و�شائل العالم.
وقللالللت مللنللذ جملليللئللي مللن لللبللنللان اىل بلليللت عللمللي )اهل 
اي  احللد  ي�شالني  مللعللززة مكرمة ومل  هنا  انللا  زوجللهللا(، 

�شوؤال وعندما اخرج يتم تامني حماية يل ولبنتي .
وابن  �شقيقها  تللللورط  احللتللمللال  علللن  �لللشلللوؤال  علللللى  وردا 
�شقيقتها يف العملية، قالت كائنا من كان الفاعل، يجب 
ان ينال جزاءه، �شواء كان �شقيقي او ابن �شقيقتي او ابي 

او امي .
لللعللودتللهللا اىل لبنان،  يللونلل�للس مللوعللدا  �للشللهللام  ومل حتلللدد 
م�شرية اىل ان المر يتوقف على ما تطلبه منها عائلة 
زوجها. وكمن م�شلحون جلمو فجر الربعاء لدى عودته 
اىل منزله يف بلدة ال�شرفند اجلنوبية وقتلوه باكرث من 

ع�شرين ر�شا�شة، بح�شب م�شدر امني.

رانغون-اأ ف ب:

رفعت بورما حالة الطوارئ املفرو�شة يف عدة بلدات و�شط البالد ب�شبب اعمال العنف الدينية الدامية التي وقع يف 
اذار-مار�س بني بوذيني وم�شلمني على ما افادت ال�شبت ال�شحف الر�شمية.

مدينة  اىل  عللادا  وال�شتقرار  ال�شالم  لن  اتخذ  القرار  ان  ماينمار  اوف  ليللت  نيو  �شحيفة  ن�شرته  بيان  يف  وجللاء 
ما  على  م�شملني  ا�شتهدفت خ�شو�شا  التي  العنف  اعمال  قتيال يف   44 و�شقط  بها.  املحيطة  والبلديات  ميكتيال 
افادت ح�شيلة ر�شمية بينما يرى عديدون انها دون احلقيقة. واتهمت جمعيات الدفاع عن حقوق الن�شان قوات 
المن بانها تباطاأت يف التدخل عندما كانت جمموعات امل�شاغبني حترق احياء امل�شلمني ما ا�شطرا الف ال�شكان 
2012 وقعت مواجهات  ايام اثر تدخل اجلي�س وفر�س حالة الطوارئ. ويف  اىل الفرار وعاد الهدوء بعد ثالثة 
يف غرب البالد بني م�شلمني من اقلية الروهينجيا وبوذيني من قومية الراخني ا�شفرت عن �شقوط 200 قتيال 

ونزوح 140 الف �شخ�س خ�شو�شا من الروهيجيا.

•• عوا�صم-وكاالت:

ثمانية   ، ال�لللشلللرائللليلللللللي  اجلللليللل�لللس  اعلللتلللقلللل 
ال�شبت  دهللللم  حللملللللة  خللللالل  فللللل�للشللطلليللنلليللني 
الغربية  بللاللل�للشللفللة  واخلللللللليلللل  اللللقلللد�لللس  يف 
القوات  اإن  فل�شطيني  اأمللنللي  م�شدر  وقلللال 
فل�شطينيني  ثللالثللة  اعتقلت  الإ�للشللرائلليللللليللة 
اخلليل،  يف  دهللم  حملة  بعد  طفلة  اأحللدهللم 
من  مقد�شيني  �شبان  خم�شة  اعتقلت  فيما 

منطقة باب العامود بو�شط القد�س.
اإ�شرائيليون  م�شتوطنون  اأحللرق  الثللنللاء  يف 
قرية  اأرا�للشللي  �شمن  الزيتون  اأ�شجار  مئات 
اجلعبة مبدينة بيت حلم يف ال�شفة الغربية 

.
وقال م�شدر حملي فل�شطيني اإن املزارعني 
الفل�شطينيون اأح�شوا ما اأقدم امل�شتوطنون 
على حرقة من اأ�شجار الزيتون فتجاوز عدد 
لعلي وحمدان  تعود  �شجرة   400 الأ�شجار 
عددا  تعيل  املجيد،و  عبد  واإبراهيم  حمدان 

كبريا من الأ�شر الفل�شطينية .
اخلارجية  وزيللللر  اإعلللللالن  قللوبللل  ذلللللك،  اىل 
الأمريكي جون كريي يف عمان عن التو�شل 
لتفاق مبدئي على اإطالق مفاو�شات الو�شع 
والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  بني  النهائي 
اأمملللي واأوروبلللللي و�للشللط معار�شة  بللرتحلليللب 
من حركة املقاومة الإ�شالمية حما�س التي 
عللبللا�للس عليه ل متثل  مللوافللقللة  اأن  اعللتللربت 

الإجماع الوطني.
املتحدة  للللللللالأمم  الللللعللللام  الأمللللللللني  ورحلللللللب 
بلللان كللي ملللون بلللاإعلللالن كلللريي ودعللللا القادة 
التحلي  اإىل  والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني 
بال�شجاعة وامل�شوؤولية يف مفاو�شات ال�شالم 

واأكد مارتن ني�شريكي املتحدث با�شم بان اأن 
الرامية  اجلهود  كل  �شتدعم  املتحدة  الأمم 
لعقد مفاو�شات ملمو�شة والنجاح يف اإحالل 

�شالم �شامل يف املنطقة .
اللل�للشللوؤون اخلارجية  ملل�للشللوؤولللة  علللربت  كللمللا 
يف الحتللللاد الأوروبلللللي كللاثللريللن اآ�للشللتللون عن 
تللرحلليللبللهللا احللللللار بلللالتلللفلللاق امللللبلللدئلللي على 
الفل�شطينيني  بللني  املللفللاو�للشللات  ا�للشللتللئللنللاف 
الطرفني  ب�شجاعة  م�شيدة  والإ�شرائيليني، 

وعمل وزير اخلارجية الأمريكي.
واأعلللربلللت اآ�للشللتللون يف بلليللان عللن اأملللللهللا يف اأن 
نتمكن اأخريا من ت�شجيل تقدم على �شعيد 
الأهداف التي يت�شاركانها مع اأ�شدقائهما يف 

العامل: ال�شالم، الأمن والكرامة ل�شعبيهما 
جلون  خا�س  بوجه  �شكرها  عللن  واأعللربللت   .
الطرفني  جللللملللع  تلل�للشللملليللملله  علللللللى  كلللللريي 

جمددا .
وكلللللان وزيلللللر اخللللارجللليلللة الأمللللريكللللي جون 
اتفاق مبدئي من  انتزاع  كريي قد جنح يف 
الفل�شطينيني والإ�شرائيليني على ا�شتئناف 
مللفللاو�للشللات اللل�للشللالم املللتللوقللفللة مللنللذ ثالثة 
اأعوام، م�شريا اإىل اأن مفاو�شني فل�شطينيني 
وا�شنطن  اإىل  �للشلليللتللوجللهللون  واإ�للشللرائلليللللليللني 

خالل اأ�شبوع لهذا الغر�س.
ويف اأملللانلليللا اأ�لللشلللاد وزيلللر اخلللارجلليللة الأمللللاين 
بالتطورات  بلللللللدوره  فلليلل�للشللرتفلليللللله  غللليلللدو 

اأدت اإىل  اجلديدة يف ال�شرق الأو�شط والتي 
مفاو�شات جديدة  ب�شاأن عقد جولة  تفاهم 
بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني واعتربها 
اأم�س  خطوة كبرية . واإعلللالن التللفللاق جللاء 
العا�شمة  يف  نف�شه  كريي  ل�شان  على  الأول 
الأردنللليلللة عللمللان يف خللتللام �للشللاد�للس جللولللة له 
اأع�شاء  بع�س  �شياقها  يف  التقى  املنطقة  يف 
مبتابعة  املكلفة  العربية  الللوزاريللة  اللجنة 
ال�شلطة  ورئلليلل�للس  العربية  اللل�للشللالم  مللبللادرة 

الفل�شطينية حممود عبا�س.
واأعلللرب كللريي عللن �للشللروره بللالإعللالن نيابة 
اأوبللللامللللا علللن تو�شله  بلللللاراك  علللن الللرئلليلل�للس 
املفاو�شات  ل�شتئناف  اأ�شا�شا  ي�شع  لتفاق 

بني  النهائي  الو�شع  ق�شايا  ب�شاأن  املبا�شرة 
الفل�شطينيني والإ�شرائيليني .

لإعللللطللللاء هذه  �للشللبلليللل  اأفللل�لللشلللل  اأن  واعلللتلللرب 
املفاو�شات فر�شة هو احلفاظ على �شريتها 
م�شددا على اأن ذلك يتطلب بع�س اخليارات 

ال�شعبة جدا يف الأيام القادمة .
با�شتئناف  تلللفلللاوؤلللله  عللللن  كلللللريي  واأعللللللللرب 
املقبل،  الأ�للللشللللبللللوع  مللللن  بللللللدءا  امللللفلللاو�لللشلللات 
الللذي مل يعلن عن  التفاق  اأن  م�شددا على 
تفا�شيله لي�س نهائيا ويحتاج اإىل مزيد من 

الدبلوما�شية .
اإنها خطوة  قائال  الأمللريكللي  الللوزيللر  وتابع 
كللبللرية وملللرحلللب بللهللا التلللفلللاق هلللو يف طور 
الإجنللللاز وللللن نللتللحللدث تللاللليللا عللن عنا�شره 
الآن ، م�شيدا ب�شجاعة الرئي�س الفل�شطيني 
الإ�شرائيلي  الللوزراء  ورئي�س  عبا�س  حممود 

بنيامني نتنياهو.
بني  �لللشلللالم  حتللقلليللق  جلللهلللود  اأن  اإىل  يلل�للشللار 
تعرثا  �شهدت  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني 
منذ انطالقها قبل عقدين انتهت بانهيارها 
اأواخر 2010 ب�شبب الأن�شطة ال�شتيطانية 
والقد�س  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�شرائيلية 
اإ�شرائيليون  م�شوؤولون  واأبلللدى  ال�شرقية. 
وفل�شطينيون ترحيبا حذرا باإعالن كريي. 
الإ�شرائيلية  الوزيرة  ليفني  ت�شيبي  وقالت 
على  الدبلوما�شية  امل�شاعي  بخو�س  املكلفة 
اأنه حاملا تبداأ  اأعلم  �شفحتها على في�شبوك 
�شهلة  ولي�شت  مللعللقللدة  �شتكون  املللفللاو�للشللات 
هذا  بللاأن  تللام  اقتناع  على  لكنني  واأ�شافت   .
اأن نقوم به  هو الأمللر ال�شواب الذي ينبغي 
اأجل م�شتقبلنا واأمننا واقت�شادنا وقيم  من 

اإ�شرائيل على حد تعبريها.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال اأحمد اجلربا، رئي�س الئتالف لقوى الثورة واملعار�شة 
ال�شورية، اإنه ل يوؤمن باأجندة اجتماع جنيف 2، وا�شفا اإياها 

باأنها لي�شت بكتاب منزل من ال�شماء.
النظام كانت  ال�شيا�شة مع  الت�شوية  اأن فر�شة  واأكللد اجلربا 
قد انتهت بنهاية العام الأول من عمر الثورة، واأن الرتكيز 
وهي  العالقة  الأ�شا�شية  الق�شية  حللول  يتمحور  اأن  يجب 

تاأمني متطلبات ال�شمود من �شالح وغذاء وماء ودواء.
الذي  ال�شفافية  �شالح  امتالك  على  بقدرته  اجلربا  ولللوح 
اللللثلللورة، كما  الللقللوى املتقاع�شة عللن دعلللم  بلله كللل  �للشلليللواجلله 
باأيدي  اأهمية وجود �شالح نوعي  اأظهر حر�شا �شديدا على 
للمعار�شة  بالن�شبة  املطلقة  الأولوية  ميثل  ما  وهو  الثوار، 
اأعلنت م�شادر املعار�شة ال�شورية �شيطرة  ويف غ�شون ذلك، 
اجلي�س احلر ب�شكل كامل على مبنى )متاع(، وهو مقر قيادة 

العمليات للنظام يف خان الع�شل بريف حلب.

مللن قتل  اأن اجللليلل�للس احللللر متللكللن  التن�شيق  واأفلللللادت جللللان 
للذخرية  م�شتودع  على  و�شيطر  النظام،  �شبيحة  من  عللدد 
يف  م�شادر  اأعلنت  كما  دم�شق،  بللريللف  الباللية  منطقة  يف 
ثكنة  على  ال�شيطرة  من  متكن  احلللر  اجلي�س  اأن  املعار�شة 
من  متكنه  عن  ف�شال  بدرعا،  الغربية  املنطقة  يف  احلانوت 
حترير منطقة املعامل والفيالت وحي الرا�شدين ومدر�شة 

ال�شرطة املتاخمة خلان الع�شل.
هذا وقالت القيادة امل�شرتكة للجي�س ال�شوري احلر اإن حزب 
اهلل اللبناين ت�شلم �شحنتني من املواد والأ�شلحة الكيمياوية 

من النظام ال�شوري.
وذكرت القيادة امل�شرتكة يف بيان اأن عملية ال�شتالم والت�شليم 
متت يف منطقة قريبة من العا�شمة دم�شق وبتن�شيق �شوري 
اإيراين، م�شرية اإىل اأن ال�شحنتني و�شلتا الأرا�شي اللبنانية 
التفا�شيل  ذكر  تتحفظ على  امل�شرتكة  القيادة  واأن  موؤخرا، 
حاليا لأ�شباب اأمنية وع�شكرية. وانتقد البيان تردد اأوروبا يف 

اإدراج ا�شم حزب اهلل على لئحة املنظمات الإرهابية.

ال�شديد من  قلقها  املتحدة عن  الوليات  من جهتها عربت 
م�شتوى العنف يف �شوريا، وخ�شو�شاً الطائفي منها، وذكرت 
ان ل خطط مبا�شرة تتعلق مبجيء قادة املعار�شة ال�شورية 

اإىل وا�شنطن يف املرحلة الراهنة.
وطلب من نائبة املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية الأمريكية 
ماري هارف الرد على حتذير وزير اخلارجية الرتكي اأحمد 
داوود اأوغلو، من اأن بالده �شرتّد فوراً وب�شكل فّعال على اأية 
تهديدات �شدها تاأتي من اجلانب ال�شوري من احلدود، بعد 
�شيطرة حزب كردي �شوري على مدينة راأ�س العني ال�شورية، 
فاأجابت لي�س لدي رد على هذه التعليقات بالتحديد، لكننا 
قلقون ب�شدة من الو�شع على الأر�س . واأ�شافت ان وا�شنطن 

قلقة من الق�شايا الطائفية ومن العنف الطائفي.
املنطقة  ان  انها اطلعت على تقارير عن  اإىل  واأ�شارت هارف 
الكردية ال�شورية تعمتد نزام حكم ذاتي اأكري، وت�شبح اأكرث 
لي�س  لكن  ذاتية احلكم،  العراقية  الكردية  باملنطقة  ات�شاًل 
لديها اأي تعليق على املو�شوع يف ما عدا التعبري عن القلق 

عندما  الر�س وخ�شو�شاً  على  العنف  م�شتوى  ال�شديد من 
يكون ذا طبيعة طائفية .

ال�شوري  اأركللان اجلي�س  رئي�س  عللزم  يللرتدد عن  و�شئلت عما 
اأمللريكللا، واإن كللان �شيزور  اإدريلل�للس زيلللارة  احلللر اللللللواء �شليم 

مع  الوثيق  التن�شيق  م�شتمرون يف  نحن  فاأجابت  وا�شنطن، 
ائتالف املعار�شة ال�شوري واملجل�س الع�شكري ال�شوري، ولكن 
ل خطط مبا�شرة تتعلق مبجيء قادة املعار�شة اإىل وا�شنطن 

يف املرحلة الراهنة .

قال مكتب رئي�شة الربازيل ديلما رو�شيف ان جو بايدن نائب الرئي�س 
المريكي ات�شل برو�شيف يف حماولة لتخفيف حدة التوترات الناجمة 
عن اتهامات بان الوليات املتحدة جت�ش�شت على ات�شالت الربازيل على 
املراقبة  ان تف�شريات وا�شنطن عن برامج  الربازيل  النرتنت. وقالت 

التي قامت بها وكالة المن القومي المريكي غري مقنعة.
ا�شفه  ابلللدى  الللربازيللللليللة  التلل�للشللالت  وزيلللرة  ت�شاجا�س  هيلينا  وقللالللت 
المريكية  احلكومة  ا�شتعداد  واكد  الربازيل  يف  ال�شلبية  للم�شاعفات 
بللايللدن كرر  ان  وا�شافت  المللر  هللذا  عللن  املعلومات  مللن  لتقدمي مزيد 
دعوة لن تر�شل الربازيل وفدا للوليات املتحدة للح�شول على مزيد 
من التفا�شيل الفنية وال�شيا�شية عن هذه الق�شية. وقالت ان الربازيل 
قبلت هذا القرتاح ولكنها مل تقرر من الذي �شيذهب للوليات املتحدة 

او موعد ذلك.

�شعورها  عللن  كان�شيليريي  اآنللامللاريللا  اليطالية  الللعللدل  وزيلللرة  اعللربللت 
مبللللرارة لللالعللالن عللن علللودة الللرئلليلل�للس اللل�للشللابللق لللوكللالللة ال�شتخبارات 
املركزية المريكية )�شي اآي ايه( يف ميالنو اىل الوليات املتحدة، بعد 
احلكم عليه يف 2003 يف ايطاليا بتهمة خطف اإمام م�شري واعتقاله 
الوزيرة  اعللربللت  ال�شبت،  اجلمعة  ليل  بلله  ادللللت  ت�شريح  ويف  بنما.  يف 
اليطالية عن ا�شفها لأن طلبنا )باحلب�س الحتياطي متهيدا لت�شليمه 

اىل ايطاليا( مل يوؤخذ يف العتبار، وهذا من دون تربيرات معقولة .
لوكالة  ال�شابق  الرئي�س  ق�شية  لنهاية  عميقة  مبللرارة  ا�شعر  وا�شافت 
ال�شتخبارات املركزية المريكية )�شي اآي ايه( روبرت �شلدون ليدي .

وقد وقعت كان�شيليريي اخلمي�س طلبا باحلب�س الحتياطي الذي ي�شكل 
املرحلة الوىل نحو رفع طلب الت�شليم. وكتبت �شحيفتا ل �شتامبا ول 
 ، ال�شبت �شفعة ليطاليا  اليوميتان على �شدر �شفحتيهما  ريبوبليكا 
�شحيفة  وك�شفت   . حلليف  اذلل  المريكي  املوقف  يف  الخللرية  وراأت 
وتطالب   . العامل  ا�شحوكة  بتنا  الي�شارية  اليومية  كوتيديانو،  فاتو 
ال�شتخبارات  وكللالللة  ملحطة  ال�شابق  بالرئي�س  اليطالية  ال�شلطات 
املركزية المريكية، متهمة اياه باأنه امل�شوؤول عن خطف الإمام امل�شري 
ابو عمر الع�شو يف املعار�شة ال�شالمية املتطرفة الذي كان ي�شتفيد من 
اللجوء ال�شيا�شي يف ايطاليا. ثم نقل المام الذي خطف يف 2005 اىل 

م�شر حيث يوؤكد انه يتعر�س للتعذيب.

ام�س  م�شاعديه  مللن  واثللنللان  ال�شحوة  قلللوات  يف  حملي  ملل�للشللوؤول  قتل 
بهجوم �شنه م�شلحون جمهولون بغرب بعقوبه مركز حمافظة دياىل 
قللوات �شحوة منطقة  م�شوؤول  ان  اأمني حملي  وقللال م�شدر  بالعراق. 
الكاطون غرب بعقوبة لقي حتفه مع اثنني من م�شاعديه بهجوم م�شلح 

اليوم ال�شبت .
بحثها  وبا�شرت  احلللادث  مكان  اغللالق  اىل  اأمنية  قوة  �شارعت  واأ�شاف 
عن املهاجمني الذين لذوا بالفرار ،فيما نقلت جثث القتلى اىل الطب 

العديل .
وقتل ثالثة جنود و�شرطي عراقيني ال�شبت يف تفجريين مبحافظتي 

�شالح الدين ونينوى.
وقال م�شدر اأمني يف حمافظة �شالح الدين،ملوقع ال�شومرية نيوز ان 
عبوة نا�شفة كانت مو�شوعة على جانب طريق يف قرية جميلة بق�شاء 
ال�شرقاط �شمايل �شالح الدين، انفجرت، قبل ظهر اليوم، لدى مرور 
دورية تابعة للجي�س، ما اأ�شفر عن مقتل ثالثة من عنا�شرها واإ�شابة 
اإن  نينوى  حمافظة  �شرطة  يف  م�شدر  قللال  اأخللرى  جهة  من   . �شابط 
عبوة نا�شفة انفجرت، ظهر اليوم، م�شتهدفة دورية لل�شرطة الحتادية 
لدى مرورها يف منطقة املعا�س غربي املو�شل، ما اأ�شفر عن مقتل اأحد 
عنا�شرها واإ�شابة اآخر . اىل ذلك اأ�شيب ثالثة مدنيني بانفجار عبوة 
املو�شل، فيما مت اعتقال ثمانية مطلوبني بتهمة  نا�شفة ب�شمال غرب 

الإرهاب بجنوب املدينة.

برازيليا

روما

بغداد

عوا�صم

اإعادة ال�سوري املتهم بخطف رومانيني اإىل رومانيا رفع حالة الطوارئ يف بورما 
•• بوخار�صت-ا ف ب:

رجل  ان  با�شي�شكو  تلللرايلللات  اللللروملللاين  الللرئلليلل�للس  �للشللرح 
العمال الروماين ال�شوري عمر هيثم الهارب منذ خم�س 
�شنوات بعد احلكم عليه بال�شجن 20 عاما بتهمة خطف 
اعيد   ،2005 يف  العراق  يف  رومانيني  �شحافيني  ثالثة 

اىل رومانيا بعد عملية جرت بدون اذن يف اخلارج.
بدون  بعملية  قامت  رومانيا  ان  الروماين  الرئي�س  وقال 
اذن يف ار�س بلد اآخر ، راف�شا ذكر الدولة التي اعيد منها 
عمر هيثم. وا�شاف ل اوؤكد ان عمر هيثم جلب من �شوريا 
بني  ت�شليم  اتللفللاق  ا�شا�س  على  ت�شليمه  مت  انلله  اوؤكلللد  ول 

 2010 ال�شوري ب�شار ال�شد يف  الرئي�س  البلدين واعلن 
ان عمر هيثم م�شجون يف �شوريا لكنه مل يتعهد بت�شليمه 
و�شادقت رومانيا العام املا�شي على اتفاقية حول ا�شرتداد 

املطلوبني مع �شوريا.
اوبريا  بوغدان  الرومانية  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  وكللان 
اي  تللتلل�للشللرب  ان  بلللدون  هيثم  ت�شلمت  اللل�للشللرطللة  ان  اعلللللن 
تفا�شيل. لكنه قال ان عملية الت�شليم هي نتيجة ان�شطة 
للدولة  الوطنية  المللنلليللة  املللوؤ�للشلل�للشللات  بها  قللامللت  معقدة 
الللرومللانلليللة . وو�لللشلللع عللمللر هلليللثللم يف احلللبلل�للس علللللى ذمة 
واخلي   ،2005 ني�شان-ابريل  يف  رومللانلليللا  يف  التحقيق 

�شبيله بعد عام ل�شباب �شحية.

تت�شح  2006 يف ظللروف مل  رومانيا منت�شف  وفللر من 
بتهمة  مالحقا  كللان  فيما  فلللراره  واثلللار  بعد.  مالب�شاتها 
القيام باأعمال ارهابية ف�شيحة كبرية يف البالد وادت اىل 

ا�شتقالة روؤ�شاء اجهزة ال�شتخبارات واملدعي العام.
وحكم على رجل العمال غيابيا يف 2008 بال�شجن 20 
تنظيم  على  لقدامه  ارهابي  عمل  ب  القيام  بتهمة  عاما 

خطف ثالثة �شحافيني رومانيني يف العراق.
2011، حكم على عمر هيثم  ويف ت�شرين الول-اكتوبر 
ثم  رومللانلليللا،  مللن  فللر  لنلله  غيابيا  �شنتني  بال�شجن  اي�شا 
بال�شجن   2012 الثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  عليه  حكم 

التزوير. بتهمة  عاما   16

اعتقاالت وم�ضتوطنون يحرقون اأ�ضجار زيتون بال�ضفة

ترحيب اأممي واأوروبي با�ستئناف مفاو�سات ال�سالم 

قلق اأمريكي من العنف الطائفي يف �ضوريا 

املعار�سة ال�سورية ت�ستبعد احلل ال�سيا�سي لالأزمة 

التحقيق مع رجلني من عائلة زوجة جمو يف اغتياله 
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كرزاي ي�سع اإطارًا قانونيًا لالنتخابات الرئا�سية 

اأكد اأن جمل�س التعاون حقق منذ قيامه العديد من االإجنازات يف خمتلف املجاالت 

الزياين: عالقات دول التعاون مع م�سر ا�سرتاتيجية جتمع اأ�سقاء تربطهم �سالت الدم والتاريخ امل�سرتك
•• القاهرة-وام:

التعاون  ملجل�س  الللعللام  الأملللني  اأكلللد 
عبداللطيف  العربية  اخلليج  لدول 
عالقات  اأن  الللللزيللللاين  را�للللشللللد  بللللن 
عالقة  هللي  م�شر  مللع  املجل�س  دول 
الدم  �للشللالت  تربطهم  اأ�للشللقللاء  بللني 
باأنها  وو�شفها  امل�شرتك  والللتللاريللخ 
على  ت�شتند  ا�للشللرتاتلليللجلليللة  عللالقللة 
اأر�شية �شلبة من التوافق يف املنظور 
القت�شادية  وامللل�للشللالللح  اللل�للشلليللا�للشللي 
الجتماعي  والللللرتابللللط  الللوا�للشللعللة 
والللثللقللايف وقلللال الللزيللاين يف حديث 
ام�س  ن�شرته  العربي  ملجلة الهللرام 
اللل�للشللبللت اإن ملل�للشللر هللي قلللللب الأملللة 
العربية وهي ركيزة اأ�شا�شية لالأمن 
يحدث  ما  و  الإقليمي  وال�شتقرار 
القومي  الأمللن  يوؤثر على  يف م�شر 
املحوري  م�شر  دور  وعلللللى  الللعللربللي 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأ�شاف 
اأن  املجل�س هو  اإن ما يهمنا يف دول 
تكون م�شر اآمنة م�شتقرة وما حدث 
مللن تغيري هللو �للشللاأن داخلللللي ونحن 
نحرتم خيار ال�شعب امل�شري وعلى 
بللقللدرتلله علللللى جتللللاوز املرحلة  ثللقللة 
يحقق  ملل�للشللتللقللبللل  نلللحلللو  احللللالللليلللة 
الوطنية  وتللطلللللعللاتلله  طلللملللوحلللاتللله 
�شندا  دائللمللا  املجل�س  دول  و�شتظل 
الظروف  كللل  يف  لها  وداعللمللة  مل�شر 
والأوقللللات وحللول روؤيللتلله للو�شع يف 
التو�شل  اإمللكللانلليللة  ومللللدى  �للشللوريللا 
اإىل حللل �شلمي لإنللهللاء الأزملللة قال 
بالغ  عللن  املجل�س  دول  علللربت  لللقللد 
التي  �شوريا  الأو�للشللاع يف  قلقها من 

خلللطلللرية يف  ملللرحلللللللة  اإىل  و�لللشلللللللت 
الزكية  الدماء  �شفك  ا�شتمرار  ظل 
وازدياد اأعداد الالجئني والنازحني 
خا�شة مع ا�شتمرار النظام ال�شوري 
يف ا�شتخدام القوة الع�شكرية وكافة 
ال�شعب  �للشللد  الللثللقلليلللللة  الأ�لللشلللللللحلللة 
اللللل�للللشللللوري اللل�للشللقلليللق مللو�للشللحللا اأن 
�شوريا  يف  الأو�شاع  تدهور  ا�شتمرار 
وال�شتقرار  الأمللن  على  �شلبا  يوؤثر 
جمل�س  اإن  واأو�لللشلللح   . املللنللطللقللة  يف 
يف  كبرية  م�شوؤولية  يتحمل  الأمللن 
بحفظ  معنيا  باعتباره  ال�شاأن  هللذا 
م�شريا  الللدوللليللني  ال�شلم  و  الأمللللن 
اإىل اأن دول جمل�س التعاون طالبت 
م�شئولياته  بتحمل  املجل�س  موؤخرا 
بللرفللع احللل�للشللار اجلللائللر عللن مدينة 
يتعر�س  اللللتلللي  الللل�لللشلللوريلللة  حللملل�للس 
اإىل ق�شف م�شتمر من قوات  اأهلها 
النظام وميل�شيات حزب اهلل. وحول 
اأعلللللنللت عنها دول  الجللللراءات الللتللي 
جمل�س التعاون �شد حزب اهلل قال 
التعاون لدول  العام ملجل�س  الأمللني 
اخلليج العربية اإن تدخل حزب اهلل 
يف القتال اإىل جانب النظام ال�شوري 
مللزيللد من  ت�شبب يف  تللطللور خطري 
خا�شة  والتهجري  والتدمري  القتل 
لأهايل مدينة الق�شري ومدينة تل 
الوح�شي  احل�شار  اإىل  اإ�شافة  كلخ 
املفرو�س على مدينة حم�س والذي 
اأرواح  ازهللللاق  مللن  املللزيللد  يف  ت�شبب 
الن�شانية  املعاناة  وتفاقم  املدنيني 
حلللزب اهلل يف  تللدخللل  اأن  ملللوؤكلللدا   ..
�شوريا له انعكا�شاته اخلطرية على 
وتللهللديللد وحدته  لللبللنللان  ا�للشللتللقللرار 

الوطنية.
التعاون  جمل�س  دول  قللرار  وبلل�للشللاأن 
اأنه  الزياين  اأو�شح  اهلل  حزب  ب�شاأن 
اإدانة دول املجل�س  تعبري عملي عن 
يف  اهلل  حللزب  ملمار�شات  وا�شتنكارها 
�شوريا ويف لبنان ووقوفها اإىل جانب 
ال�شعب ال�شوري وما يتعر�س له من 
اأن  اإىل  م�شريا  تنكيل  و  وقهر  ظلم 
�شتتخذ مللن قبل  الللتللي  الإجلللللراءات 
دول املجل�س �شتطال فقط املنت�شبني 
اإىل حزب اهلل يف دول املجل�س �شواء 
يف اإقاماتهم اأو معامالتهم املالية و 
التجارية واأو�شح اأنه قد عقدت عدة 
اجللتللمللاعللات بللني اجلللهللات املعنية يف 

دول املجل�س بهذا ال�شاأن. 
اأبلللللللرز  حلللللللول  �للللللشللللللوؤال  علللللللللى  وردا 
اللللتلللي حللقللقللهللا جمل�س  الجنللللللللازات 
اللللزيلللاين ان جمل�س  قلللال  الللتللعللاون 
 32 قبل  قيامه  منذ  التعاون حقق 
املهمة  الجنللازات  العديد من  عاما 
ال�شعيد  فعلى  املجالت  خمتلف  يف 
التعاون  جمل�س  ا�شتطاع  ال�شيا�شي 
اأن يعزز مكانته الإقليمية و الدولية 
اأن  على  قلللادرة  اإقليمية  كمنظومة 
وا�شتقرار  اأملللن  حللمللايللة  يف  ت�شاهم 
وامل�شاعدة  الللعللون  وتللقللدمي  املنطقة 
يف  وامل�شاهمة  والأ�شدقاء  لالأ�شقاء 
الإقليمية  للق�شايا  احللول  تقدمي 
اأبلللرز مللا مت حتقيقه  اأن  اإىل  واأ�للشللار 
على ال�شعيد القت�شادي والتنموي 
اجلمركي  الحتلللللللاد  تللاأ�للشلليلل�للس  هللللو 
واللللغلللاء اللل�للشللريللبللة اجلللمللركلليللة بني 
دول املجل�س يف عام 2003 واقامة 
اللل�للشللوق اخلللللليللجلليللة امللل�للشللرتكللة عام 

2007 ، وتاأ�شي�س الحتاد النقدي 
الكهربائي  الربط  م�شروع  وتنفيذ 
جميعها  وهللللذه  املللجللللل�للس  دول  بلللني 
من  تعزز  ا�شرتاتيجية  م�شروعات 
وترابطها  املللجللللل�للس  دول  تلللكلللاملللل 
القريب  امل�شتقبل  يف  نللرى  و�للشللوف 
دول  حديد  �شكة  م�شروع  اهلل  بلللاإذن 
املجل�س الذي �شي�شهم يف مزيد من 
الرتابط و التقارب بني دول املجل�س 

و �شعوبها.
املواطنة  مللبللداأ  اقللللرار  اإن  واأ�لللشلللاف 
على  مهمة  خطوة  مثل  اخلليجية 
طريق التكامل والرتابط اخلليجي 
موؤكدا اأن العمل اخلليجي امل�شرتك 
يف املجالني الدفاعي والأمني قائم 
على روؤية وا�شحة واأهداف حمددة 

وجلية وي�شري بخطوات مدرو�شة.
جمل�س  دول  اأن  الللللزيللللاين  واأكلللللللد 
التعاون دائما حري�شة على احلفاظ 
على اأمن و�شالمة وا�شتقرار ووحدة 
ال�شقيقة  الللعللربلليللة  اللللللدول  جللملليللع 
ودعت اإىل تغليب احلكمة و العقل يف 
التعامل مع الأحداث التي �شهدتها 
بكل  و�شعت  العربية  اللللدول  بع�س 
جللهللد ممللكللن مللن اأجلللل وقلللف �شفك 
الدماء العربية و منع النزلق اىل 
العنف  اأ�شكال  كل  دانللت  و  الفو�شى 

والقتل والتدمري.
تطبيق  حلللللول  �لللللشلللللوؤال  علللللللى  وردا 
واإىل  اخلليجي  اجلللمللركللي  الحتلللاد 
املعوقات  اأبللللرز  اأيللللن و�للشللل ومللاهللي 
قللال الللزيللاين اإن الإعلللالن عللن قيام 
 2003 عللام  يف  اجلمركي  الحتلللاد 
من اأهم القرارات التي عززت العمل 

امل�شرتك  اخلللللليللجللي  القلللتللل�لللشلللادي 
وخلقت بيئة اقت�شادية مواتية نقلت 
التعاون  جمل�س  دول  اقللتلل�للشللاديللات 
والتعاون  الللتللنلل�للشلليللق  مللرحلللللة  ملللن 
التكامل  مللن  متقدمة  مرحلة  اإىل 
املجل�س  دول  اأن  موؤكدا  القت�شادي 
قبل  ومدرو�شة  ثابتة  ت�شري بخطى 
النتقال من اأي مرحلة من مراحل 
مرحلة  اىل  القللتلل�للشللادي  الللتللكللامللل 

اأخرى متقدمة .
املللبللادرة اخلليجية يف اليمن  وحللول 
التعاون  ملجل�س  الللعللام  الملللني  قللال 
اخلليجي اإن هذه املبادرة و�شلت اىل 
اإختار  فلقد  جللدا  متقدمة  مرحلة 
باإرادته  اللل�للشللقلليللق  اللليللمللنللي  اللل�للشللعللب 
لنتقال  اللل�للشلللللمللي  احللللللل  احللللللللرة 
الإ�شالح  م�شروع  تنفيذ  و  ال�شلطة 

ال�شيا�شي والقت�شادي املن�شود.
اخلليجية  امللللللبلللللادرة  اإن  واأ�لللللشلللللاف 
انزلق  دون  احللليلللللولللة  يف  اأ�للشللهللمللت 
يعنيه  ومبا  اأهلية  حرب  اىل  اليمن 
ذللللك مللن �شفك للللللدمللاء الللزكلليللة و 
و تهجري  الللقللرى  و  للمدن  تللدمللري 
للللالأبلللريلللاء ملللن املللدنلليللني ، كللمللا هو 
نحن  وقللال  الآن  �شورية  يف  حا�شل 
ال�شلمي  احلللللل  بللنللجللاح  مللتللفللائلللللون 
لالأزمة اليمنية من خالل موا�شلة 
واآليتها  اخلليجية  امللللبلللادرة  تنفيذ 
الللتللنللفلليللذيللة ونلللدعلللم كلللل اللللقلللرارات 
عبد  اليمني  الرئي�س  اتخذها  التي 
ربه من�شور هادي والإجراءات التي 

متت يف اإطار تنفيذ املبادرة .
وحول العالقات اخلليجية الإيرانية 
علللللى خلللللفلليللة اللللتلللدخلللل الللللدائللللم يف 

للللدول املجل�س  الللداخللللليللة  اللل�للشللوؤون 
اإيران دولة م�شلمة  قال الزياين ان 
امل�شلم  �شعبها  ونللقللدر  نحرتم  جللارة 
ال�شديق وتربطها مع دول املجل�س 
املجل�س  ودول  تللاريللخلليللة  علللالقلللات 
ت�شعى دائما اىل بناء عالقات تعاون 
ملل�للشللرتك ملللع ايلللللران اإميلللانلللا منها 
و�شرورة  امل�شرتكة  امل�شالح  باأهمية 

تعزيز ا�شتقرار واأمن املنطقة.
اخلليجية  الللعللالقللات  اإن  واأ�لللشلللاف 
ال�شنوات  يف  �لللشلللهلللدت  الإيللللرانلللليللللة 
املللا�للشلليللة ملللع الأ�للللشللللف تلللوتلللرا غري 
الإيرانية  التدخالت  ب�شبب  مقبول 
املجل�س  الداخلية لدول  ال�شوؤون  يف 
اإيللللران للجزر  و ا�للشللتللمللرار احللتللالل 
الكربى  طنب  الللثللالث  الإمللاراتلليللة 
مو�شى  وابللللللو  الللل�لللشلللغلللرى  طلللنلللب  و 

لت�شوية  الإملللارات  لدعوة  ورف�شها 
الثنائية  املللفللاو�للشللات  عللرب  الق�شية 
اأومن خالل حمكمة العدل الدولية 
اأن دول املجل�س ما زالللت تتطلع  اإل 
اإيلللران مبادئ ح�شن  اأن حتللرتم  اإىل 
تعاون  علللالقلللات  اإقلللاملللة  و  اجلللللللوار 
�شعوب  و  دول  ل�شالح  بناء  و  مثمر 
املللنللطللقللة واأعللللللرب علللن اأمللللللله يف اأن 
الرئي�س  رئلللا�لللشلللة  ظلللل  يف  يللتللحللقللق 
املللنللتللخللب الللدكللتللور حلل�للشللن روحلللاين 
وال�شداد  التوفيق  للله  نتمنى  الللذي 
اخلليجية  اللللعلللالقلللات  حتلل�للشللني  يف 

الإيرانية وحل امل�شائل العالقة.
وردا على �شوؤال حول �شري املفاو�شات 
مع الحتاد الأوروبي قال الزياين اإن 
دول جمل�س التعاون تويل العالقات 
مع الحتللاد الأوروبللي اأهمية كبرية 
وذلك رغبة منها يف تعزيز التعاون 
املجالت  جللملليللع  اجلللانللبللني يف  بللني 
الأوروبلللللي  ملل�للشللريا اىل ان الحتللللاد 
لدول  الأول  التجاري  ال�شريك  هو 
املجل�س واإن دول املجل�س ت�شعى اإىل 
تعزيز التبادل التجاري وال�شتثمار 
املتبادل مللع الحتلللاد الأوروبللللي كما 
توقيع  اإىل  ي�شعيان  الللطللرفللني  اأن 
بينهما  احللللللرة  اللللتلللجلللارة  اتللفللاقلليللة 
تنمية  يف  الللكللبللرية  لأهميتها  نللظللرا 
اأمكن  وقد   .. امل�شرتكة  م�شاحلهما 
ملللللن خللللللالل جلللللللولت امللللفلللاو�لللشلللات 
اجلانبني  بني  عقدت  التي  املتعددة 
النتهاء من معظم املوا�شيع املتعلقة 
بهذه التفاقية وبقي مو�شوع واحد 
يتم  مل  الللل�لللشلللادرات  بللر�للشللوم  يتعلق 

التفاق عليه بعد. 

القاعدة تغتال قياديًا يف اللجان ال�ضعبية باليمن

حملة �سد الرئي�ض اليمني عرب النظام ال�سابق

•• كابول-ا ف ب:

اجنللللز الللرئلليلل�للس الفلللغلللاين حللملليللد كلللللرزاي امللل�لللس و�لللشلللع الطلللللار القانوين 
2014 عرب ن�شر قانون يحدد خ�شو�شا  لالنتخابات الرئا�شية املتوقعة يف 

�شروط الرت�شح اىل هذه النتخابات، كما اعلنت الرئا�شة يف بيان.
مللزيللدا من  ان مينح  قللانللون يفرت�س  اول  كلللرزاي  الرئي�س  ن�شر  والربللعللاء، 
�شري  ح�شن  على  ال�شهر  املكلفة  امل�شتقلة  النتخابية  للجنة  ال�شتقاللية 

النتخابات والتي اتهمت بالنحياز يف النتخابات ال�شابقة يف 2009.
على  قانوين  اطللار  با�شفاء  ي�شمح  التطبيق  حيز  القانونني  هذين  ودخللول 
النتخابات الرئا�شية يف اخلام�س من ني�شان ابريل 2014 طالب به باحلاح 
املجتمع الدويل الذي يخ�شى تكرار النتخابات ال�شابقة التي �شابتها عمليات 

تزوير واعمال عنف نفذتها حركة طالبان.
الرئا�شة  يتوىل  الذي  لكرزاي  بتعيني خلف  الرئا�شية  النتخابات  و�شت�شمح 
منذ �شقوط نظام طالبان يف نهاية 2001 ول ميكنه الرت�شح لولية جديدة 
التدريجي  الن�شحاب  النتخابية مع  العملية  و�شت�شادف  الد�شتور  مبوجب 
لقوة احللف الطل�شي التي �شيغادر الق�شم الكرب منها افغان�شتان يف نهاية 
2014 بينما عزز املتمردون يف حركة طالبان مواقعهم يف ال�شنوات الخرية. 
وبني املر�شحني �شقيق الرئي�س والنائب ال�شابق قيوم كرزاي والقائد ال�شابق 
املناه�س لطالبان وحاكم ولية بلخ �شمال عطا حممد نور ا�شافة اىل عمر 
دودزاي ال�شكرتري ال�شابق لكرزاي. والقانون الذي ن�شر ال�شبت يحدد اي�شا 
النتخابات  مللع  نف�شه  اللليللوم  يف  �شتجري  الللتللي  املحلية  النللتللخللابللات  قللواعللد 

الرئا�شية يف الوليات الفغانية ال34.

الزياين ي�سيد بقرار االحتاد االأوروبي بخ�سو�ض 
امل�ستوطنات يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

•• الريا�س-وام:

الدكتور  العربية  اخلليج  للللدول  الللتللعللاون  ملجل�س  الللعللام  الأملللني  اأ�للشللاد 
الأوروبي  الحتللاد  عن  ال�شادر  بالقرار  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 
ب�شاأن ا�شتثناء امل�شتوطنات ال�شرائيلية يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 
باأنه قرار حكيم  من التعاون بني الحتللاد الأوروبللي وا�شرائيل وو�شفه 
يعك�س موقف الحتاد الثابت والراف�س ل�شيا�شة ا�شرائيل ال�شتيطانية 

املواثيق  جلميع  وا�شح  انتهاك  يف  الفل�شطينية  لالأرا�شي  م�شادرتها  و 
والقوانني الدولية وقرارات الأمم املتحدة. واأكد الزياين اأن دول جمل�س 
التعاون ترحب بقرار الحتاد الأوروبللي وتاأمل اأن ي�شهم هذا القرار يف 
دعم اجلهود الدولية لعادة احياء مفاو�شات ال�شالم بني الفل�شطينيني 
وا�شرائيل وال�شغط على ا�شرائيل حلملها على اإنهاء احتاللها لالأرا�شي 
دولته  اإقللامللة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  والعللللرتاف  الفل�شطينية 

امل�شتقلة على جميع الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة عام 1967. 

•• �صنعاء-وكاالت:

تلللزايلللدت حلللدة الللهللجللوم الللتللي يللتللعللر�للس لها 
الللرئلليلل�للس اللليللمللنللي عللبللد ربللله مللنلل�للشللور هادي 
للرئي�س  موالية  وقنوات  �شحف  طرف  من 
عن  وتتحدث  �شالح،  اهلل  عبد  علي  ال�شابق 
لإ�شقاطه كما حدث يف م�شر،  �شعبية  ثللورة 
وهو احلدث الذي كانت ابتهجت به �شحف 
بللللاإخللللراج مظاهرات  تللبلل�للشللر  وبللللللداأت  �للشللالللح 
لهادي  مللنللاهلل�للشللة  اعلللتللل�لللشلللاملللات  وتللنللظلليللم 

وحكومة الوفاق.
من�شقة  حللملللللة  هلللنلللاك  اأن  حمللللللللون  وراأى 
النظام  اآلية  تللدار عرب  هللادي،  الرئي�س  �شد 
اللل�للشلليللا�للشللي يا�شني  املللحلللللل  اللل�للشللابللق وقلللللال 
التميمي اإن احلملة الإعالمية التي تقودها 
�شحف املوؤمتر ال�شعبي الذي يرتاأ�شه �شالح، 
واملت�شررين  احلوثي  جماعة  من  وحلفاوؤه 
تللقللويلل�للس ر�شيد  اإىل  تللهللدف  الللتللغلليللري،  مللن 
امل�شهد  هلللللادي، يف حملللاوللللة لإقلل�للشللائلله ملللن 
املرحلة  انلللتلللهلللاء  بللعللد  بلللرملللتللله،  اللل�للشلليللا�للشللي 

النتقالية يف فرباير-�شباط 2014.
من  ملحة  رغللبللة  ثمة  اأن  التميمي  واعللتللرب 
املوالني  املللوؤمتللر  حللزب  املتطرف يف  اجلللنللاح 
ل�شالح، الذين يرون يف الرئي�س هادي عائقا 
على  واللللتللفللاف  العبث  يف  طموحهم  اأملللام 

ي�شّعدون  فهم  ولهذا  ال�شيا�شية،  الت�شوية 
من حملتهم �شد هادي يف حماولة لإق�شائه 

من م�شهد اليمن.
ومتطريف  �للشللالللح  اأن  اإىل  التميمي  واأ�لللشلللار 
التي  ال�شلطة  العدة ل�شتعادة  حزبه يعدون 
لديهم  فهم   ،2011 ثللورة  خللالل  فقدوها 
�شتى،  بطرق  احلكم  اإىل  للعودة  خمططات 
رمبلللا مللن بينها �للشللنللاديللق القلللللرتاع خالل 
وهم   ،2014 فللربايللر-�للشللبللاط  انللتللخللابللات 
زعامة  هللادي من  الرئي�س  اإق�شاء  يف  يللرون 
حللزب املللوؤمتللر، �للشللرورة لنهج و�للشللائللل اأكرث 

خطورة يف �شعيهم ل�شتعادة ال�شلطة.
ويعتقد التميمي اأن اإق�شاء هادي بعيد املنال 
اأمان  �شمام  ميثل  اأنلله  بينها  عللدة،  لأ�شباب 
املرحلة النتقالية، وحال ل بديل عنه لإدارة 
لأن  وذللللك  بللعللد،  فيما  ال�شيا�شية  املللرحلللللة 
اليمنيني يعّولون عليه لتقوية بنيان الوطن 
يف  والللثللورة  التغيري  قيم  وتعزيز  ووحللدتلله، 

البلد. 
يف املللقللابللل حتلللدث مللديللر مللنللتللدى اجلزيرة 
اللللعلللربللليلللة للللللللدرا�لللشلللات جنللليلللب غلللللالب عن 
اعرتا�شات داخل حزب املوؤمتر ال�شعبي �شد 
هادي،  الرئي�س  يتخذها  الللتللي  ال�شيا�شات 
تدفع  مل  العلللرتا�لللشلللات  تلللللك  اأن  واأو�للللشللللح 

لتخاذ موقف معاد من هادي.

وقللال غللالب اإن الرئي�س هللادي يللحللاول من 
يهدئ  اأن  واأحلللاديلللثللله  تلل�للشللريللحللاتلله  خللللالل 
اأحيان  اأنه يف  اإل  ال�شعبي،  املوؤمتر  ويطمئن 
فتح جبهات  وراغللبللا يف  يبدو مهددا  اأخللرى 
�لللشلللراع ومللتللحللديللا للللللملل�للشللالللح اللللتلللي متثل 
احلزب، واأ�شار اإىل اأن كثريا من املوؤمتريني 
لديهم قناعة كاملة اأن هادي ي�شتغل موقعه 
الللرئللا�للشللي لإ�للشللعللاف حلللزب املللوؤمتللر ل�شالح 

خ�شومه.
احلالية  ب�شيا�شته  هللادي  ا�شتمرار  اأن  وراأى 
لن ميكنه من ال�شتحواذ على حزب املوؤمتر، 
ورمبا تكون نقطة �شعفه التي �شتقوده اإىل 

خ�شارة م�شتقبله ال�شيا�شي.
واأ�شار غالب اإىل اأن هادي رمبا يكون خ�شع 
الللتللخللللل�للس ملللن �للشللالللح ملللن رئا�شة  لللفللكللرة 
املوؤمتر ال�شعبي، وهذه �شتكون هي القا�شمة 
�شراعات  اإىل  تللقللود  ورمبللللا  نللفلل�للشلله  للللهلللادي 
املتفق عليها وفقا  ال�شيا�شية  الت�شوية  تنهي 

للمبادرة اخلليجية .
اىل ذلك، اتهمت ال�شلطات الأمنية اليمنية 
املل�للس تنظيم الللقللاعللدة بللاغللتلليللال قلليللادي يف 
اليمني  للجي�س  امل�شاندة  ال�شعبية  اللجان 

مبحافظة عدن، جنوب اليمن.
يونايتد  لوكالة  ميني  اأمللنللي  م�شدر  وقلللال 
بر�س اإنرتنا�شونال ان م�شلحني من عنا�شر 

يلل�للشللتللقلللللون �شيارة  كلللانلللوا  اللللقلللاعلللدة  تللنللظلليللم 
القيادي  اغللتلليللال  علللللى  اأقللللدمللللوا  �للشللغللرية، 
ال�شعبية مبديرية لودر مبحافظة  باللجان 
اأبني عو�س احل�شني واأو�شح ان الغتيال مت 
يف وقت متاأخر من م�شاء اجلمعة يف مديرية 
خور مك�شر مبدينة عدن كربى مدن جنوب 

اليمن.
واأ�شار امل�شدر اإىل ان اغتيال احل�شني مت بعد 
اأ�للشللبللوع مللن جنللاة �شامي زاهلللر، الللقلليللادي يف 
اللجان ال�شعبية يف مديرية جعار مبحافظة 
اأبلللللني، جللنللوب اللليللمللن، الأحلللللد املللا�للشللي من 
حماولة اغتيال يف هجوم �شنه م�شلحان من 
ال�شعبية  اللجان  وت�شاند   . القاعدة  عنا�شر 
قللبللائللل بجنوب  ملللن  املللكللونللة   ، اللل�للشللحللوات 

اليمن، اجلي�س اليمني الذي متكن من دحر 
اأبللني جنوب  التنظيم من حمافظة  عنا�شر 
اللللبلللالد. وتلللكلللررت عللمللللليللات اغللتلليللال تنظيم 
القاعدة لقيادات اللجان وكان اأعنفها الذي 
ف�شل  ال�شعبية  اللللللجللان  موؤ�ش�س  ا�شتهدف 
ال�شيد يف رم�شان العام املا�شي بعد اأن فجر 
انللتللحللاري مللن عللنللا�للشللر الللتللنللظلليللم نف�شه يف 
جمل�س عزاء ما ا�شفر عن مقتل 45 �شخ�شاً 

وجناة ال�شيد.
و�للشلليللطللر تللنللظلليللم اللللقلللاعلللدة علللللى حمافظة 
قوات  تتمكن  اأن  قبل  كللامللل  عللام  ملللدة  اأبلللني 
ال�شعبية  اللجان  ومقاتلي  اليمني  اجلي�س 
من ا�شتعادة املحافظة من التنظيم منت�شف 

العام املا�شي .

نيويورك-ا ف ب:

اعلنت ال�شلطات الق�شائية يف نيويورك انها وجهت اتهامات اىل 
اجلزائري خمتار بلمختار يف الهجوم على جممع ان امنا�س يف 
38 قتيال من دول عدة بينهم  اجلزائر الذي ادى اىل �شقوط 

ثالثة امريكيني يف كانون الثاين-يناير املا�شي.
يف  الللقللاعللدة  لتنظيم  ال�شابق  الزعيم  اىل  تهم  ثللمللاين  ووجللهللت 
بللالد املللغللرب ال�للشللالمللي، مللن بينها مللوؤامللرة ترمي اىل تقدمي 
دعم لتنظيمي القاعدة والقاعدة يف املغرب ال�شالمي، وموؤامرة 
وموؤامرة  دوللليللا،  حمميني  ا�شخا�س  وخللطللف  رهللائللن  احللتللجللاز 
تهدف اىل ا�شتخدام �شالح دمار �شامل ، كما قال مدعي مانهاتن 
اىل حكم  تف�شي  قد  التهامات  وهللذه  بلللارارا.  بريت  الللفللدرايل 

بالعدام على بلمختار، مع ان املدعي قال انه مل يعرف مكانه. 
واكد املدعي العام يف بيان يف مانهاتن ان خمتار بلمختار ار�شى 
قبل �شنوات حكم الرعب خدمة لهدفه املعلن من طرفه باجلهاد 

الدامي �شد الغرب .
وا�شاف ان جهوده بلغت ذروتها يف احل�شار الدامي الذي ا�شفر 
عن مقتل الع�شرات بينهم ثالثة امريكيني ا�شافة اىل تعري�س 

حياة املئات الخرين للخطر يف ان امنا�س يف اجلزائر.
الرعب والدم لهوؤلء ال�شخا�س  ان بلمختار زرع  املدعي  وتابع 

البرياء ولدينا حاليا النية يف احالته اىل العدالة .
با�شم  فيديو  ت�شجيل  يف  تبنى  بلمختار  ان  اىل  البيان  وا�للشللار 

القاعدة هذا الهجوم الذي وقع يف 21 كانون الثاين-يناير.
واعلنت وا�شنطن مطلع حزيران-يونيو عن مكافاأة قدرها خم�شة 

ماليني دولر ملن يديل باي معلومات ت�شمح بتوقيف بلمختار. 
يبلغ  مكافاآت  المريكية  اخلارجية  وزارة  تعر�س  املجموع،  ويف 
ت�شمح  مبعلومات  يدلون  للذين  دولر  مليون   23 جمموعها 
بتوقيف بلمختار وزعيم جماعة بوكو حرام النيجريية املتطرفة 
وم�شوؤولني اآخرين يف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب ال�شالمي. 
وتعر�س اخلارجية المريكية هذه املبالغ يف اطار برنامج يحمل 
ا�شم مكافاآت من اجل العدالة ويق�شي مبنح اموال اىل اي خمرب 
ي�شمح بتوقيف او قتل افراد يهددون م�شالح الوليات املتحدة. 
وان�شاأ هذا املت�شدد البالغ 41 عاما نهاية 2012 كتيبته املقاتلة 
تنظيم  و�شاية  من  للتخل�س  بالدماء  املوقعون  با�شم  اخلا�شة 
ت�شرين  ان�شق عنه يف  الللذي  ال�شالمي  املغرب  القاعدة يف بالد 

الول-اكتوبر 2012 بح�شب خرباء.

بلمختار يواجه تهمًا باالإرهاب يف الواليات املتحدة

االأمم املتحدة تقرتح لعب دور 
يف ال�سالم بكولومبيا 

•• بوغوتا-ا ف ب:

بيالي  نللايف  املتحدة  المم  يف  النلل�للشللان  حلللقللوق  العليا  املفو�شة  اقللرتحللت 
بني  حاليا  اجلارية  ال�شالم  عملية  يف  دورا  كولومبيا  يف  مكتبها  يلعب  ان 
احلكومة والفارك. وقالت بيالي يف موؤمتر �شحايف يف بوغوتا عقب جولة 
ا�للشللراف مراقبني م�شتقلني على تطبيق  املهم جللدا  ايللام من  دامللت ثالثة 
انه من الف�شل  الدور ويبدو يل  انا م�شتعدة للعب هذا  ال�شالم،  اتفاقات 
ان نكون حا�شرين يف البالد . وقد اثارت هذه الزيارة جدل بعد ان حتدث 
الرئي�س الكولومبي خوان مانويل �شانتو�س عن احتمال غلق مكتب المم 
حقوق  جمللال  يف  التقدم  مللن  يكفي  مللا  �شجلت  الللبللالد  ان  معتربا  املتحدة 
املتحدة  المم  ان  باحلاح  بللالي  نللايف  وا�شافت  يللرتاجللع.  ان  قبل  الن�شان، 
ال�شنة  بللدات  التي  املفاو�شات  اىل  ا�للشللارة  يف  دور  للعب  م�شتعدان  ومكتبي 
وحركة  �شانتو�س  الرئي�س  حكومة  بللني  كوبا  يف  حاليا  واجلللاريللة  املا�شية 
التمرد املارك�شية القوات امل�شلحة الثورية يف كولوبيا )فارك( من اجل و�شع 

حد لقدم نزاع يف امريكا الالتينية.
وبالنهاية اعلنت �شلطات بوغوتا اخلمي�س انها قررت التمديد ب�شنة ملكتب 
 ،2014 الول-اكتوبر  ت�شرين   31 حتى  الن�شان  حلقوق  املتحدة  المم 
ي�شتبعد  ل  والللتللي  الرئا�شية  النللتللخللابللات  خاللها  �شتجري  الللتللي  ال�شنة 
الرئي�س احلايل الرت�شح اليها جمددا. وتن�شر الهيئة الدولية التي اوكلت 
يف  تن�شيبها  منذ  بانتظام  تفوي�شها  ويجدد  وتو�شية  مراقبة  مهمة  اليها 
1997، �شنويا تقريرا حول و�شع حقوق الن�شان يف البالد وخالل جولتها 
عقدت بيالي اجتماعات مع الرئي�س الكولومبي وع�شرة وزراء وم�شوؤولني 
جمال  يف  تعمل  الللتللي  غرياحلكومية  واملنظمات  املحلية  املجموعات  عللن 
حقوق الن�شان. و ا�شادت كثريا باجلهود التي تبذلها ال�شلطات م�شددة يف 
القوت نف�شه على اهمية اجناز برامج تعوي�س �شحايا النزاع امل�شلح الذي 

يهز كولومبيا منذ نحو ن�شف قرن، كما ينبغي.
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•• مو�صكو-ا ف ب:

عاد املعار�س الرو�شي الك�شي نافالني الذي اطلق 
الق�شاء �شراحه يف كريوف على الرغم من حكم 
ال�شبت اىل مو�شكو  ام�س  �شنوات،  ب�شجنه خم�س 
حيث لقي ا�شتقبال البطال واكد انه �شيبقي على 

تر�شحه ملن�شب رئي�س بلدية مو�شكو.
وقال �شحايف من وكالة فران�س بر�س ان نافالني 
و�للشللل مللع زوجللتلله بالقطار مللن كلللريوف )900 

كلم �شرق مو�شكو( حيث جرت حماكمته.
حملوا  الللذيللن  موؤيديه  مللن  ح�شد  ا�شتقبله  وقللد 
قوات  انللتلل�للشللرت  بينما  بللا�للشللملله،  وهللتللفللوا  اللللللورود 

مكافحة ال�شغب بالقرب منهم.
نافالني ملئات من موؤيديه م�شتعينا مبكرب  واكد 
على  �شيبقي  انلله  الللقللطللارات  حمطة  يف  لل�شوت 
التي  مو�شكو  بلدية  رئي�س  لنتخابات  تر�شحه 
وقال  �شبتمرب.  ايلللللول  مللن  الللثللامللن  يف  �شتجرى 
نحن  معا  وا�شاف  و�شننت�شر  ال�شباق  �شنخو�س 
بللداأنللا ندرك  قللوة هائلة وقلللادرة وانللا �شعيد لننا 
ب�شكل  اجلمعة  الللرو�للشللي  الق�شاء  وافلللرج   . ذلللك 
املراقبة  حتت  وو�شعه  نافالني  عن  متوقع  غري 

ب�شجنه  احلللكللم  ا�شتئناف  طلللللب  يف  الللنللظللر  حللتللى 
خم�س �شنوات. واعتربت حمكمة كريوف املدينة 
ان  مو�شكو  �للشللرق  كلم   900 بعد  على  الللواقللعللة 
ابقاء نافالني قيد احلجز �شيحرمه من حقه يف 

الرت�شح لنتخابات بلدية مو�شكو.
التظاهرات  خلللالل  بلللرز  بلللارع  خطيب  ونللافللالللنللي 

املناه�شة لبوتني ومن ا�شد حماربي الف�شاد عرب 
ك�شف معلومات مدوية على النرتنت.

وهو احد قادة حركة احتجاج تبلورت يف 2011 
فاز  التي  الت�شريعية  النتخابات  بنتائج  للتنديد 
املعار�شة  وتوؤكد  املوحدة  رو�شيا  بوتني  حزب  بها 

حدوث تزوير فيها.

•• باماكو-ا ف ب:

الللهللدوء املل�للس بعد اعللمللال عنف بللني ال�شود  عللاد 
واللللطلللوارق ا�للشللفللرت عللن �للشللقللوط اربللعللة قتلى يف 
دوريات  جتوبها  التي  مللايل  �شرق  �شمال  كلليللدال، 
من جنود المم املتحدة واجلي�س املايل، كما افاد 

فران�س بر�س م�شدر ع�شكري وبع�س ال�شكان.
وقلللال احلللد �للشللكللان كلليللدال يف اتلل�للشللال هللاتللفللي مع 
بع�س  �للشللوى  اردى  ول  اللللهلللدوء  يلل�للشللود  بللامللاكللو 

ال�شخا�س يف ال�شوارع ول اعمال عنف .
افريقي من  الهدوء م�شدر ع�شكري  عللودة  واكللد 
املتحدة يف مايل )مينو�شما(  ال�شالم لالمم  قوة 
وعلل�للشللكللري ملللايل قلللال يلل�للشللود اللللهلللدوء يف الوقت 
ال�شبت(  )اجلمعة  ليل  بللدوريللات  قمنا  الللراهللن، 
مع قوات المم املتحدة، و�شنوا�شلها مبفردنا او 
مع قوات المم املتحدة . وا�شاف ان قوات المن 
املالية اوقفت لفرتة ق�شرية ليل اجلمعة ال�شبت 
خم�شة مدنيني اتهموا بانهم من منظمي اعمال 
ليل اخلمي�س اجلمعة  املدينة  التي هزت  ال�شغب 
الع�شرة  املدنيني  وافللاد م�شدر طبي ان اجلرحى 
الذي �شقطوا يف اعمال العنف اخلمي�س واجلمعة 

ما زالوا يف امل�شت�شفى ال�شبت موؤكدا انهم جميعا 
الللراأ�للس لنللهللم تعر�شوا  ا�للشللابللات يف  مللن  يعانون 
واكد   . الع�شي  او  بللالللهللراوات  مللربح  �للشللرب  اىل 
م�شدر اداري مايل ان رغم اعمال العنف �شتبذل 
كللل اجلللهللود كللي جتللري النتخابات يف كلليللدال يف 
موعدها املقرر اي يف 28 متوز-يوليو لكنه قال 

نالحظ حتى الن اننا مل ن�شهد حملة انتخابية 
وجرح  ا�شخا�س  اربعة  وقتل   . كيدال  منطقة  يف 
عللديللدون اخلللرون يف كلليللدال يف اعللمللال عنف بني 
املدينة  قوميات  من  وغريهما  وال�شود  الطوارق 
جتارية  حمالت  وعدة  املركزية  ال�شوق  واحرقت 

خالل تلك العمال.

فرار املئات من طالبي اللجوء يف اأ�سرتاليا 
•• �صيدين-ا ف ب:

وقعت  �شغب  اعمال  ان  ام�س  عيان  �شهود  ذكر 
يف مركز ا�شرتايل لالحتجاز يف جزيرة ناورو 
قللبللل فلللللرار ملللئلللات ملللن طللالللبللي اللللللجللوء منه 
الهجرة يف  �شيا�شة  ت�شديد  بعيد العللالن عن 
حدودها  اغللالق  ا�شرتاليا  واعلنت  ا�شرتاليا. 
يف وجللله املللهللاجللريللن اللل�للشللريللني الللذيللن �شيتم 
حال  يف  اجلللديللدة  غينيا  بللابللوا  اىل  ترحيلهم 

متكنوا من الو�شول اىل اجلزيرة.
وخللللالل اعللمللال �للشللغللب للليللل اجلللمللعللة ال�شبت، 

�شيطر حمتجزون يحملون �شكاكني وق�شبانا 
ناورو  الللواقللع يف جللزيللرة  املللركللز  معدنية على 
امل�شور  وقلللللال  الللللهللللادىء.  املللحلليللط  و�لللشلللط  يف 
املحلي كلينت ديدينانغ ان نحو ن�شف طالبي 
اللجوء يف املركز البالغ عددهم حواىل 500 
فللللروا واحللللرق علللدد مللن امللللبلللاين. وا�لللشلللاف ان 
اربلللع �شاعات،  تللظللاهللروا حلللواىل  املللحللتللجللزيللن 
�شكان  مللللن  كلللبلللرية  جملللملللوعلللة  ان  مللو�للشللحللا 
اجلزيرة مزودين ب�شواطري �شاعدوا ال�شلطات 
على احتواء العنف واكدت ناطقة با�شم وزارة 
الهجرة ال�شرتالية حدوث ت�شرفات تنم عن 

ع�شيان من قبل حواىل 150 معتقال. وكان 
اللللللوزراء ال�لللشلللرتايل كلليللفللن راد اعلن  رئلليلل�للس 
اعتبارا  اونيل  بابوا بيرت  بح�شور نظريه من 
ا�شرتاليا  الآن اي طالب جلوء ي�شل اىل  من 
البالد  للبقاء يف  فر�شة  اي  ل ميلك  مبركب 
اللجوء  تللرحلليللل طللالللبللي  . و�للشلليللتللم  كللالجللىء 
اىل  كري�شما�س،  جللزيللرة  اىل  ي�شلون  الللذيللن 
مللركللز الحللتللجللاز يف جللزيللرة مللانللو�للس ايالند 
بابوا غينيا اجلديدة، كما قال زعيم حزب  يف 
لتح�شني  �شورته  تلميع  يحاول  الذي  العمال 
�شعبيته املرتاجعة قبل النتخابات الت�شريعية 

فارك الكولومبية حتتجز جنديًا اأمريكيًا 

وا�سنطن: م�سمم قنابل املالب�ض درب اآخرين 

تخفي�سات امليزانية تقل�ض ن�سر البحرية االأمريكية 

حمامو �سهر ابن الدن يطالبون باإ�سقاط التهم عنه
طائرات الناتو تنتهك االأجواء الباك�ستانية 

املعار�ض نافالني يرت�سح لبلدية مو�سكو الهدوء يعود اإىل كيدال اإثر اأعمال عنف 

•• نيويورك-ا ف ب:

الللقلل�للشللاء المريكي  بللن لدن مللن  ا�للشللامللة  طلللللب حمللامللو �شهر 
اخ�شع  موكلهم  ان  موؤكدين  اليه،  املوجهة  التهم  عن  التخلي 
للللللتللعللذيللب خلللالل الللرحلللللة الللتللي اقلللللتلله اىل اللللوليلللات املتحدة 
تنظيم  با�شم  ال�شابق  الناطق  عللامللا(   47( غيث  ابللو  و�شليمان 
القاعدة، متهم يف نيويورك مبوؤامرة تهدف اىل قتل مواطنني 
امريكيني وقد يحكم عليه بال�شجن مدى احلياة. وقال حماموه 
حلقوقه  انتهاكا  ت�شكل  انها  درجللة  اىل  غام�شة  التللهللامللات  ان 

ويف  اللليلله.  املوجهة  التللهللامللات  تفا�شيل  معرفة  يف  الد�شتورية 
مذكرة ار�شلت اىل قا�س فدرايل يف مانهاتن، يعرت�س حمامو 
ابو غيث على ظروف ا�شتجواب خ�شع له على ما يبدو يف طائرة 
كانت تقله من الردن اىل الوليات املتحدة وتعترب تعذيبا وهم 
21 �شفحة يف  تقرير من  الللواردة يف  افادته  باعتبار  يطالبون 
هذه الرحلة غري مقبولة. وغداة اعتداءات 11 ايلول-�شبتمرب 
الوليات  يف  �شخ�س   2900 حواىل  بحياة  اودت  التي   2001
املتحدة، حتدث ابو غيث خ�شو�شا با�شم تنظيم القاعدة مع بن 
لللن تتوقف  الللظللواهللري، حمللذرا مللن ان العا�شفة  لدن واميللن 

وخ�شو�شا عا�شفة الطائرات . ويفرت�س ان تبداأ حماكمته يف 
ابللو غيث  دفللع  وقللد   .2014 الثاين-يناير  كللانللون  مللن  ال�شابع 
اآذار-مار�س. واوقف ابو الغيث يف انقرة  برباءته يف الثامن من 
يف نهاية كانون الثاين-يناير بعدما عرب احلدود مع ايران حيث 
الردن  اىل  تركيا  وابعدته   .2002 منذ  عائلته  مع  يقيم  كان 
حيث اوقفته وكالة ال�شتخبارات املركزية )�شي اآي ايه( كما قال 
حماموه. ويفيد حم�شر التهام ان �شليمان ابو غيث املتزوج من 
فاطمة احدى بنات ا�شامة بن لدن، عمل يف خدمة القاعدة من 

ايار-مايو 2001 اىل 2002.

بنما تتحرى عن متفجرات بال�سفينة الكورية 
•• بنما �صيتي-رويرتز:

قال م�شوؤول بنمي كبري ان املحققني الذين يفرغون �شحنة �شفينة كورية �شمالية 
حمتجزة كانت حتمل ا�شلحة من كوبا رمبا يكت�شفون وجود مواد متفجرة على 
ظهرها وقال خافيري كارابالو كبري ممثلي الدعاء ملكافحة املخدرات يف بنما ان 
م�شوؤولني نقلوا ثالثة �شناديق اخرى من ال�شفينة ت�شوجن ت�شون جانغ ولكنهم 
قرروا عدم فتحها ل�شباب امنية. وقال كارابالو لل�شحفيني ان اخلرباء يف هذه 
امل�شاألة يقولون لنا انها رمبا حتتوي على نوع ما من املواد املتفجرة. وا�شاف 
ان احلكومة البنمية لن تتكهن ب�شاأن حمتويات ال�شناديق اىل ان يتم فتحها. 
وقال ان خرباء مفرقعات �شي�شلون لتحديد حمتويات ال�شناديق وقد يعلنون 
نتائجهم اليوم الحد وامتنع كارابالو عن اعطاء تفا�شيل عما دفع ال�شلطات 

لعتقاد ان ال�شناديق قد حتتوى على متفجرات.

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال المريال جوناثان جرينريت قائد عمليات البحرية 
البحرية  اجللربت  امليزانية  ا�شتقطاعات  ان  المريكية 
المريكية على تقلي�س عدد ال�شفن احلربية التي يتم 
ن�شرها يف اخلارج وا�شعفت ا�شتعداد القوات يف الداخل 
مقو�شة قدرتها على الرد ب�شرعة على الزمات التي قد 

تقع م�شتقبال يف انحاء العامل.
حاملة  جمموعة  متلك  البحرية  ان  جرينريت  وقلللال 
م�شاة  قلللوات  مللع  الللربمللائللي  للهجوم  و�شفينة  طللائللرات 
جمموعة  توجد  انه  وا�شاف  العرب.  بحر  يف  البحرية 
الللهللادي. ولكن يف  املحيط  ال�شفن يف غللرب  مماثلة من 

البحرية المريكية �شوى  ازمللة ل متلك  وقللت حللدوث 
كامل  ب�شكل  اجلللاهللزة  الطائرات  حاملة  من  جمموعة 
وجمموعة للهجوم الربمائي يف الحتياط ميكن الدفع 
البحرية متلك  كانت  وباملقارنة  الزمللة  اىل م�شرح  بها 
ا�شتخدامها. وقال  نللوع ميكن  كللل  مللن  ثللالث  عللام  قبل 
جرينريت لوزارة الدفاع البنتاجون-ان باقي ال�شطول 
التي  الللالزمللة  المكانيات  بكل  لالنت�شار  م�شتعد  غري 
تللكللون لللديللنللا علللادة يف خللطللة رد ا�للشللطللولللنللا. وا�للشللاف ان 
البحرية ا�شطرت خلف�س التدريب وعمليات ال�شيانة 
فيه  تكون  الللذي  احلللد  اىل  النللفللاق  تخفي�شات  ب�شبب 
�شفن اخرى وافراد كثريون غري جاهزين ب�شكل كامل 

للمهام التي يتعني عليهم التعامل معها ب�شكل عادي.

•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

الناتو  الأطل�شي  �شمال  حللف  تابعة  طللائللرات  انتهكت 
اأ�شبوع واحد  الثالثة خالل  الباك�شتانية للمرة  الأجواء 
ونقلت قناة جيو تي يف الباك�شتانية ال�شبت عن م�شادر 
ليل اجلمعة  دخلللللت  الللنللاتللو  مللقللاتللالت  ان  اأمللنلليللة قولها 
اأفغان�شتان،  الأجواء عند منطقة توركام احلدودية مع 

وحلقت طوال 10 دقائق قبل اأن تغادر.
ولللفللتللت امللل�للشللادر اإىل ان هلللذه هللي امللللرة الللثللالللثللة خالل 
الأجواء  الناتو  تنتهك فيها طائرات  التي  اأ�شبوع واحد 

الباك�شتانية.
الأمللللن  قلللللوات  ملللن  و6  ملل�للشلللللحللاً   28 قللتللل  ذللللللك،  اىل 

وكوهات  خيرب  منطقتي  يف  با�شتباكات  الباك�شتانية 
القبليتني ب�شمال غرب البالد.

و4  م�شلحاً،   18 اأن  الباك�شتانية،  )جيو(  قناة  وذكللرت 
تزال  ما  التي  بال�شتباكات  قتلوا  ال�شرطة  من  عنا�شر 

دائرة يف كوهات.
تقوم  الباك�شتانية  اجلللو  قلللوات  مقاتالت  اأن  واأ�للشللافللت 
بق�شف خمابئ امل�شلحني، وقد متكنت حتى ال�شاعة من 

تدمري معقلني تابعني لهم.
من  وعن�شرين  م�شلحني   10 اإن  اأمللنللي  م�شدر  وقلللال 
قوات الأمن الباك�شتانية قتلوا با�شتباكات يف بلدتي بارا 
اأي�شاً  واأكاخيل بخيرب. واأ�شاف اأن قوات الأمن متكنت 

من تدمري معقلني للم�شلحني.

•• بوجوتا-رويرتز:

قالت جماعة القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية فارك انها حتتجز جنديا 
20 يونيو حزيران لكنها م�شتعدة لالفراج عنه  اأم�شكت به يوم  اأمريكيا 
وت�شليمه للجنة ان�شانية فيما تتابع حمادثات �شالم مع احلكومة. وقالت 
اأم�شكت باجلندي الذي ذكرت ان  انها  فارك على موقعها على النرتنت 
وو�شفته  الللبللالد  بجنوب  اأحلللراج  منطقة  يف  �شوتاي  �شكوت  كيفن  ا�شمه 
اأفغان�شتان. وجاء  خللدم يف  نلليللويللورك  مللن  اللللغللام  بللاأنلله خبري يف تطهري 
اتخذنا  فاننا  كاأ�شري حرب  �شكوت  كيفن  احتجاز  رغم حقنا يف  البيان  يف 
القرار ال�شيا�شي بالفراج عنه يف اطار روح املحادثات التي حترز تقدما يف 
هافانا مع احلكومة الكولومبية. وكان البيان ي�شري اىل حمادثات �شالم يف 

العا�شمة الكوبية جتري منذ نوفمرب ت�شرين الثاين املا�شي بهدف انهاء 
ال�شراع امل�شتمر منذ خم�شة عقود. و�شاعدت الوليات املتحدة التي تعترب 
ع�شكري  هجوم  يف  الكولومبية  احلكومة  ارهابية  منظمة  فللارك  جماعة 
خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية دفع املتمردين اىل اقاليم نائية واأدى اىل 
تراجع عددهم. ودعت فارك اىل ت�شكيل جلنة للم�شاعدة يف الفللراج عن 
اجلندي برئا�شة ع�شو جمل�س ال�شيوخ الكولومبي ال�شابق بيداد كوردوبا 
وممثلني للجنة الدولية لل�شيب الحمر وطائفة �شانت ايجيديو الدينية. 
عرب  �شافر  ان  بعد  كولومبيا  دخللل  المريكي  اجلللنللدي  ان  فللارك  وقللالللت 
املك�شيك ودول اخرى يف امريكا الو�شطى. ومل يت�شن احل�شول على تعليق 
فوري من م�شوؤويل ال�شفارة المريكية لتاأكيد املزاعم اأو ا�شتي�شاح ظروف 

وجود اجلندي يف البالد.

•• ا�صبني-رويرتز:

قللللال مللل�لللشلللوؤول امللريللكللي كللبللري ان 
الللللللوليللللللات املللللتللللحللللدة تلللعلللتلللقلللد ان 
ي�شتبه  الللللذي  اللل�للشللعللودي  الللرجللل 
بت�شميم قنابل املالب�س الداخلية 
لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
النا�س  ملللن  �للشللغللريا  علللللددا  درب 
علللللى ا�للشللاللليللبلله املللتللطللورة يف �شنع 

القنابل.
بي�شتول  جللون  ت�شريحات  وكانت 
و�شائل  املللن  ادارة  يلللراأ�لللس  الللللذي 
بع�شا  املتحدة  الللوليللات  يف  النقل 

العلنية  الللتلل�للشللريللحللات  اكلللرث  مللن 
ابراهيم  عللن  الن  حتى  تف�شيال 
التي  وامللللوؤاملللرة  الع�شريي  ح�شن 
 2012 ايلللللار  ملللايلللو  احللبللطللت يف 
لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 
يف  خبئت  بقنبلة  طللائللرة  لتفجري 

املالب�س الداخلية.
ا�شبني  مللللنلللتلللدى  بلليلل�للشللتللول  وقللللللال 
توجد  كلللللللوللللللللورادو  يف  الملللللنلللللي 
ملللعلللللللوملللات خملللللابلللللرات بلللانللله مع 
ال�شف درب اخرين وهناك جهود 
كللللثللللرية تللللبللللذل للللتلللحلللديلللد هلللللوؤلء 

ال�شخا�س.

و�شاألت رويرتز بي�شتول فيما بعد 
املخابرات  معلومات  طبيعة  عللن 
املللعللتللقللد ان  فلللقلللال ان مللللن  تلللللللك 
من  �شغريا  عللددا  درب  الع�شريي 
معلومات  ان  وا�للشللاف  ال�شخا�س 

املخابرات موثوق بها.
واثار الع�شريي الذي يعتقد انه يف 
الثالثينات والذي جنا من  اوائل 
هجوم بطائرة امريكية بال طيار 
يف 2011 اهتماما ب�شبب مهاراته 
ي�شعب  مللتللطللورة  قللنللابللل  �شنع  يف 
او  واخفائها يف مالب�س  اكت�شافها 
ميثل  الع�شريي  وا�شبح  مللعللدات. 

مكافحة  مللل�للشللوؤويل  ملحة  اولللويللة 
دوره  بلللعلللد  اللللغلللربللليلللني  الرهللللللللاب 
يف  لهجمات  التخطيط  يف  املريب 
 2009 عامي  املتحدة  الللوليللات 
و2010 وهي موؤامرات ت�شمنت 
لطائرة  فللا�للشلللللة  تللفللجللري  عللمللللليللة 
ركاب كانت متجهة لديرتويت يف 

يوم عيد امليالد يف 2009.
ملللللوؤاملللللرة  اكللللتلللل�للللشللللاف  يللللتللللم  ومل 
نتيجة حللدوث خطاأ  ال  ديرتويت 
يف تفجري القنبلة يف الوقت الذي 
كانت الطائرة تطري فوق الوليات 
املتحدة. وقال بي�شتول ان حماولة 

ا�شتخدمت   2012 يف  الع�شريي 
قنبلة اكرث تطورا با�شتخدام نوع 
املللتللفللجللرات مل ترها  جللديللد ملللن 

الوليات املتحدة من قبل.
املفرت�س  املللهللاجللم  اعللطللى  وقللللال 
تلللعللللللليلللملللات لللللركللللوب الللللطللللائللللرة..
املتحدة  للللللللللوليللللات  والللللتللللوجلللله 
وتللفللجللري نللفلل�للشلله فللللوق اللللوليلللات 

املتحدة.
حل�شن احلللظ هللذا الرهللابللي كان 
عميال مزدوجا م�شريا اىل العملية 
ال�شعودية  الربيطانية  المريكية 

ال�شرية ملكافحة الرهاب.

كندا يف  القطار  �سحايا  ح�سيلة  قتياًل   47
•• مونرتيال-ا ف ب:

 47 اعلنت �شرطة كيبيك ان احل�شيلة النهائية ل�شحايا حادث القطار يف بلدة لك ميغانتيك بلغت 
قتيال، مو�شحة انه مل يتم العثور على خم�س جثث.

وقال جهاز المن يف مقاطعة كيبيك الكندية اخلمي�س انه مت انت�شال 42 جثة، بينما اكنت ال�شلطات 
تتحدث عن �شقوط خم�شني قتيال.

و�شرح املفت�س مي�شال فورجيه ان عمليات البحث مل ت�شمح بالعثور على جثث اخرى وحتقيقاتنا ت�شمح 
لنا بتحديد عدد املفقودين اي�شا لذلك نعترب ان احل�شيلة النهائية هي 47 قتيال .

بعد  وذلللك  جثة،   22 على  �شوى  ر�شميا  التعرف  يتم  مل  انلله  جهته  من  ال�شرعي  الطب  مكتب  واكللد 
ا�شبوعني على انفجار قطار من 72 مقطورة �شهريج تنقل كل منها مئة طن من النفط يف قلب البلدة 
التي تبعد 250 كلم عن مونرتيال وكان القطار ينقل النفط من ولية داكوتا ال�شمالية المريكية 
اىل م�شفاة يف �شرق كندا وت�شكل هذه الكارثة ا�شواأ حادثة ت�شهدها كندا منذ 1998 عندما حتطمت 

طائرة تابعة ل�شركة الطريان ال�شوي�شرية ما ا�شفر عن �شقوط 229 قتيال.

االأمم املتحدة تدعو ملحاربة االإخفاء الق�سري
•• نيويورك-يو بي اي:

دعت جلنة من خرباء الأمم املتحدة امل�شتقلني اإىل اإيجاد ا�شرتاتيجيات جديدة ملحاربة الإخفاء الق�شري، م�شلطة 
ال�شوء على الإفالت من العقاب على هذه اجلرمية وعقد اأع�شاء جمموعة عمل الأمم املتحدة ملواجهة الإخفاء 
هذه  ملحاربة  جللديللدة  ا�شرتاتيجيات  يتطلب  املتغري  الو�شع  ان  وقللالللوا  نلليللويللورك،  يف  الل100  اجلل�شة  الق�شري 

اجلرمية.
و�شددوا على ان الإخفاء الق�شري لي�س جرمية من املا�شي واإمنا على العك�س هو ظاهرة توؤثر على كل مناطق العامل 
مع اعتقاد خاطئ باأنه اأداة مفيدة للحفاظ على الأمن القومي وحماربة الإرهاب اأو اجلرمية املنظمة ودعا اخلرباء 

اإىل بذل جهود لتعزيز �شمان معاجلة هذه ق�شايا الإحفاء الق�شري ب�شرعة، وحما�شبة امل�شوؤولني عنها.
الذين  اأقللاربللهللم  ومللكللان  م�شري  معرفة  على  العائالت  1980مل�شاعدة  الللعللام  يف  تاأ�ش�شت  املجموعة  ان  اإىل  ي�شار 

اختفوا، وال�شعي لإيجاد قنوات ات�شال بينهم.
ويذكر ان املجموعة ت�شم خرباء من فرن�شا والأرجنتني والبو�شنة ولبنان وجنوب اأفريقيا، و�شتعقد جل�شتها املقبلة 

بني 4 و13 ت�شرين الثاين-نوفمرب 2013 يف جنيف.
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صحتك في 
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 عبد التواب عبد العزيز:

األحد   - 21   يوليو    2013 م    -    العـدد    10849
Sunday    21    July     2013  -  Issue No   10849

َ َكِثريًا  َ َواْلَيْوَم ااْلآِخَر َوَذَكَر اللهَّ ِ اأُ�ْضَوٌة َح�َضَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اللهَّ َقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُضوِل اللهَّ

�شتظل �شرية النبي ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل على مدى الأجيال والقرون، وحتى 
يرث اهلل الأر�س ومن عليها نربا�شاً للم�شلمني، ي�شيء لهم حياتهم واأعمالهم، 
فقد كانت تطبيقاً كرمياً ملنهج اهلل الذي جاء به القراآن الكرمي، ونوراً هادياً 

لكل اأمة تريد اأن ت�شل اإىل احلياة الكرمية على هذه الأر�س ..
و�شريته،  ل  و�للشلللللم  عليه  اهلل  �شلى  ل  احلللبلليللب  حلليللاة  وقللائللع  يف  نللظللرت  فحيث 
لك  ت�شيء  التي  احل�شنة،  والللقللدوة  الأعلى  املثل  جتد  وتعاليمه،  وتوجيهاته 
تعاىل  اهلل  و�شدق  وال�شعادة،  الطماأنينة  اإىل  بيدك  وتاأخذ  واحلياة،  الطريق 
َ َواْلَيْوَم  َْن َكاَن َيْرُجو اهللهَّ مِ اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة ملمِ حيث قال: )َلَقْد َكاَن َلُكْم يفمِ َر�ُشولمِ اهللهَّ

َ َكثمِرياً( )الأحزاب:21( ..  َر َوَذَكَر اهللهَّ اْلآخمِ
قال ابن كثري: " هذه الآية الكرمية اأ�شل كبري يف التاأ�شي بر�شول اهلل ل �شلى 

اهلل عليه و�شلم ل، يف اأقواله واأفعاله واأحواله " .
لقد كانت حياة النبي ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل حافلة بالبذل والعطاء، والدرو�س 
ل �شلى اهلل  الر�شول  كاأمنا نرى  باأدق تفا�شيلها،  اإلينا كاملة  والعرب، وو�شلت 
ل ون�شمعه يف خمتلف وقائع حياته، قائًما ونائماً، وعابًدا وقائداً،  عليه و�شلم 
واأباً وزوجا، ومربياً ومعلما .فقد جمع اهلل له بني الدعوة والدولة، والر�شالة 

والقيادة، والتبليغ واحلكم، وهو ما مل يتحقق لنبي من قبل ..
َى النبي ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل ما مل يعط ر�شول �شبقه، فجاء الأنبياء  وقد اأُْعطمِ
ث ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل اإىل النا�س كافة، وختمت  بر�شالتهم اإىل قومهم، وُبعمِ
به ر�شالت ال�شماء فال نبي بعده، فعن اأبي هريرة ل ر�شي اهلل عنه ل اأن ر�شول 
اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل قال: )اإن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بيتا فاأح�شنه واأجمله اإل مو�شع لبنة من زاوية، فجعل النا�س يطوفون به 
عت هذه اللبنة ؟، قال : فاأنا اللبنة، واأنا خامت  ويعجبون له ويقولون : هال ُو�شمِ

النبيني( )البخاري( ..
َى الأنبياء معجزات ح�شية لع�شرهم وبيئتهم، اأما احلبيب ل �شلى اهلل  وقد اأُْعطمِ
ل القراآن الكرمي،  ل بجانب املعجزات احل�شية الكثرية  اأعطى  ل فقد  عليه و�شلم 

معجزة املعجزات الباقية اخلالدة اإىل يوم القيامة .. 
عن اأبي هريرة ل ر�شي اهلل عنه ل قال: قال النبي ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل: )ما 
من الأنبياء نبي اإل اأعطي ما مثله اآمن عليه الب�شر، واإمنا كان الذي اأوتيته 
، فاأرجو اأن اأكون اأكرثهم تابعا يوم القيامة( )البخاري(..  وحيا اأوحاه اهلل اإيلهَّ
َل اإليهم واإىل اأتباعهم حفظها، فاخُتلمِف  َوَوْحي وكتب اهلل لالأنبياء ال�شابقني ُوكمِ
فت، اأما القراآن الكرمي فقد توىل اهلل ل �شبحانه ل حفظه، فقال اهلل  فيها وُحرِّ

ُظوَن( )احلجر:9( .. افمِ ْكَر َواإمِنهَّا َلُه حَلَ ْلَنا الذِّ تعاىل : )اإمِنهَّا َنْحُن َنزهَّ
م اهلل تبارك وتعاىل اأمة احلبيب ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل فاأحل لهم كثرياً  وكرهَّ
د على من قبلهم، ومل يجعل عليهم يف الدين من حرج، ورفع عنهم  مما �ُشدِّ
اهلل  قللال  النف�س،  وحديث  عليه،  ا�شتكرهوا  ومللا  والن�شيان،  باخلطاأ  املللوؤاخللذة 

ْن َحَرٍج( )احلج: من الآية78(، وقال :  ينمِ ممِ تعاىل : )َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم يفمِ الدِّ
ُكُم اْلُع�ْشَر( )البقرة: من الآية185(، وقال  يُد بمِ ُكُم اْلُي�ْشَر َول ُيرمِ ُ بمِ يُد اهللهَّ )ُيرمِ
ْم( )الأعراف: من  َرُهْم َواْلأَْغللالَل الهَّتمِي َكاَنْت َعلَْيهمِ اإمِ�شْ ُع َعْنُهْم  تعاىل : )َوَي�شَ

الآية157( .. 
ل �شلى اهلل عليه  ر�للشللول اهلل  قللال   : قللال  ل  ل ر�شي اهلل عنهما  ابللن عبا�س  وعللن 
و�شلم ل : )اإن اهلل و�شع عن اأمتي اخلطاأ والن�شيان وما ا�شتكرهوا عليه( )ابن 

ماجه( ..
واإذا ذهبنا ننظر ونقطف من بع�س و�شايا و�شمائل احلبيب ل �شلى اهلل عليه 

و�شلم ل واأخالقه العظيمة لوجدنا عجباً:
فكان احللم والحتمال، والعفو عند املقدرة، وال�شرب على املكاره، �شفاٌت اأدبه 
ل �شلى  َهللْفللَوة، ولكنه  فت منه زلللة، وحفظت عنه  اهلل بها .. وكل حليم قد ُعرمِ
اإ�شراف اجلاهل اإل  ل مل يزد مع كرثة الأذى اإل �شربا، وعلى  اهلل عليه و�شلم 

حلما .. 
قالت عائ�شة ل ر�شي اهلل عنها ل : )ما ُخريِّ ر�شول اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل بني 
اأمرين اإل اختار اأي�شرهما ما مل يكن اإثماً، فاإن كان اإثما كان اأبعد النا�س عنه، 
وما انتقم ر�شول اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل لنف�شه يف �شيء قط ، اإل اأن تنتهك 

حرمة اهلل فينتقم بها هلل( )البخاري( .
له  اعللرتف  اأمللانللة،  واأعظمهم  لهجة،  واأ�شدقهم  واأعفهم،  النا�س  اأعللدل  وكللان 
بذلك اأ�شحابه واأعداوؤه، وكان ي�شمي قبل نبوته " ال�شادق الأمني "، وُيَتحاكم 

اإليه يف اجلاهلية قبل الإ�شالم ..
اأح�شن  ل  و�شلم  عليه  اهلل  ل �شلى  النبي  " كللان   : ل  عنه  اهلل  ر�للشللي  ل  اأنلل�للس  وعللن 
اأهل املدينة ليلة فانطلق نا�س  النا�س، لقد فزع  النا�س واأ�شجع  النا�س واأجود 
قبل ال�شوت فتلقاهم ر�شول اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل راجعا قد �شبقهم اإىل 
ال�شوت وا�شترباأ اخلرب على فر�س لأبي طلحة عرى، وال�شيف يف عنقه وهو 

يقول : لن تراعوا، لن تراعوا " .
الباأ�س، واحمرت احلدق،  ا�شتد  اأو  اإذا حمى  ل : كنا  ل ر�شي اهلل عنه  وقال على 
العدو  اإىل  اأقللرب  اأحللد  ل، فما يكون  و�شلم  ل �شلى اهلل عليه  بر�شول اهلل  اتقينا 
منه، ولقد راأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بر�شول اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل وهو 

اأقربنا اإىل العدو وكان من اأ�شد النا�س يومئذ باأ�شا ..
ل: )هون  ل �شلى اهلل عليه و�شلم  وعندما وجد رجال يرتعد بني يديه قال له 

عليك، اإمنا اأنا ابن امراأة كانت تاأكل القديد مبكة( )ابن ماجه( ..
وكان ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل اإذا اأقبل جل�س حيث ينتهي به املجل�س، وكان ميد 
طرف رداءه حلليمة ال�شعدية لتجل�س عليه، وي�شع و�شادته ل�شيفه ويجل�س 
هو على الأر�س، وكان اإذا لقيه اأحد من اأ�شحابه قام معه فلم ين�شرف حتى 
يكون هو الذي ين�شرف، واإذا ما لقيه اأحد فتناول يده ناوله اإياها، فلم ينزع 

يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزعها .
وكان ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل اأ�شد النا�س توا�شعاً، واأبعدهم عن الكرب، و نهى 
العبد،  دعللوة  ويجيب  الللفللقللراء،  يجال�س   .. للملوك  يقام  كما  للله  القيام  عللن 

ويجل�س يف اأ�شحابه كاأحدهم ..
وعن اأن�س ل ر�شي اهلل عنه ل قال: )خدمت النبي ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل ع�شر 
�شنني، فما قال يل اأف قط، وما قال ل�شيء �شنعُته : مل �شنعَته ؟ ول ل�شيء 
تركُته : مَل تركَته ؟، وكان ر�شول اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل من اأح�شن النا�س 
ُخُلقا، ول م�ش�شت خزا قط، ول حريرا، ول �شيئا كان األني من كف ر�شول ل اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم ل، ول �شممت م�شكا قط، ول عطرا، كان اأطيب من عرق 

ر�شول اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل( )م�شلم(.
وكان اأوفى النا�س بالعهود، واأو�شلهم للرحم، واأعظمهم �شفقة وراأفة ورحمة 

بالنا�س ..
واأبعدهم من �شيء الأخللالق، مل يكن فاح�شاً ول  واأدبللاً،  النا�س ع�شرة  اأح�شن 
يعفو  ولللكللن  ال�شيئة،  بال�شيئة  يللجللزي  ول  �شخابا،  ول  لعاناً  ول   ، متفح�شا ً

وي�شفح ..
يزور املري�س، ويتبع اجلنائز، ويجيب دعوة اململوك، ويقف للمراأة العجوز يف 
الطريق �شاعة حتدثه، وكان ي�شاعد اأهله ويوؤان�شهم، فاإذا جاء موعد ال�شالة 

اأ�شرع اإليها وقال : )اأرحنا بها يا بالل( )اأحمد( .
ل : )من ح�شن  ل �شلى اهلل عليه و�شلم  اأ�شحابه ويعلمهم، فيقول  وكان يوجه 
اإ�شالم املرء تركه ما ل يعنيه( )ابن ماجه( .. وياأمر ال�شغري باحرتام وتوقري 
الكبري، والكبري برحمة ال�شغري، فيقول ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل : )لي�س منا 

من مل يرحم �شغرينا، ويوقر كبرينا( )الرتمذي( ..
يف  وال�شعي  معه،  وتعاونه  اإيللذائلله،  وعللدم  باأخيه،  امل�شلم  عالقة  على  وحفاظا 
ل �شلى اهلل عليه و�شلمل: )اإذا كنتم ثالثًة فال يتناجى اثنان  م�شاعدته، يقول 
)البخاري(،  يحزنه(  ذلللك  اأن  اأجللل  من  بالنا�س،  تختلطوا  حتى  الآخللر  دون 
ويقول : )امل�شلم اأخو امل�شلم، ل يظلمه، ول ي�شلمه، ومن كان يف حاجة اأخيه، 
ج عن م�شلم كربة، فرج اهلل عنه كربة من كربات  كان اهلل يف حاجته، ومن فرهَّ

يوم القيامة، ومن �شرت م�شلما �شرته اهلل يوم القيامة( )البخاري( .
وامل�شاواة،  والعدل  ال�شماحة  روح  ل  بعدهم  وامل�شلمني من  ل  اأ�شحابه  يغر�س يف 
ويعلمهم اأن قيمة الإن�شان بدينه وعمله، ولي�س بح�شبه ون�شبه وجن�شه، فيقول 
واإذا  ا�للشللرتى  واإذا  بللاع  اإذا  �شمًحا  رجللال  اهلل  )رحللم   : ل  و�شلم  عليه  اهلل  ل �شلى 
اأنهم  قبلكم  كان  اإمنا �شل من  النا�س  اأيها  )يا  ويقول:  )البخاري(،  اقت�شى( 
اأقاموا عليه احلد،  ال�شعيف فيهم  واإذا �شرق  ال�شريف تركوه،  اإذا �شرق  كانوا 
وامي اهلل )اأق�شم باهلل( لو اأن فاطمة بنت حممد �شرقت لقطع حممد يدها( 

)البخاري( ..

اأباكم  واإن  واحللد،  ربكم  اإن   : النا�س  اأيها  )يا  ل:  و�شلم  ل �شلى اهلل عليه  ويقول 
لأحمر  ول  عربي،  على  لعجمي  ول  عجمي،  على  لعربي  ف�شل  ل  األ  واحللد، 
اأَْتَقاُكْم(  مِ  اهللهَّ ْنَد  عمِ اأَْكَرَمُكْم  )اإمِنهَّ  بالتقوى  اإل  اأحمر  اأ�شود، ول لأ�شود على  على 
األ هل بلغت ؟، قالوا : بلى يا ر�شول اهلل، قال :  )احلجرات: من الآية13(، 

فيبلغ ال�شاهد الغائب( )اأحمد( ..
بلله ن�شبه(  يلل�للشللرع  بلله عللمللللله، مل  بللطللاأ  ل : )ملللن  ل �شلى اهلل عليه و�للشلللللم  وقلللال 

)م�شلم(..
لقد كانت و�شتظل حياة النبي ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل وتعاليمه وهديه، منهجا 
اأعدائها، و�شبيال  لها من كل موؤامرات  ونربا�شا لالأمة الإ�شالمية، وخمرجاً 

ل�شعادتها واأمنها، وطريقا لبناء امل�شلم ال�شوي واملجتمع املثايل .. 
ولئن انتقل ر�شول اهلل ل �شلى اهلل عليه و�شلم ل اإىل جوار ربه، فاإن اهلل قد حفظ 
لنا �شنته، وبقيت �شريته خالدة �شاهدة على �شمو روحه، وكمال نف�شه، ورفعة 
ل  كان عليه  والعمل مبا  اإل مطالعتها  به  القتداء  اأراد  اأخالقه، فما على من 
مِ اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة  �شلى اهلل عليه و�شلم ل، قال اهلل تعاىل : )َلَقْد َكاَن َلُكْم يفمِ َر�ُشولمِ اهللهَّ

َ َكثمِرياً( )الأحزاب:21( .. َر َوَذَكَر اهللهَّ َ َواْلَيْوَم اْلآخمِ َْن َكاَن َيْرُجو اهللهَّ ملمِ

لأنها  اللل�للشللوم،  �شهر  يف  مثالية  غذائية  ثالثية  والللتللمللر،  وامللللاء  الع�شل 
جيداً  موفراً  باعتبارها  بالدماغ،  والعناية  الذهن  �شفاء  على  ت�شاعد 

للغلوكوز والغذاء الرئي�س للدماغ، 
تو�شي الدرا�شات احلديثة بالمتناع عن تناول الطعام فرتات حمددة، 
الللدمللاغ ويللرفللع مللعللدلت الذكاء.  يللقللي مللن جلطة  اللل�للشلليللام، لأنللله  اأي 
ذهبية  فر�شة  وهللي  الللعللام،  يف  �شهر  ملللدة  ال�شيام  الدينية  فرو�شنا  من 
ح�شا�شية  واأكرثها  اجل�شم  اأع�شاء  اأهم  باعتباره  الدماغ  على  للحفاظ 
اجل�شم  عمل  تنظيم  واإعلللادة  تعّو�س،  ل  خالياه  كللون  للعناية،  وحاجة 
الكول�شرتول والدهون  ال�شحية، والتخل�س من  املعايري  ب�شكل يراعي 
الدم  تدفق  متنع  التي  العام  مللدار  على  املرتاكمة  وال�شموم  الثالثية 
ب�شورة منوذجية اإىل الدماغ، ما يوؤثر على عمله ويوؤدي اإىل انخفا�س 
معدل كفاءته. باخت�شار، يوّفر ال�شيام ال�شحي احتياجات الدماغ من 

الغذاء وي�شاعد على بقاء الذهن حا�شراً والعقل ن�شطاً ويوؤخر تعر�س 
خاليا الدماغ للتلف.

فللدماغ غذاء  يتكّون اأ�شا�شاً من الغلوكوز والأوك�شيجني املحمول اإليه 
يف الدم بن�شبة %20 من مقدار الدم يف اجل�شم، على رغم اأنه ل ي�شكل 
الإفطار  الغلوكوز يف وجبات  توفري  لذلك  الإن�شان،  وزن  %2 من  اإل 

وال�شحور �شروري بالن�شبة اإىل عمل الدماغ.
فالع�شل �شديق للدماغ ويحافظ على ن�شاطه. عند تناول ملعقة ع�شل 
اإىل  الع�شل  يتحّول  ثم  �شريعة  ه�شم  بعملية  متر  فاإنها  طبيعي  نحل 
اأن�شح ال�شائم بتناول ملعقة  اإىل الدماغ، لذا  غلوكوز وير�شل مبا�شرة 
ع�شل قبل وجبة الإفطار مبا�شرة، كذلك يعّد التمر من الفاكهة التي 

حتتوي ن�شب غلوكوز مرتفعة وهو حمبب يف �شهر رم�شان.
اما عن ال�شحور فين�شح بتناول الفول والبقوليات عموماً، لأنها غنية 

ت�شتغرق  قد  لله�شم  اإىل فرتة طويلة  غلوكوز مرتفعة وحتتاج  بن�شب 
�شاعات  طللوال  للدماغ  غلوكوز  وجللود  �شمان  يعني  ما  �شاعات،  ثماين 
ال�شيام. هكذا نتجنب ال�شداع وانعدام الرتكيز، خ�شو�شاً قبل الإفطار 

ب�شاعات قليلة.
اأداء الدماغ.. فمع ارتفاع درجات  قلة معدل املاء يف اجل�شم  يوؤثر على 
احلرارة يفقد ال�شائمون كميات من املياه خالل �شاعات النهار نتيجة 
للعرق، ما يوؤدي يف بع�س احلالت اإىل لزوجة يف الدم وت�شلب ال�شرايني 
ففي  رم�شان،  الدماغ يف  اأمرا�س  اأكللرث  اأحللد  لذلك اجللطة  وجلطات، 
العادات  نتيجة  باجللطة  حللالت م�شابة  اأربللع  تكون  حللالت  كل خم�س 
كميات  يتناول  البع�س  اأن  ذلللك  رم�شان،  �شهر  يف  اخلاطئة  الغذائية 
اخل�شراوات  ح�شاب  على  واملوالح  والكربوهيدرات  الدهون  من  كبرية 

والفاكهة.

الصوم يحارب جلطة الدماغ ويعزز الذكاء 

وكالهم  بعنايته  توالهم  الذين  واأوليائه  الل  عباد  هم  االأعالم  هوؤالء 
امل�ضتقيم فكانوا  ال�ضراط  اإىل  نوره وهداهم  واأ�ضفى عليهم من  برعايته 
منه وكانوا له وقد روى اأبو داوود عن عمر ر�ضي الل عنه عن النبي �ضلى 
الل عليه و�ضلم فقال: قال ر�ضول الل �ضلى الل عليه و�ضلم )اإن من عباد 
يوم  وال�ضهداء  االأنبياء  يغبطهم  �ضهداء  وال  باأنبياء  هم  ما  الأنا�ضا  الل 
القيامة مبكانتهم من الل عز وجل( قالوا : يا ر�ضول الل من هم؟ قال: 
يتعاطونها  اأمــوال  بينهم وال  اأرحــام  هم قوم حتابوا بروح الل على غري 
النا�س وال  اإذا خاف  نور ال يخافون  لعلى  واإنهم  لنور  اإن وجوههم  فوالل 
ال  الل  اأولياء  اأن  اأال   ( الكرمية  االآية  تال  ثم  النا�س  حزن  اإذا  يحزنون 
يف  الب�ضرى  لهم  يتقون  وكانوا  اآمنوا  الذين  يخزنون  هم  وال  عيهم  خوف 
احلياة الدنيا ويف االآخرة..ال تبديل لكلمات الل ذلك هو الفوز العظيم ( 

�ضورة يون�س االآية) 64-62(.
وويل الل هو من يتقي الل يف �ضره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�ضراط  على  امل�ضتقيم  ل�ضرائعه  املطبق  ور�ضوله  لل  املحب  ور�ضوله  بالل 

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�س وال�ضيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�ضطفاهم الل من عباده وقربهم  واأولياء الل 
اإذا  اإال ذكره فوجودهم ذكر له واأنفا�ضهم متعلقة بخ�ضيته  ون�ضوا الدنيا 
معرفة  دون  بع�ضا  بع�ضهم  يعرفون  منه  والتقرب  فلمر�ضاته  اجتمعوا 
يخافون  وال  �ضواه  اأحدا  يخ�ضون  ال  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �ضابقة 
وجلت  الل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�ضبه  من  اإال  �ضيد  على 
قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �ضدق 
الل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قالوا ربنا الل ثم 

ا�ضتقاموا تتنزل عليهم املالئكة وال تخافوا وال حتزنوا واب�ضروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف االآخرة ولكم فيها 
�ضورة  رحيم(  غفور  من  نزال  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�ضكم  ت�ضتهي  ما 
ف�ضلت) 30-23( ويف حديث  قد�ضي رواه البخاري عن اي هريرة ر�ضي 
الل عنه قال : قال ر�ضول الل �ضلى الل عيه و�ضلم :) يقول الل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�ضيء 
حتى  بالنوافل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�ضت  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�ضر  الذي  وب�ضره  به  ي�ضمع  الذي  �ضمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�ضي بها ولئن �ضاألني العطيته ولئن 
ا�ضتعاذين الأعذته وما ترددت عن �ضيء اأنا فاعله ترددي عن نف�س عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ضاءلته(.

اهلل  من  قريبا  يجعلني  مبا  اأقللوم  اأن  على  و�شمت  الإن�شان  يريده  مما 
وهااأنذا اأعمل ول اأقرب.

وبعد اأن اأدي فري�شة احلج قفل عائدا اإىل م�شر وكان اأ�شحابه يف ا�شتياق 
اأحبابه فوقع احل�شد عند  املئات من  اإلهي  بقدومه وهرع  اإليه ففرحوا 
بع�س الفقهاء على مكانته بني النا�س وهموا مبناظرته فاأفحمهم وبرز 
ال�شبق  به هذا  به عليه من علوم وكانوا ل يظنون  عليهم مبا فتح اهلل 
اأن ياأمتروا به وجاء الطلب من بغداد  الظافر يف علوم ال�شريعة فللاأرادا 
من  الللقللراآن  بخلق  يقول  ل  من  يرتقب  للخالفة  مركزا  وقتها  وكانت 
الوايل  لهم  وا�شتجاب  النون   بذي  لالإيقاع  الفر�شة  فوجدوا  الفقهاء  
فاعتقل ذا النون وقيده بقيود قا�شية تفل يده ورجله وبعث يف حرا�شة 
م�شددة اإىل بغداد ثم اإيل جمل�س اخلليفة املتوكل وكان اخلليفة قد �شئم 
بعده  والللواثللق من  املعت�شم  تابعه  ثم  املللاأمللون  اأثللارهللا  التي  الفتنة  هللذه 
وعزم على اأن ينهي هذه املهزلة وقد �شعر بعطف على ذي النون مكبال 
وقع  ما  القول  من  اهلل  فاألهمه  يعظه  اأن  ف�شاأله  جريرة  دون  بالأغالل 
اأن هللوؤلء براء مما يحاك لهم  الر�شا واقتنع  من نف�س اخلليفة موقع 
من مكائد وقال ملن حوله اإذا كان هذا الرجل زنديقا فلي�س على الأر�س 
م�شلم واأمر باإطالق �شراحه وعودته كرميا مطمئنا اإىل بلده وكتب اإىل 
اإتباعه وكان  الوايل بو�شية بذي النون واأل يرد له �شفاعة وعندما زاد 
النا�س يتقاطرون عليه ي�شمعون منه وي�شاألونه الدعاء و�شار بهذا �شيخ 

ال�شوفية يف ع�شره.

و�ضاياه واأقواله
اأواخر عمره اأخذ يعتزل النا�س  اأنه يف  راأي تالميذ ذي النون ومريدوه 
اأن  لهم  ولي�س  خلوته  يف  بربه  الأنلل�للس  يجد  بللاأنلله  �شارحهم  وقللد  كثريا 
يقطعوا عنه ما يجده م حالوة هذا الإن�س ويف الوقت ذاته ا�شت�شعر ذي 
النون ما يجدونه من اللهفة على لقائه واأن من حقهم اأن يعرفوا عنه 
اأو يف  اأن يكتب عللدة  و�شايا يقروؤونها يف خلواتهم  ما يهديهم ففكر يف 
اإليه ثم ي�شاألونه عن بع�س ما غم�س ليكونوا  اإذا ا�شتاقوا  اجتماعاتهم 

على بينة مما حتمل من اإ�شارات ومن هنا عرف الأدب ال�شويف ما ي�شمي 
بو�شايا ذي النون ومنها من نظر يف عيون النا�س عمي عن عيون نف�شه 
والقال ومن هرب من  القيل  نف�شه عن  �شغل  والنار  باجلنة  اأهتم  ومن 

النا�س �شلم من �شرهم ومن �شكر املزيد من ف�شل اهلل زيد له.
اأجنللح من  اأعلى من الإ�للشللالم ول كللرم من التقوى  ول �شفيع  ل �شرف 
التوبة ول لبا�س اأجل من العافية ول كنزا اأغني من القنوع ومن اقت�شر 

علي بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة .
رب طمع كللاذب واأمللل خائب ورجللاء يللوؤدي للحرمان واأربلللاح  تللوؤول اإىل 

اخل�شران.
وتكلم ذو النون وبال تردد عن املحبة املتبادلة بني العبد وربه فقال اإلهي 
اأدعوك يف املالأ كما تدعى الأرباب واأدعوك يف اخلالف كما تدعى الأحباب 

اأقول يف املالأ يا األهي واأقول يف اخلال يا حبيبي .
اهلل  اأبغ�س  ما  وتبغ�س  اأحللب اهلل  ما  اأن حتب   : فقال  املحبة  و�شئل عن 
وتفعل اخلري كله وترف�س كل ما ي�شغل عن اهلل واأل تخاف يف اهلل لومة 
لئم مع العطف على املوؤمنني والغلظة على الكافرين وابتاع �شنة ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف الدين.
من اأراد التوا�شع فليوجه نف�شه اإىل عظمة اهلل فاإنها تذوب وت�شفو ومن  
نظر اإىل �شلطان  اهلل ذهب عنه �شلطان نف�شه لأن النفو�س كلها فقرية 

عند هيبته .
ومن اأ�شعار يف احلب الإلهي :

اأموت وماتت اأيك �شبابتي .. ول ق�شيت من �شدق حبك اأو طاري
مناي املنى كل املنى اأنت يل منّي.. واأنت الغني كل الغني عند اإقفاري

واأنت مدى �شوؤيل وغاية رغبتي ..ومو�شع اآمايل ومكنون اإ�شماري
وبني �شلوعي منك مالك قد بداأ .. ومل بد باديه لأهله ول جار.    

وبي منك يف الأح�شاء داء خمامر.. فقد هد منّي الركن وانبث اإ�شراري
األلل�للشللت دللليللل الللركللب اإن هللم حتلللريوا .. ومللنللقللذ مللن اأ�للشللفللي علللللى جرف 

هاوي؟
اأنرت الهدي للمهتدين ومل يكن.. من النور يف اأيديه مع�شر معا�شر

امل�شري  النون  بللذى  امللقب  امل�شري  ابراهيم  بن  ثوبان  الفي�س  اأبللو  هو 
وهو اأبرز �شخ�شية م�شرية �شوفية يف القرن الثالث الهجري بال �شك ل 

يعرف تاريخ مولده ولكن وفاته كانت عام 249ه  861- م.
ولد يف اأخميم ب�شعيد م�شر من اأ�شرة نوبية الأ�شل وتعلم يف تلك البلدة 
�شتى  وا�شعة يف  له معرفة  ون�شبت  باأ�شفار عديدة  قام  ثم  الدنية  العلوم 
جمالت العلوم  وحتى الكيمياء والفيزياء وكان على �شلة ومعرفة بعدد 
كبري من ال�شوفية املعا�شرين له من اأمثال معروف الكرخي اأبي يزيد 

الب�شطامي .

زيارته ملكة
عزم ذو النون على زيللارة مكة لأداء الفري�شة ولكنه مل ي�شلك الطريق 
يهديه  بللاهلل  عارفا  فقد يجد  البالد  �شتى  يتجول يف  اأن  راأي  بل  املعهود 
�شواء ال�شبيل وحني كان ينزل مدينة من املدن ي�شاأل عن اأوليائها فعلم 
وهو باأنطاكية اأمن �شوفيا يتعبد يف مغرة فهذب اإليه فوجده ي�شلي ويف 
وجهة �شحوب وقد بداأ ال�شقام يف هيكله ج�شمه فانتظر حتى اأمت �شالته 
ومل ينطق ب�شيء فقال له ذو النون �شاألتك الدعاء يا �شيدي فقال له اآن�شك 
اهلل بقربه ف�شاأله املزيد  ف�شرخ يف وجهي وقال وهل بعد الأن�س باهلل �شيء 

ان�شرف عني ب�شالم.
قال ذو النون واأنا اأفكر 
الرجل  دعللللللاء  يف 
فلللعلللرفلللت اأنللللله 
غاية  بلللللغ 
املللللراد 

فنلني بعفو منك اأحيا بقربه .. اأغثني بي�شر منك يطرد اإع�شاري
لئن مددت يدي اإليك داعيا لطاملا كفيتني �شاهيا اأاأقطع منك رجاى مبا    

علمت يداي ح�شبي من �شوؤايل علمك بحايل.
ال�شدق �شيف اهلل يف اأر�شه ما و�شع على �شيد اإل قطعه من تزين بعلمه 

كانت ح�شناته �شيئاته .
الأن�س باهلل نور �شاطع والأن�س باخللق غم واقع 

اأطلب احلاجة بل�شان الفقر ل بل�شان احلكم .
التوكل  ال�شهوات وعالمة  الهوى متابعة  الكفرة وعالمة  العبادة  مفتاح 

انقطاع املطامع.
كان يل �شديق فقري فمات فراأيته يف النوم فقتله ما فعل بك قال : قال 
اأبناء الدنيا يف رغيف قبل  يل قد غفرت لك بللرتددك اإىل هولء ال�شفل 

اأن يعطوك.
واليوم  لها  وتركا  للدنيا  بغ�شا  بعلمه  يللزداد  العلم  اأهللل  الرجل من  كان 
يزداد الرجل بعلمه للدنيا حبا ولها طلبا وكان الرجل ينفق ما له على 
العلم  �شاحب  على  يرى  كان  او  مال  بعلمه  الرجل  يك�شب  واليوم  علمه 
اأهللل العلم ف�شاد  زيلللادة يف  باطنه وظللاهللره واللليللوم يللرى على كثري مللن 

الظاهر والباطن.
العار فكل يوم اأخ�شع لأنه كل �شاعة اأقرب .

يا مع�شر املريدين من اأراد منكم الطريق فليلق العلماء اجلهل والزهاد 
بالرغبة واأهل املعرفة بال�شمت .

اإح�شانك  اإليك  و�شفيعي  علّي  نعمك  اإليك  و�شيلتي  اإلهي  مناجاته  ومن 
اإيّل.

اإلهي ما اأ�شغي اإىل �شوت حيوان ول حفيف �شج ول خرير ماء ول ترمن 
�شاهد  اإل وجدتها من  رعللد  ريللح ول قعقعة  طائر ول من ظل ول دوى 
بوحدانيتك  دالة على اأنه لي�س كمثلك �شيء واأنك غالب ل تغلب وعدل 
ل جتور واعرتف لك اللهم مبادل عليه �شنعك و�شهد لك فعلك فهب يل 

اللهم طلب ر�شاك عني.
قيل لذي النون امل�شري مب عرفت ربك قال عرفت ربي بري ولول ربي 

ملا عرفت ربي.
هلل عباد تركوا الذنب ا�شتحياء من كرمه بعد اأن تركوه خوفا من عقوبته 
اأن يزيدك  اآخللذك بذنب كللان  ينبغي  اأعمل ما �شئت فل�شت  ولو قال لك 
كرمه ا�شتحياء منه وتركا ملع�شيته  اإن كنت حرا كرميا عبدا �شكورا فكيف 

وقد حذرك.  

ذو النون المصري

المثل األعلى واألسوة الحسنة صلى اهلل عليه وسلم 
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بقي يف اجلفنة في�شبح �شائما و مل ياأكل �شيئا .
و ا�شتهى بع�س ال�شاحلني من ال�شلف طعاما و كان 
�شائال  �شائما فو�شع بني يديه عند فطوره ف�شمع 
يقول : من يقر�س امللي الويف الغني ؟ فقال عبده 
املعدم من احل�شنات فقام فاأخذ ال�شحفة فخرج بها 

اإليه و بات طاوياً.
و جاء �شائل اإىل الإمام اأحمد فدفع اإليه رغيفني كان 

يعدهما لفطره ثم طوى و اأ�شبح �شائما .
و  �شائم تطوعاًً  و هو  اإخوانه  احل�شن يطعم  كان  و 
املبارك  ابللن  كللان  و  ياأكلون.  هم  و  يراوحهم  يجل�س 
يللطللعللم اإخلللوانللله يف اللل�للشللفللر الأللللللوان مللن احللللللللواء و 

غريها و هو �شائم.. 
�شالم اهلل على تلك الأنف�س الربانية رحمة اهلل على 

تلك الالآلئ الو�شيئة مل يبق اإل اأخبار و اآثار..
كللم بللني مللن مينع احلللق الللواجللب عليه و بللني اأهل 

الإيثار.

 ال�ضرب
اأجرهم  ال�شابرون  يوفى  اإمنللا   (  : تعاىل  اهلل  قللال 

بغري ح�شاب ( .
و ال�شرب ثالثة اأنواع : �شرب على طاعة اهلل و �شرب 

عن حمارم اهلل و �شرب على اأقدار اهلل املوؤملة.
اللل�للشللوم فلللاإن فيه �للشللرباً على  الللثللالثللة يف  و جتتمع 
ال�شائم من  عما حللرم اهلل على  و �شرباً  طاعة اهلل 
ال�شهوات و �شرباً على ما يح�شل لل�شائم فيه من 
اأمل اجلوع و العط�س و �شعف النف�س و البدن و هذا 
الأمل النا�شئ من اأعمال الطاعات يثاب عليه �شاحبه 
كما قال اهلل تعاىل يف املجاهدين : } ذلك باأنهم ل 
ي�شيبهم ظماأ ول ن�شب ول خمم�شة يف �شبيل اهلل 
ول يطوؤون موطئا يغيظ الكفار ول ينالون من عدو 

نيال اإل كتب لهم به عمل �شالح اإن اهلل ل ي�شيع 
اأجر املح�شنني {

ال�شعيفة يف ذلك ومما  الآثللار  وقد وردت بع�س 
ي�شتاأن�س بها يف هذا املقام . .منها: 

"مااأعطي   : وال�شلم  ال�شالة  عليه  عنه  مللاروي 
اأحد عطاًء خرياً من ال�شرب".وقد ورد عن النبي 

�شلى اهلل عليه 

حفظ الل�ضان
قال النبي �شلى اهلل عليه و �شلم : " من مل يدع قول 
الزور و العمل به فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه 

و �شرابه " خرجه البخاري.
وقال عليه ال�شالة وال�شالم :"ال�شيام جنة،فاإذا كان 
�شابه  اأحدكم فال يرفث ول ي�شخب،فاإن  يوم �شوم 

اأحد ،اأو قاتله فليقل اإين �شائم".
و  ال�شراب  تللرك  ال�شيام  اأهللون   : ال�شلف  قللال بع�س 
:" اإذا �شمت  و قال جابر-ر�شي اهلل عنه-  الطعام، 
و  الللكللذب  عللن  ل�شانك  و  ب�شرك  و  �شمعك  فلي�شم 
املحارم و دع اأذى اجلار و ليكن عليك وقار و �شكينة 
يللوم �شومك و ل جتعل يللوم �شومك و يللوم فطرك 

�شواء".
ولنعلم اأن الكالم اأربعة اأق�شام:

حم�س �شرر  ق�شم   .1
حم�س نفع  ق�شم   .2

ومنفعة �شرر  فيه  ق�شم   .3
منفعة ول  �شرر  فيه  لي�س  ق�شم   .4

وبهذا يت�شح اأن ال�شرر واملباح من الكالم اأكرث من 
املفيد،وبالتايل فاإنه من الفر�س تعلم الإن�شان يف هذا 
املنزلقات)الغيبة  من  ل�شانه  حفظ  الكرمي  ال�شهر 
والنميمة والكذب واللمز وال�شتهزاء والذم والقدح 
ول   .  . الللكللالم(.  وف�شول  واللعن  وال�شتم  وال�شب 

ين�س )اإين �شائم!(اإنها عالمة الإميان.
 

التوا�ضع التوا�ضع والبذل واالإيثار
�شئل بع�س ال�شلف : مل �شرع ال�شيام ؟ قال : ليذوق 
الللغللنللي طللعللم اجللللوع فللال ين�شى اجلللائللع و هلللذا من 

بع�س حكم ال�شوم و فوائده .
اأو  اإفللطللارهللم  وكلللان كثري مللن ال�شلف يللوا�للشللون مللن 
يوؤثرون به و يطوون. كان ابن عمر ي�شوم و ل يفطر 
اإل مع امل�شاكني فاإذا منعه اأهله عنهم مل يتع�س تلك 
علللللى طعامه  هللو  و  �للشللائللل  جلللاءه  اإذا  كلللان  و   ، الليلة 
من  ن�شيبه  اأخلللذ 
اللللللللطلللللللعلللللللام و 
فاأعطاه  قلللام 
اللللللل�للللللشللللللائللللللل 
فريجع و قد 
اأكللل اأهله ما 

 " ال�شرب  �شهر  رم�شان  �شهر  �شمى  " اأنلله   : �شلم  و 
اآخر  اأبو داود وابن ماجه واأحمد ، و يف حديث  رواه 
روي عنه �شلى اهلل عليه و �شلم قال : " ال�شوم ن�شف 
اللل�للشللرب " خللرجلله اللللرتملللذي وابلللن مللاجلله واأحللمللد.

واحلديثان �شعيفان
و يف حديث �شلمان املرفوع الذي اأخرجه ابن خزمية 
�شهر  " و هو   : �شهر رم�شان  يف �شحيحه يف ف�شل 

ال�شرب و ال�شرب ثوابه اجلنة " وهو �شعيف جداً.
يت�شرب  والت�شرب"ومن  لل�شرب  وفلللق  ملللن  فهنيئا 
ي�شربه اهلل" وتعلم ذلك وعلمه واأو�شى وتوا�شى به 
واأيقن باأنه طريق للجنة ، ورم�شان فر�شة للتغيري 
والتاأطري . . وقد �شدق الأول حني قال : بال�شرب 

واليقني تنل الإمامة بالدين . .
 

العفو وال�ضفح
قال اهلل تعاىل على ل�شان املوؤمنني: ) ربنا اغفر لنا 
و لإخللوانللنللا الللذيللن �شبقونا بللالإميللان و ل جتعل يف 

قلوبنا غال للذين اآمنوا ربنا اإنك روؤوف رحيم (.. 
امل�شجد  يف  كنا  عنه:  اهلل  ر�شي  مالك  بن  اأن�س  قللال 
عند ر�شول اهلل فقال النبي عليه ال�شالة وال�شالم: 
))يلللدخلللل عللللليللكللم ملللن هللللذا اللللبلللاب رجللللل ملللن اأهل 
اجلللنللة((، قلللال: فللدخللل رجللل مللن الأنلل�للشللار، تنطف 
بلليللده، ف�شلم  حللليللتلله مللن و�للشللوئلله، قللد علللللق نعليه 
علللللى الللنللبللي وجللللل�للس، قللللال: ومللللا كلللان اللليللوم الثاين 
قللللال: ))يلللدخلللل ملللن هلللذا اللللبلللاب عللللليللكللم رجلللل من 
اأهللل اجلنة((، قللال: فدخل ذلك الرجل الللذي دخل 
بالأم�س، تنطف حليته من و�شوئه، ُمعلقاً نعليه يف 
بن  قللال عبد اهلل  الثالث،  اليوم  يللده فجل�س، ثم يف 
نف�شي: واهلل لأختربن  العا�س: فقلت يف  بن  عمرو 
اأوّفلللق لعمل مثل  اأن  الإنلل�للشللان، فع�شى  ذلللك  عمل 
النبي  اأن  العظيم  الف�شل  هلللذا  فللاأنللال  عللمللللله، 
اأخربنا اأنه من اأهل اجلنة يف اأيللاٍم ثالثة، فاأتى 

اإللليلله عبد اهلل بللن عمرو فللقللال: يللا عللم، اإين لحيت 
اأبي – اأي خا�شمت اأبي – فاأردت اأن اأبيت ثالث ليال 
عندك، اآليت على نف�شي اأن ل اأبيت عنده، فاإن اأذنت 
يل اأن اأبيت عندك تلك الليايل فافعل، قال: ل باأ�س، 
قال عبد اهلل: فبت عنده ثالث ليال، واهلل ما راأيت 
كثري �شالٍة ول قراءة، ولكنه اإذا انقلب على فرا�شه 
قام  ال�شبح  اأذن  فللاإذا  اهلل،  ذكللر  اإىل جنب  من جنب 
ف�شلى، فلما م�شت الأيام الثالثة قلت: يا عم، واهلل 
اأبللي مللن خ�شومة، ولكن ر�للشللول اهلل  مللا بيني وبللني 
اأياٍم ثالثة اأنك من اأهل اجلنة، فما راأيت  ذكرك يف 
مزيد عمل!! قللال: هو يا ابللن اأخللي ما راأيلللت، قال: 
فلما ان�شرفت دعاين فقال: غري اأين اأبيت لي�س يف 
قلبي غ�س على م�شلم ول اأح�شد اأحداً من امل�شلمني 
على خري �شاقه اهلل اإليه، قال له عبد اهلل بن عمرو: 
تلك التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي نعجز عنها 
اللللرزاق )20559( عن معمر، عن  )اأخللرجلله عبد 
الزهري، عن اأن�س، وعنه الإمام اأحمد )12697(، 

وهذا �شند �شحيح على �شرط ال�شيخني.
قللال :  ابللن ماجه عن عبد اهلل بن عمرو  و يف �شنن 
قيل : يا ر�شول اهلل اأي النا�س اأف�شل ؟ قال : خمموم 
؟  القلب  خمموم  فما  نعرفه  الل�شان  �شدوق  القلب 
قال : هو التقي النقي الذي ل اإثم فيه و ل بغي و 

ل غل و ل ح�شد" 
عنها- اهلل  –ر�شي  عائ�شة  املوؤمنني  اأم  اأن  ورد  وقللد 

دعاء  و�شلم-عن  عليه  اهلل  –�شلى  الللر�للشللول  ت�شاأل 
تدعو به ليايل الع�شر:فقال:"اللهم اإنك عفو حتب 
العفو فاعف عنا"،وعجبي اأحبتي كيف لنا اأن نطلب 

العفو ومل نعفو عمن ظلمنا؟!.
قال بع�س ال�شلف : اأف�شل الأعمال �شالمة ال�شدور 

و �شخاوة النفو�س و الن�شح لالأمة.
اأيها املوؤمن...اأيتهااملوؤمنة...فلتت�شافح 

القلوب ولتتغافر النفو�س..
امل�شطفى  قللال  كما  ولنقل 

و�شلم  عليه  اهلل  –�شلى 
فللللاأنللللتللللم  –:"اذهبوا 
..ورم�شان  الطلقاء" 

ميدان لذلك. 

قيم و�أخالق رم�ضانية 

•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

املالئكة،  عللامل  يف  وخا�شة  كبرية  �شجة  الإن�شان  خللق  كللان 
فقد اأمد اهلل الإن�شان بنور من نوره ورحمة من عنده وعلم 
من علمه ومع ذلك خ�شيت املالئكة اأن يبدد الإن�شان نور اهلل 
ورحمته وعلمه، وهو اأمر يدعوه اإىل الف�شاد و�شفك الدماء، 
نف�شه  له  فت�شول  الرذيلة  اإىل  الف�شيلة  من  يتحول  وبذلك 
القتل،  الكبائر وهي جرمية  اأكرب  املعا�شي، لريتكب  ارتكاب 
وهى جرمية ب�شعة تئن منها املجتمعات الإن�شانية، منذ فجر 
اأو  منها  للحد  يتي�شر عالجها  وقد  هللذا،  يومنا  اإىل  التاريخ 
اإنهائها من خالل الثقافة الروحية، التى تتاأتى من معا�شرة 
اأولياء اهلل، الذين خلقهم  اأهل ال�شالح والتقوى من �شفوة 
اهلل حلمل ر�شالته ال�شماوية والإنباء عنه �شبحانه وتعاىل، 
وقد �شئل الر�شول الكرمي خامت املر�شلني عن اأولياء اهلل فقال 
) اأولياء اهلل الذين اإذا روؤوا ذكر اهلل( ، كما جاء يف قوله تعاىل 
مِ  اهللهَّ ْكرمِ  ذمِ بمِ ُقُلوُبُهم  نُّ  َوَتْطَمئمِ اآَمُنواْ  يَن  الهَّذمِ  ( الرعد  �شورة  يف 
كما جاء يف احلديث   ، اْلُقُلوُب()28(  نُّ  َتْطَمئمِ مِ  اهللهَّ ْكرمِ  ذمِ بمِ اأََل 
القد�شي عن رب العزة ) اإذا ذكرين يف نف�شه ذكرته يف نف�شي، 
فاللقاء   ،) منهم  خللري  ملللالأ  يف  ذكللرتلله  ملللالأ  يف  ذكلللرين  واإذا 
الروحي دواء لكل داء يحول بينه وبني ال�شر واإ�شالة الدماء، 
ويف ذلك عالج حق اأفرزته الطبيعة اخلرية التي جعلها اهلل 
من اأدوات حفظه ورعايته خللقه من اأبناء اآدم عليه ال�شالم، 
فكان على الإن�شان اأن يحافظ على نور اهلل فيه، ويتطلع اإىل 
وبراءة  القلوب  طهارة  علم  وهللو  اهلل،  لللدن  من  الللذى  العلم 
الوجه ور�شا النف�س و�شرت عيوب اخللق، وال�شدق فى القول 
وعون ال�شعيف والفقري واملري�س، والوقوف بجانب املظلوم 
الل�شان  و�للشللدق  الللنللوايللا  وح�شن  الللغللري،  مللن  الأذى  وحتللمللل 
واملحافظة على العهود والأمانات، وقد قال اأحد ال�شعراء يف 
�شاأن رعاية العهود واملواثيق: )اأاأخون من �شان املودة �شادقا 
الأخالقيات  تتالقى  وهللكللذا  راع(،  خللري  فكان  العهود  ،وراع 
والأ�شرار الإلهية املوهوبة لالإن�شان لت�شكل كيانا خريا على 
اأر�للس طيبة، وقللد بني الللقللراآن تلك الأخللالقلليللات من خالل 
ق�شة ابنى اآدم يف كلمات مي�شرة ووا�شحة، ذات اأبعاد ثقافية 
األقى من �شوء على  اأغلى ما  تواجه جرائم الب�شرية، وذلك 
الب�شرية باختالف  املائدة ت�شتوعبها  اآيات مباركة من �شورة 
عقائدها ومذاهبها، ولنرتك القارئ اأواملتابع اأن يتلو متاأمال 
قِّ  احْلَ ْم َنَباأَ اْبَنْي اآَدَم بمِ ما اأراد القراآن ن�شره قائال  )َواْتُل َعلَْيهمِ
الآَخرمِ  للَن  ممِ ُيَتَقبهَّْل  َومَلْ  للَمللا  همِ اأََحللدمِ ن  ممِ َفُتُقبَِّل  ُقْرَباًنا  َبا  َقرهَّ اإمِْذ 
نَي ()21( �شورة  امْلُتهَّقمِ َن  اهلّلُ ممِ َيَتَقبهَُّل  ا  َ اإمِمنهَّ َقاَل  َلأَْقُتلَنهََّك  َقاَل 

يف ال�ضنوات املا�ضية مل اأ�ضم رم�ضان عدة اأيام من كل 
�ضنة  كل  يف  �ضنة  ع�ضرون  املثال:  �ضبيل  )على  �ضنة 
يوم  اأو  يومني  اأو  اأيام  ما عدا ثالثة  ال�ضهر  �ضمت كل 
ع�ضرين  ق�ضاء  علي  الع�ضرين(  ال�ضنوات  كل  وهكذا 
اأم  اأمتوا�ضلة  االأيــام؟  هذه  اأق�ضي  كيف  تقريبًا  يومًا 

متفرقة؟ وهل عليهَّ اإطعام م�ضاكني؟.

احلمدهلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..

فاإن املفرط يف ق�شاء رم�شان حتى اأتاه رم�شان الثاين يجب 
اإطللعللام مللٍد عن  ملللرة واحلللدة، وهللي  عليه الق�شاء مللع الفدية 
اإىل ما بعد رم�شان الثاين؛ ويقدر املد  للر ق�شاءه  اأخهَّ كل يوم 
بحوايل ن�شف كيلو غرام تقريباً من الأرز ونحوه، قال ال�شيخ 
الللدرديللر املللالللكللي: )ووجلللب اإطللعللاُم قللدر مللده عليه ال�شالة 
واللل�للشللالم ملللفللرط اأي: علللللى مللفللرط يف قلل�للشللاء رملل�للشللان ملثله 
اأي: اإىل اأن دخل عليه رم�شان الثاين ول يتكرر بتكرر املثل( 

واجلاهل بهذا احلكم ل يجب عليه الإطعام عند املالكية.
املالكي،  املللذهللب  يف  فيندب  وتتابعه  بالق�شاء  املللبللادرة  واأملللا 
اأن  "ي�شتحب  اأجللزاأه قال ال�شيخ املواق رحمه اهلل:  قه  فاإذا فرهَّ
املبادرة  لأن  قدومه  اأو  عقب �شحته  متتابعاً  رم�شان  يق�شي 
اإىل امتثال الطاعات اأوىل من الرتاخي عنها، واإبللراء الذمة 
من  لقول  اخلللالف  عللن  وليخرج  اأوىل،  الفرائ�س  مللن 
يقول: الق�شاء على الفور؛ ولقول من يقول: الق�شاء 

متتابعاً".
اإطعام  لزمك  مثاًل  يوماً  ع�شرين  يف  طت  فرهَّ فللاإذا 
ع�شرين مداً، وهو ملء اليدين ل مقبو�شتني ول 
اليدين؛  متو�شط  �شخ�س  مللن  مب�شوطتني 
اأي ل كبريهما ول �شغريهما من غالب 
اأو  اأرزاً  اأو  اأو  البلد )قمحاً  اأهللل  قللوت 
بحوايل  املللللد  ويلللقلللدر   )..... ذرة 
نلل�للشللف كلليلللللو غلللللرام تللقللريللبللاً من 
الأرز ونحوه، وذلك بعد كل يوم 

ت�شومه، واهلل تعاىل اأعلم.
فرط   من  على  • واخلال�شة: 

يف ق�شاء رم�شان حتى دخل رم�شان الثاين اإطعام مٍد واحٍد 
عن كل يوم ويقدر املد بحوايل ن�شف كيلو غرام تقريباً من 
الأرز ونحوه، وذلك بعد ال�شيام، وي�شتحب املبادرة بالق�شاء 
بعد رم�شان مبا�شرة، وتتابعه، ولو اأخرته اإىل ما قبل رم�شان 

الآخر اأو فرقته يف الق�شاء اأجزاأ، واهلل تعاىل اأعلم.

املغرب  اأثناء  بالطائرة  اأكون  العمرة  من  العودة  عند 
على  اأم  االإمـــارات  توقيت  على  اأفطر  فهل  والع�ضاء 

توقيت ال�ضعودية؟

احلمدهلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..

فاعلم يا اأخي ال�شائل الكرمي بارك اهلل بك وجزاك اهلل خرياً، 
وجعلك من عباده ال�شاحلني:

يفطر ال�شائم امل�شافر بالطائرة اإذا غربت ال�شم�س يف مكانه 
من اجلو، ول عالقة له بتوقيت البلد التي �شافر منها، ول 
البلد التي يتجه اإليها، ول البلد التي يحلق فوقها  لأن اهلل 
ال�شائم  بَتَبنيُّ  والإم�شاك  الإفطار  علق  قد  وتعاىل  �شبحانه 
غروَب ال�شم�س وطلوَع الفجر؛ فقال تعاىل: ﴿َوُكُلوا َوا�ْشَرُبوا 
َن  الأَ�للْشللَودمِ ممِ للْيللطمِ  اخْلَ للَن  ممِ الأَْبللَيلل�للُس  للْيللُط  اخْلَ َلُكُم   َ َيَتَبنَيّ َحَتّى 

﴿ )البقرة: 187(. َياَم اإمِىَل اللَّْيلمِ ّ وا ال�شمِ ُّ اْلَفْجرمِ ُثَمّ اأَمتمِ
وعن عمر بن اخلطاب ر�شى اهلل عنه قال: قال النبى �شلى 
ْن َهاُهَنا، َواأَْدَبَر الَنَّهاُر  اهلل عليه واآله و�شلم: )اإمَِذا اأَْقَبَل اللَّْيُل ممِ
ُم( متفق عليه،  ائمِ ْفَطَر ال�َشّ ْم�ُس، َفَقْد اأَ ْن َهاُهَنا، َوَغَرَبتمِ ال�َشّ ممِ
وهذا كله يدل على اأن العربة يف الإفطار حتقق ال�شائم من 
اً بروؤيته هو اأو بخرب من ُيعَتدُّ به يف  غروب ال�شم�س اإّما ح�شهَّ

ذلك.
اأن الإن�شان كلما ارتفع عن �شطح الأر�للس تاأخر  املعلوم  ومن 
ّية الأر�س، وحينئٍذ  غروب ال�شم�س فى حقه، وذلك ب�شبب ُكَرومِ
فمقت�شى القواعد ال�شرعية اأنه ل اإفطار حتى تغرب ال�شم�س 
�شرح  احلقائق  تبيني  كتاب  يف  جللاء  نف�شه،  ال�شائم  حللق  فللى 
يَر  رمِ َي اأََنّ اأََبا ُمو�َشى ال�شَّ كنز الدقائق للزيلعى احلنفي: " ُرومِ
ْن  َعَمّ َل  َف�ُشئمِ ة،  َيّ الإمِ�ْشَكْنَدرمِ َم  َقللدمِ )امْلُْخَت�َشر(  َب  احمِ �شَ يَه  اْلَفقمِ
يٍل  َطومِ َزَماٍن  بمِ ْم�َس  ال�َشّ َفللرَيَى  ةمِ  َيّ الإمِ�ْشَكْنَدرمِ َمَناَرةمِ  َعلَى  َد  عمِ �شَ
َر؟ َفَقاَل: ل،  ُلّ َلُه اأَْن ُيْفطمِ ، اأََيحمِ ى اْلَبلَدمِ ْنَدُهْم فمِ َبْعَدَما َغَرَبْت عمِ

ْنَدُه ". واهلل اأعلم. ا عمِ َ اَطٌب مبمِ ؛ لأََنّ ُكاًلّ خُمَ لُّ لأَْهلمِ اْلَبلَدمِ َوَيحمِ
حق  فللى  املعترب  والإملل�للشللاك  الإفللطللار  وقللت  • واخلللال�للشللة: 
املكان  عللن  الفجر  وطلللللوع  ال�شم�س  غللروب  هللو  اإمنللا  ال�شائم 
كاإخبار  املعتربة  بالدلئل  اأو  هو  بروؤيته  اإمللا  فيه،  هو  الللذي 
ثقة، ول يفطر اأو مي�شك بتوقيت مكان اأ�شفل منه ول اأعلى، 
فمن  الفجر  وطلوع  ال�شم�س  غللروب  توقيت  يف  معه  يختلف 
اأو يف الطائرة ل يفطر حتى تغرب ال�شم�س  كان على �شاهق 

حيث هو، ومي�شك بطلوع الفجر عليه. واهلل اأعلم.

عندي موعد لفح�س النظر يف رم�ضان والدكتور ي�ضع 
اأم ال ونحن  يده على وجهي كي يرى عيني هل جائز 

�ضيام؟

احلمدهلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..

فاعلمي يا اأختي ال�شائلة الكرمية بارك اهلل بك وجزاك اهلل 
خرياً، ووفقك اإىل ما يحبه وير�شاه اأن فح�س النظر ل يوؤثر 

على ال�شيام، ول يفطر.
اإىل  طعمه  فو�شل  �شيئاً،  العني  يف  الطبيب  ر  قطهَّ اإن  ولكن 
احلنفية  ذهللب  وقللد  املالكية،  ال�شادة  عند  يفطر  فاإنه  احللق 
يف الأ�شح عندهم، وال�شافعية كما يف كفاية الأخيار وجماعة 
من العلماء اإىل اأن القطرة يف العني ل تف�شد ال�شوم لأنها ل 
منفذاً  لي�شت  العني  لأن  حلقه،  يف  طعمها  وجد  واإن  تنافيه، 

معتاداً. كما هو مبني يف الفتوى رقم 1717 .
اإن كان بق�شد  فاإنه يجوز  واأمللا مو�شوع مل�س الطبيب للعني 
وجللود طبيبة  عللدم  العال جية، يف حالة  ولل�شرورة  الللعللالج، 

خمت�شة، ول يجوز اإن كان لغري �شرورة.
والأ�شل اأن تعالج املراأَة امراأُة مثلها، فاإن مل توجد، اأو مل تكن 
الن�شاء بالكفاءة املطلوبة، جاز التداوي عند رجل، مع مراعاة 
ك�شف  املعروفة، من عدم اخللوة وعدم  ال�شرعية  العتبارات 
اإل ما يحتاج اإليه حتماً، واإن توفرت الطبيبة امل�شلمة فلي�س 

هناك �شرورة للذهاب اإىل الطبيب، لتوفر البديل.
ال�شيام،  يف�شد  ل  املراأة  لعيني  الطبيب  مل�س  • واخلال�شة: 
الطبيبة  تللوفللرت  اإذا  الطبيب  اإىل  الللذهللاب  ينبغي  ل  ولللكللن 

امل�شلمة ، واهلل اأعلم.

ْتِر َواْلَعفاِف، َواْسُتْرني فيِه ِبِلباِس اْلُقُنوِع  َالّلـُهمَّ َزيِّّني فيِه ِبالسِّ

َواْلَكفاِف، َواْحِمْلني فيِه َعَلى اْلَعْدِل َواالِْْنصاِف، َوآِمّني فيِه ِمْن 

ُكلِّ ما َاخاُف، ِبِعْصَمِتَك يا ِعْصَمَة اْلخاِئفيَن .

القراآن يواجه 
جرائم القتل 



•• اأبوظبي-وام:

دعلللا �للشللعللادة حمللمللد هلللالل املللهللريي مللديللر علللام غللرفللة جتللللارة و�شناعة 
اأبوظبي اإىل تعزيز وتو�شيع جمالت التعاون التجاري وال�شتثماري بني 
�شعادته  وقللال   . وفنلندا  اأبوظبي  اإمللارة  كل من  واملوؤ�ش�شات يف  ال�شركات 
خالل اجتماعه مع �شعادة اإيلكا بيكا �شيميال �شفري جمهورية فنلندا لدى 
الدولة بح�شور �شعادة هالل حممد الهاملي نائب مدير عام الغرفة اإن 
ال�شركات الفنلندية متتلك خربات فنية كبرية يف عدد من املجالت التي 

تهم قطاع الأعمال يف اإمارة اأبوظبي ومن �شاأن تعاون هذه ال�شركات مع 
يف  التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  امل�شاهمة  اأبوظبي  يف  الوطنية  ال�شركات 
الإمارة ومبا ي�شهم يف حتقيق التنمية القت�شادية امل�شتدامة واأكد املهريي 
اأهمية تعزيز جهود �شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س يف البلدين لرفع 
حجم وقيمة املبادلت التجارية بني البلدين التي �شجلت 1.6 مليار يف 
نهاية العام 2011 و تعزيز التعاون ال�شتثماري بني ال�شركات يف اإمارة 
اأبوظبي وفنلندا ومبا يرقى اإىل تاأ�شي�س �شراكة اقت�شادية ا�شرتاتيجية 
توفر الفر�شة لال�شتفادة من التقنية والتكنولوجيا املتطورة يف فنلندا 

والتي تلبي متطلبات التنمية القت�شادية يف اإمارة اأبوظبي. ودعا �شعادة 
ومعر�س  موؤمتر  يف  للم�شاركة  الفنلندية  ال�شركات  الغرفة  عللام  مدير 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة وملتقى الفران�شايز الدويل الذين �شيتم 
وحث  املقبلني  ودي�شمرب  نوفمرب  �شهري  خللالل  اأبوظبي  يف  تنظيمهما 
ل�شتك�شاف  اأبللوظللبللي  زيلللارة  على  الفنلندية  وال�شركات  الأعللمللال  رجللال 
ا�شتعداد  عللن  واأعلللرب   . الإملللارة  يف  لال�شتثمار  املتاحة  الهائلة  الفر�س 
يف  الراغبة  الفنلندية  ال�شركات  لدعم  اأبوظبي  و�شناعة  جتللارة  غرفة 
اأف�شل  اأبوظبي موؤكدا دور الغرفة يف تقدمي  اإمللارة  ممار�شة ن�شاطها يف 

اخلدمات التي ت�شاهم يف تطوير و منو الأعمال وبناء ال�شراكات العاملية 
ومن اأهم اأهدافنا امل�شاهمة املبا�شرة يف تعزيز املبادلت التجارية والتعاون 
�شعادة  اأكللد  جانبه  من  امل�شرتك.  التعاون  جمللالت  وتو�شيع  القت�شادي 
اإيلكا بيكا �شيميال �شفري جمهورية فنلندا لدى الدولة اأن هناك اهتماما 
متزايدا من قبل ال�شركات الفنلندية لتعزيز ا�شتثماراتها يف اأ�شواق دولة 
الإمارات من خالل تعاونها مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات الإماراتية العاملة 
وخا�شة يف اإمارة اأبوظبي . وذكر تقرير اقت�شادي اأعدته الغرفة اأن هناك 
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غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون االقت�سادي واال�ستثماري مع ال�سركات الفنلندية

دبي تتزين باأجواء رم�سان وت�ستعد لقدوم عيد الفطر
علي اأكرب حممد خوجني:

واحل�سومات تخدم اجلميع تتوا�سل  ••  املوا�سم  معًا   والزبون  التاجر  تخدم  ال�رشيفة  ••  املناف�سة 
التفا�سيل بكل  الإمارات  يف  الزدهار  مواكبة  ••  يهمنا 

•• اأجرى املقابلة- حممود علياء:

�للشللهللر رملل�للشللان املبارك  اأجلللللواء  تللتللوا�للشللل 
مفعمة بالربكة ومزدانة بالتقوى وفواحة 
بالتوا�شل واملللودة والرحمة ولأجللواء هذا 
العامل  يف  الف�شيلة  اأيامه  الكرمي  ال�شهر 
الإ�لللشلللالملللي علللاملللة ويف دوللللللة الإملللللللارات 
اآفلللللاق روحية  املللتللحللدة خللا�للشللة  الللعللربلليللة 
الطماأنينة  اأولللهللا  لي�س  اإميانية  ومللراتللب 
وال�شكون والعبادة ولي�س اأخرها م�شاعفة 
ونحو  �شوب  فيكل  والتقوى  الللرب  اأعللمللال 
اأجتاه مما جعل لهذا ال�شهر الف�شيل  اأي 
والإح�شان  الللرب  بللاأعللمللال  الللوفللري  قطافه 
وثمار جمال�س العلماء واجلوائز املحفزة 
الللكللرمي وتللالوتلله وتدبر  الللقللراآن  حلفظ 
الجتماعي  الللتللوا�للشللل  جللانللب  اإىل  اآيللاتلله 
واملحا�شرات الفكرية واملنتديات الثقافية 
واملعلومة  بللالللراأي  املكتنزة  واملللحللا�للشللرات 
والجللتللهللاد الأمللللر الللللذي يلللرثي اجلميع 
ويجعلهم يف خاطر واحد ي�شكن خلجاتهم 
وجتلياتهم اأنه فعل اخلري وك�شب املعرفة 

وتكري�س التوا�شل.
�شواء  الأ�لللشلللواق  علللللى  ذللللك  كللل  وينعك�س 

اأو  الللكللرمي  ال�شهر  لللقللدوم  ال�شتعداد  مللع 
يف اأو�للشللطلله وال�لللشلللتلللعلللدادات للللقلللدوم عيد 
الللعلل�للشللرة الأواخلللللر  اأو يف  امللللبلللارك  الللفللطللر 
والتبتل.  والللللعللللبللللادة  العللللتللللكللللاف  حللليلللث 
املبارك  رم�شان  �شهر  اأيلللام  تتجلى  هللكللذا 
باملبادرات  وكلللرميلللة  بللالللتللوا�للشللل  حللانلليللة 
و�شبل  العلم  مبجال�س  با�شمة  وم�شرقة 
اخلللري ويللحللر�للس الللكللثللريون مللن العلماء 
ومللن الللعللائللالت ومللن اأ�للشللدقللاء العائالت 
اأوقاتهم  ق�شاء  علي  عللامللة  الللنللا�للس  ومللن 
املللفلل�للشلللللة يف �شهر  واإجلللازاتلللهلللم واأيلللاملللهلللم 
رملل�للشللان امللللبلللارك يف دوللللة الإمللللللارات بني 
م�شاجدها ومكتباتها واأ�شواقها وجمال�س 
يلتقي  حلليللث  ومللهللرجللانللاتللهللا  فيها  الللعلللللم 
الربوع  الأربلللللع يف هلللذه  بللجللهللاتلله  اللللعلللامل 
ونهارا  ليال  والللدائللمللة  املطمئنة  الآمللنللة 

وكل عام واأنتم بخري.

من القلب اإىل القلب
الرائعة  الرم�شانية  الأجلللواء  هللذه  و�شط 
علللقلللب �شالة  مللكللتللبلله  املللللوعللللد يف  وكلللللللان 
الرتاويح يف امل�شجد املجاور للموؤ�ش�شة يف 
اإلينا رجللل الأعمال  – دبللي حتللدث  ديللرة 

املعروف والتاجر احلاذق ال�شيد علي اأكرب 
وذلللك يف  اأمللني عبد اهلل خوجني  حممد 
للتخفي�شات  الللقللبللائللل  مللركللز  يف  مكتبه 
بدبي   1977 اللللعلللام  يف  تللاأ�للشلل�للس  واللللللذي 
ووا�للشللل خللطللوات جنللاحلله عللامللا بللعللد عام 

ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل. 
بداأ حديثه بالقول اأحدثك يا عزيزي من 
القلب اإىل القلب من دبي التي ت�شمل اأهم 
العامل  حول  الرتانزيت  ومطارات  موانئ 
موانئ  مع  وتن�شيق  ات�شالت  �شبكة  ولها 
ومطارات العامل كلها �شواء يف الت�شدير اأو 
اأو التخزين  اإعادة الت�شدير  اأو  ال�شترياد 
عاملية حديثة  ذلللك من خدمات  اإىل  ومللا 
ومللتللطللورة وتللعللتللرب الأرقللللى علللللى خارطة 
واخلدماتي  وال�شياحي  التجاري  العامل 
ثالثة  لللديللنللا  الآن  ونلللحلللن  هلل  واحللللملللد 
فروع ملركز القبائل يف دبي وثالثة فروع 
اأخرى يف ال�شارقة ونطمح اإىل املزيد من 
النجاح والتميز يف دولة الإمارات العربية 
الر�شيدة  بللقلليللادتللهللا  تللنللعللم  الللتللي  املللتللحللدة 
واأبللنللائللهللا الللطلليللبللني وا�للشللتللقللرارهللا املكني 
وازدهارها املتوا�شل مما يفتح الباب واثقا 
املثمرة  واحلوافز  ال�شريفة  املناف�شة  اأمللام 

واملطوحات الكبار والأهداف النبيلة. 

ق�ضة جناح
ويوا�شل ال�شيد علي اأكرب حممد خوجني 
فيقول  قلل�للشللة جنلللاحللله  حلللللول  احلللللديللللث 
التهاين  اآيللات  اأ�شمى  ا�شتهل حديثي برفع 
رئي�س  ال�شمو  �شاح  مقام  اإىل  والتربيكات 
نائب  ال�شمو  �شاحب  مللقللام  واإىل  الللدولللة 
رئي�س الدولة حاكم دبي واإىل مقام اأ�شحاب 
وجلميع  الإمللللارات  حللكللام  ال�شيوخ  ال�شمو 
دولة  اأبناء  واإىل  وال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
الإمارات واملقيمني والوافدين والزائرين 
املللزيللد من  وكللل عللام وانللتللم بخري متمنيا 
والزدهللار على خمتلف  والتنمية  التطور 
هلل.   واحلمد  القطاعات  كل  ويف  الأ�شعدة 
وال�شيد علي اأكرب حممد خوجني هو من 
مواليد العام 1951 وبداأ عمله بخطوات 
حمللدودة يف �شارع امل�شلى بديرة بدبي ثم 
افتتح بقالة يف �شارع يو�شف باقر ثم افتتح 
موؤ�ش�شة اأخرى يف جمال تنجيد ال�شيارات 
 1978 العام  يف  القبائل  مركز  اأ�ش�س  ثم 
العامة  للللللتللجللارة  الللقللبللائللل  مللوؤ�للشلل�للشللة  ثلللم 
ومبداأه هو الر�شا بالربح القليل ومراقبة 

حللركللة الللعللر�للس والللطلللللب ملللواكللبللة ال�شوق 
املميزة  اخلللدمللة  على  حر�شه  جللانللب  اإىل 
املتفوقة  والب�شاعة  املللمللتللازة  والللعللالقللات 
باجلودة وال�شعر املدرو�س فكلم �شيء حتت 
�شقف واحد مع وعي املناف�شة والأرزاق بيد 

اهلل �شبحانه .

�ضكر وعرفان
والعرفان  بللاللل�للشللكللر  بللاملللنللا�للشللبللة  وتلللوجللله 
الدائرة  واإىل  بللدبللي  الللتللجللارة  غللرفللة  اإىل 
دائرة  واإيل  الللبلللللديللة  واإىل  القللتلل�للشللاديللة 
ل�شرطة  الللعللامللة  الللقلليللادة  واإىل  الللهللجللرة 
خمتلف  يف  امللل�للشللوؤولللني  جميع  واإىل  دبلللي 

واجلدية  بال�شرعة  املتميزين  دبللي  دوائللر 
والت�شهيالت مبا يخدم جميع القطاعات 
والعمرانية  والللل�لللشللليلللاحللليلللة  اللللتلللجلللاريلللة 
وي�شاعف  القت�شاد  وينع�س  والثقافية 
بللللاإذن اهلل )ولللئللن �شكرمت  مللن الللعللائللدات 
لأزيدنكم( فاملوا�شم متوا�شلة واحلمد هلل 
افتتاح  اإىل  املهرجانات  من  و�شتاءا  �شيفا 
املدار�س اإىل الأجازات اإىل اجلمع املتوازن 
يف ملل�للشللرية دبلللي بللني الأ�للشللالللة والللللرتاث 
واحلداثة والع�شر وي�شاعد يف جناح هذه 
املللوا�للشللم تللوجلليللهللات قلليللادتللنللا احلللكلليللمللة يف 
واجلديد  والتكامل  التنوع  ثللم  الإمللللارات 
واخلدمة  واجللللللللودة  املللنللا�للشللب  واللل�للشللعللر 
والأمانة واملفاجاآت واحل�شومات وهذا ما 
�شهر  وخا�شة  ناجحة  املوا�شم  كللل  يجعل 
رم�شان املبارك والأعياد وال�شفر وكل عام 

وانتم بخري .
املناف�شة  بلللاأن  عليك  اأخللفللى  ول  واأ�لللشلللاف 
كبرية وهي تخدم اجلودة وتكر�س ال�شعر 
املنا�شب وحترتم ذكاء وخربة الزبون كما 
تفر�س التنوع ف�شعارنا الدائم هو: ب�شاعة 
و�شعر منا�شب ونحن واحلمد هلل  ممتازة 

دائما متفائلون وكل عام وانتم بخري. 

•• دبي-الفجر: 

وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  ا�شتقبل 
القت�شادية  التنمية  دائلللرة  يف  امل�شتهلك 
الن�شف  خلللللالل  �لللشلللكلللوى   5238 بلللدبلللي 
قدرها  بللزيللادة   ،2013 الللعللام  مللن  الأول 
العام  مللن  ذاتللهللا  الللفللرتة  مللقللابللل   38%
كما  �شكوى،   3936 بلغت  والتي  املا�شي 
�للشللهللد الللربللع الللثللاين للللللعللام اجلللللاري منواً 
يف علللدد اللل�للشللكللاوي مللقللارنللة بللالللربللع الأول 
 27% بن�شبة  زادت  حلليللث   2013 لللعللام 
ويظهر  �شكوى.   3046 اإىل   2392 من 
الللوعللي لدى  ال�شكاوى مللدى  ارتللفللاع عللدد 
بحقوقه  الللكللاملللللة  ومللعللرفللتلله  امللل�للشللتللهلللللك 
وكيفية املطالبة بها، وهو اأمر �شروري يف 
ينعك�س  مما  وال�شتهالك،  الت�شوق  جمال 
اإيجابياً يف �شفافية تعامالت البيع وال�شراء 

بني التاجر وامل�شتهلك على املدى املقبل.
وا�للللشللللتللللحللللوذ كلللللل ملللللن قللللطللللاع اخلللللدمللللات 
والللللكلللرتونللليلللات علللللى حلل�للشللة الأ�لللشلللد من 
القطاعات  بح�شب  امل�شتلمة  ال�شكاوي  عدد 
بن�شبة %26.0 و%26.6 على التوايل 
ثم  ومللللن   ،2013 عللللام  ملللن  الللنلل�للشللف  يف 
 12.8% �شجل  اللللذي  اللل�للشلليللارات  قللطللاع 

املن�شوجات  وقطاع  ال�شكاوي،  اإجمايل  من 
حني  يف   ،10.8% بللواقللع  وامللل�للشللتلللللزمللات 
جنللد �للشللكللاوي قللطللاع الأثللللاث الأقللللل ن�شبة 
الللللتلللزام  عللللدم  وكلللللان   .3.5% مبلللعلللدل 
 1837 باإجمايل  ب�شروط التفاق الأعلى 
املللنللتللج بنحو  �للشللكللوى، يليه وجلللود خلللللل يف 
الغ�س التجاري  ثم  ومن  �شكوى،   1161
اإ�شافة  وكللانللت  �شكوى،   375 �شكل  حيث 
ر�شوم اإ�شافية، وال�شتبدال، وعدم اللتزام 
التي  ال�شكاوي  اأقلللل  مللن  املعلنة  بللالأ�للشللعللار 
لعام  الأول  الن�شف  يف  القطاع  اأ�شتقبلها 

.2013
ال�شدد، قال عبدالعزيز بن حثبور،  وبهذا 
دائلللرة  يف  امللل�للشللتللهلللللك  حللمللايللة  اإدارة  مللديللر 
موؤ�شر  منللو  يعك�س  القت�شادية:  التنمية 
العام  مللن  الأول  الن�شف  خللالل  ال�شكاوي 
مع  امللل�للشللتللهلللللكللني  جتلللللاوب  مللللدى   2013
احلمالت واملبادرات التوعوية التي تنظمها 
اقت�شادية دبي ب�شكل م�شتمر ومتنوع والتي 
وتعريفه  امللل�للشللتللهلللللك  تللثللقلليللف  اإىل  تللهللدف 
ال�شراء  عملية  خللالل  وواجللبللاتلله  بحقوقه 
وتقدمي  لال�شتف�شار  املللتللوفللرة  والللو�للشللائللل 
هذه  نقل  مت  حيث  وال�شكاوي،  املقرتحات 
من  العديد  ا�شتخدام  خالل  من  الر�شالة 

ل�شتهداف  املختلفة  والللو�للشللائللل  الللقللنللوات 
اأكرب �شريحة من امل�شتهلكني .

واأ�شاف بن حثبور: ي�شكل تد�شني تطبيق 
الهواتف الذكية )�شلتي(، الذي مت اإطالقه 
حيث  للم�شتهلكني  م�شافة  قيمة  موؤخراً، 
�شيتمكنون من تقدمي �شكاويهم اإلكرتونياً 
جلللانلللب خدمة  اإىل  اللللذكلللي  الللهللاتللف  علللرب 
وبالتايل   ،600545555 دبلللي  اأهللللال 
عدد  يف  ارتللفللاعللاً  القادمة  الللفللرتة  �شت�شهد 
التوا�شل مع  قنوات  تنوع  ب�شبب  ال�شكاوي 
حثبور  بللن  واأكلللد   . امل�شتهلك  حماية  اإدارة 
على  يقت�شر  ل  دبلللي  اقللتلل�للشللاديللة  دور  اأن 

تعريف  واإمنللللا  فللقللط  امل�شتهلكني  حللمللايللة 
يف  املتعمدة  والإجللللللراءات  بالنظم  الللتللجللار 
اأو  البيع واللل�للشللراء لللتللفللادي وقلللوع نللزاعللات 
�شكاوي �شدهم، حيث نظم القطاع �شل�شلة 
العمل  وور�لللس  التوعوية  املللحللا�للشللرات  مللن 
املراكز  يف  التجزئة  جتللار  ا�شتهدفت  التي 
التجارية الكربى يف الإمللارة، وركللزت على 
وحمال  التجارية  املوؤ�ش�شات  فهم  �شرورة 
بحماية  املتعلقة  القوانني  بالتجزئة  البيع 
امل�شتهلكني  خدمة  من  للتمكن  امل�شتهلك 
قال  مت�شل،  نطاق  وعلى  اأمثل.  نحو  على 
التطوير  اإدارة  اأول  مللديللر  املللهللريي،  عمر 

واملتابعة يف قطاع الرقابة التجارية وحماية 
فريق  �شجل  دبلللي:  باقت�شادية  امل�شتهلك 
عمل الإدارة %88 ن�شبة ر�شا امل�شتهلكني 
يف حل ال�شكوى اخلا�شة بهم للربع الثاين 
الأول  للربع   85% مقابل   2013 مللن 
للعام احللللايل، وذلللك مللن خللالل الت�شال 
قدموا  الذين  امل�شتهلكني  بجميع  الهاتفي 
�للشللكللاوي ملللعللرفللة ملل�للشللتللوى الللر�للشللا يف حل 
ال�شكوى  مع  التعامل  حيث  من  ال�شكوى، 
لها  املنا�شبة  احللللللول  واإيلللجلللاد  ومتابعتها 
املهريي:  واأ�شاف   . اأيللام  اأربعة  خالل مدة 
اإدارة التطوير واملتابعة اإىل معرفة  تهدف 
اآراء امل�شتهلك حول اخلدمات التي يقدمها 
القطاع، ومعرفة مدى ر�شائهم ي�شاهم من 
واخلطوة  والللقللوة،  ال�شعف  نقاط  معرفة 
�شواء  اخلللدمللات  حت�شني  �شبيل  يف  املقبلة 
اأ�شحاب  ملللع  الجلللتلللملللاع  علللرب  ذلللللك  كللللان 
العالمات التجارية للتعريف بدور الدائرة 
وتوزيع املن�شورات الإعالنية للتجار بهدف 
الب�شائع  و�للشلللللبلليللات  بلللاأخلللطلللار  تللوعلليللتللهللم 
املقلدة، اأو عرب ور�س العمل لتوعية التجار 
بحقوقهم  وال�شركات  الأعللمللال  واأ�للشللحللاب 
وا�شتنباط  امل�شتهلكني،  جتللاه  وواجباتهم 

اإ�شرتاتيجيات واآليات عمل حديثة .

يف الن�ضف االأول من العام 2013 

اقت�سادية دبي ت�ستقبل 5438 �سكوى بزيادة قدرها 38 % 
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املال والأعمال

اأكرث من 336 مليار دوالر اال�ستثمارات 
اخلليجية بال�سناعات التحويلية 

•• الدوحة-وام:

بلغ حجم ا�شتثمارات الدول اخلليجية يف ال�شناعات التحويلية العام املا�شي 
دولر م�شجلة زيادة مبعدل منو تراكمي بلغ  مليون  و138  مليارا   336
ال�شنوات اخلم�س املا�شية حيث بلغت يف العام 2008  باملائة خالل   22.4
نحو 149 مليارا و 578 مليون دولر كما زاد عدد العاملني يف هذا القطاع 
للفرتة نف�شها من 97 الفا و219 عامال لي�شل اإىل اأكرث من 134 الف 

باملائة. عامل ومبعدل منو تراكمي بلغ 8.4 
ونقلت وكالة النباء القطرية قنا عن عبد العزيز بن حمد العقيل الأمني 
امل�شانع  اإجمايل  اأن  جويك  ال�شناعية  لال�شت�شارات  اخلليج  ملنظمة  العام 
العاملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي زادت من 12 األفا و317 م�شنعا 
يف العام 2008 اإىل 15 األفا و 165 م�شنعا خالل العام 2012 ومبعدل 
منو تراكمي خلم�س �شنوات بلغ 5.2 باملائة حيث احتلت ال�شعودية املرتبة 
الأوىل يف عدد امل�شانع بن�شبة 39.3 باملائة تليها الإمارات يف املرتبة الثانية 
 9.9 بن�شبة  الثالثة  املرتبة  �شلطنة عمان يف  باملائة وجاءت   36.3 بن�شبة 
باملائة ثم البحرين يف املرتبة الرابعة بن�شبة 5.2 باملائة تلتها قطر باملرتبة 
 4.6 بن�شبة  ال�شاد�شة  املرتبة  يف  الكويت  ثم  باملائة   4.7 بن�شبة  اخلام�شة 

باملائة.
با�شتمرار  وحتدثها  جويك  تعدها  التي  الإح�شاءات  اأن  اإىل  العقيل  ولفت 
واملتو�شطة  ال�شغرية  بال�شناعات  اخلا�شىة  املن�شاآت  عللدد  اأن  اإىل  اأ�للشللارت 
بلغ يف العام 2012 بدول املجل�س 12 األفا و684 من�شاأة �شناعية ت�شكل 
املنطقة  يف  ال�شناعية  املن�شاآت  عللدد  اإجللمللايل  من  باملائة   83.6 ن�شبته  ما 
مو�شحا اأن حجم ال�شتثمارات يف هذه ال�شناعات بلغ نحو 14 مليار دولر 
ال�شناعي  القطاع  يف  ال�شتثمارات  اإجللمللايل  من  باملائة   4.2 ن�شبة  ت�شكل 

بدول املجل�س.
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خوجني اأكرب  ••  علي 

•• ال�صارقة-وام: 

مبادرة  ل�شت�شافة  ا�شتعدادتها  ال�شارقة  و�شناعة  جتللارة  غرفة  جتللري 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  �شيقام  الللذي  العاملي  التجارة  ا�شبوع 
الللدكللتللور �للشلللللطللان بللن حمللمللد الللقللا�للشللمللي علل�للشللو املللجللللل�للس العلللللى حاكم 
ال�شارقة خالل الفرتة من 19 اىل 28 مار�س 2014 والتي �شتتزامن 
وتاأتي   . ال�شالمية  الثقافة  عا�شمة  باختيارها  ال�شارقة  احتفالية  مع 
التح�شريات املبكرة لتنظيم هذا احلدث القت�شادي والثقايف والإن�شاين 
الللعللاملللي حللر�للشللا مللن غللرفللة اللل�للشللارقللة علللللى تللواجللد ايللجللابللي للموؤ�ش�شات 
والعربية  والإ�شالمية  العاملية  التجارية  والغرف  الدولية  القت�شادية 
ومراكز  الكادميية  واجلهات  اخلا�شة  التجارية  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 
البحوث يف ملتقى عاملي ي�شهم يف تعزيز اعمال واأن�شطة القطاع اخلا�س 
العمال  قطاع  وجمتمع  خا�شة  للغرفة  املنت�شبني  الع�شاء  من  املحلي 
وتهدف   . اقت�شاديا  ال�شارقة  مكانة  على  للتاأكيد  وكذلك  عامة  بالدولة 
املبادرة ايل توثيق العالقات بني اجلهات القت�شادية احلكومية وال�شبة 

حكومية والقطاع اخلا�س وت�شجيع تاأ�شي�س �شراكات ا�شرتاتيجية والعمل 
بالإ�شافة اىل  واعدة  عاملية  ا�شتثمارية  تنمية قطاعات  امل�شاهمة يف  على 
التعرف على وجهات وفر�س التجارة العاملية امام امل�شاركني باأيام ال�شبوع 
. كما ت�شتهدف املبادرة ترويج الفر�س ال�شتثمارية ومتهيد الطريق لها 
باخلربات  واملعرفة  املمار�شات  اف�شل  على  والإطللالع  جديدة  ا�شواق  ايل 
بها  ي�شارك  مو�شعه  عمل  جل�شات  خالل  من  الرائدة  لل�شركات  الوا�شعة 
نخبة من كبار امل�شئولني التنفيذيني من جهات اقت�شادية عاملية مرموقة 
�شتناق�س العديد من املوا�شيع الراهنة ذات العالقة بال�شئون القت�شادية 
ابرزها مو�شوع موؤ�ش�شات رواد العمال ودورها يف دعم امل�شاريع الريادية 
لل�شباب وجمال�س �شيدات العمال ومدى تاأثري اعمالهم يف اقت�شاديات 
اللللدول بللالإ�للشللافللة اىل مفهوم القللتلل�للشللاد ال�للشللالمللي اللللذي بللات يحظى 
 . الدولية  ال�للشللواق  يف  ال�شالمي  العامل  ملكانة  نظرا  عاملي  اهتمام  على 
العديد  ت�شتعر�س  متنوعة  عمل  ور�للس  �شتعقد  احلللدث  مللع  وبالتزامن 
التنمية  يف  التجارة  اهمية  حللول  جمملها  يف  ت�شب  التي  املوا�شيع  مللن 
امل�شتدامة اىل جانب تنظيم برامج ترويجية وترفيهية وثقافية بالإ�شافة 

ال�شارقة  اك�شبو  مركز  �شيحت�شنه  الللذي  الكبري  التجاري  املعر�س  اىل 
عرب قاعاته احلديثة . واكد ح�شني حممد املحمودي مدير عام الغرفة 
اهمية الرتويج لدولة الإمارات عموما واإمارة ال�شارقة خ�شو�شا كواجهة 
ال�شتثمار  وجملللالت  فر�س  عر�س  خللالل  مللن  وذلللك  رائلللدة  ا�شتثمارية 
املتاحة وا�شتقطاب التجار وامل�شتثمرين وتعريفهم باملناخ ال�شتثماري يف 
القوانني  على  واإطالعهم  لالإمارة  التجاري  الوجهة  ولتقدمي  ال�شارقة 
اأ�شواق  ..ا�شافة اىل فتح  الدولة  التي تقدمها  والإجللراءات والت�شهيالت 
اأمام  املحلية  ال�شوق  وفتح  املحلية  التجارية  املنتجات  اأمام  عاملية جديدة 

املنتجات العاملية . 
ا�شبوع  مبادرة  �شت�شاحب  واجتماعية  ثقافية  فعاليات  تنظيم  اىل  وا�شار 
التجارة العاملي ابرزها ام�شيات فلكلورية لبع�س الدول ومعار�س تراثية 
يتم خاللها تعريف املواطنني واملقيمني على جوانب من العادات والتقاليد 
�شي�شكل  العاملي  التجارة  ا�شبوع  ان  واأ�للشللاف  امل�شاركة.  للدول  والثقافات 
واملتنوعة  اجلديدة  الفر�س  لكت�شاف  العمال  لرجال  م�شاندة  حمطة 
وجمالت التعاون ال�شتثماري يف ما بينهم لالإ�شهام يف تطوير اعمالهم 

التجارية .. م�شريا اىل ان اجلهات امل�شتهدفة هي غرف التجارة وال�شناعة 
وال�شديقة  ال�شقيقة  للللللدول  العللمللال  وجمال�س  التجارية  وامللحقيات 
واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  واجلامعات  الجنبية  ال�شتثمار  ووكالة  بالدولة 
التح�شريية  العللمللال  ابلللرز  مللن  ان  اىل  املللحللمللودي  واأ�للشللار  القت�شادية. 
لالأ�شبوع والتي متت خالل الفرتة املا�شية عقد العديد من اللقاءات مع 
الوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات املعنية بالدولة لإطالعهم على الفكرة من 
هذه املبادرة واأهميتها يف خدمة القطاع اخلا�س املحلى وتنمية جمالت 
التعاون مع خمتلف بلدان العامل وحتقيق اهداف مبا�شرة وغري مبا�شرة 
بالرتويج لالإمارة وعلى كافة املجالت التنموية مو�شحا انه مت موؤخرا 
الأجتماع مع رئي�شي غرفة جتارة و�شناعة الرباط والدار البي�شاء ووزارة 
التجارة وهيئة ال�شتثمار املغربي . واأو�شح ان �شركاء الغرفة بالدولة لهم 
دور فعال يف اجناح هذا املبادرة حيث نظمت الغرفة لقاء عمل مع ممثلي 
الدولة  لللدى  املعتمدة  وال�شديقة  ال�شقيقة  للللللدول  التجارية  البعثات 
وروؤ�شاء جمال�س العمال بالدولة مت تعريفهم ب�شورة �شاملة عن املبادرة 

حيث ابدوا ا�شتعدادهم لدعم وم�شاندة فعاليات ا�شبوع التجارة العاملي . 
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•• اأبوظبي-وام:

الزراعية  لالبتكارات  العاملي  للمنتدى  الأوىل  الللدورة  اأبوظبي  ت�شت�شيف 
يف الفرتة من 3 اىل 5 فرباير 2014 على اأر�س مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية. ويعترب 
لعر�س  وال�شركات  وامل�شتثمرين  للمبتكرين  العامل  يف  جتمع  اأول  املنتدى 
الأفكار واحللول لإطعام الأعداد املتزايدة للنا�س حول العامل. واأكد حممد 
اأبوظبي  جللهللاز  يف  املجتمع  وخللدمللات  التلل�للشللالت  مللديللر  الرياي�شة  جللالل 
للرقابة الغذائية اأن اجلهاز �شعيد بتقدمي الدعم لهذا احلدث املتميز لفتا 
اىل ان املنتدى �شي�شلط ال�شوء على الدور الذي يقوم به العلماء واملبتكرين 
اأدوات  لتطوير  املبتكرة  التقنيات  اأحلللدث  مللن  ال�للشللتللفللادة  يف  الللعللامل  حللول 

التي  الق�شايا  على  والتغلب  الللزراعللة  بقطاع  الرتللقللاء  �شاأنها  من  وو�شائل 
اأع�شاء  واجتمع  احلللراري.  والتغيري  والتلوث  املياه  كنق�س  حتد من منوه 
اللجنة التنظيمية للمنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية التي ت�شم خرباء 
موؤخرا  اأبوظبي  يف  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  امل�شتدامة  الزراعة  قطاع  يف 
من�شة  بتوفري  الجتماع  و�شاهم  املنتدى.  عقد  اأ�ش�س  لو�شع  الأوىل  للمرة 
والفر�س  والتحديات  بالتوجهات  ون�شائحهم  باآرائهم  لللالإدلء  لالأع�شاء 
�شوارتز  مايكل  الدكتور  الجتماع  وح�شر  املتعلقة.  القطاعات  يف  املتاحة 
رئي�س اجلمعية العاملية لرتبية الأحياء املائية والدكتور جول كويلو الأ�شتاذ 
يف جامعة اأريزونا والدكتور في�شل عواوده املن�شق الإقليمي يف املركز العاملي 
لالأبحاث الزراعية يف املناطق اجلافة والدكتور اأحمد ال�شريف نائب املدير 
العام يف املركز العاملي للزراعة املحلية. وحول �شري ال�شتعدادات ل�شت�شافة 

املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعة والأهداف املرجوة من عقد املنتدى قال 
تنظيم  يف  امل�شاهمة  اجلهة  للفعاليات  لأوريلللل  العام  املدير  بومانت  مللارك 
الفعالية انه اذا ما اأراد العامل اطعام 9 مليارات �شخ�س بحلول العام 2050 
فيتوجب ال�شتعانة باأحدث البتكارات يف احللول الزراعية امل�شتدامة م�شريا 
اىل انه يف الوقت احلايل ل توجد فعالية عاملية امل�شتوى ت�شت�شيف مثل هذه 
الأفكار  اأ�شحاب  من  وغريهم  واملخت�شني  اخلللرباء  من  املتميزة  املجموعة 
وال�شتثمارات يف القطاعات املتعلقة. و�شبت�شمن املنتدى بدعم من جامعة 
اأريزونا قاعة عر�س فريدة من نوعها حيث ميكن للوفود امل�شاركة م�شاهدة 
عرو�س  اإىل  بالإ�شافة  مبا�شرة  اجلللديللدة  والتقنيات  البللتللكللارات  واختبار 
للمئات من احللول التقنية وا�شتخداماتها. ومت بالفعل تاأكيد م�شاركة عدد 
من اأبرز امل�شاريع الزراعية امل�شتدامة يف املنتدى اأبرزها من جامعة تايوان 

الوطنية التي �شيقوم خربائها بعر�س اأحدث ابتكاراتهم وهو نظام يقوم بعد 
ح�شرات الفاكهة با�شتخدام تكنولوجيا ليزرية البتكار الذي ميكن اأن يوفر 
الللدولرات يف الوقت الذي تنبههم فيه باأن�شب  على املزارعني املاليني من 
توقيت ملكافحتها وتطهري حما�شيلهم منها. ومن العرو�س التي يتوقع اأن 
الأو�شط  ال�شرق  العاملني يف منطقة  املزارعني  لدى  اهتماما خا�شة  تلقى 
على وجه اخل�شو�س عر�س م�شروع الغابات ال�شحارية الذي يقوم بتحويل 
ال�شحاري من خالل تنمية النباتات يف املناطق اجلافة با�شتخدام ال�شحراء 
والطاقة  النقي  واملللاء  الطعام  لإنللتللاج  الكربون  اأك�شيد  وثللاين  املاحلة  املياه 
و�شتتاح الفر�شة للح�شور لال�شتماع لبع�س اأبرز املفكرين العامليني الذين 
اأحدث امل�شاريع التي توظف الأبحاث الرائدة يف  �شيتطرقون للحديث عن 

قطاع الزراعة امل�شتدامة. 

اأبوظبي ت�ست�سيف املنتدى العاملي االأول لالبتكارات الزراعية يف فرباير القادم
املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

مدير  ال�شويدي  خمي�س  را�شد  �شعادة  ا�شتقبل 
علللام امللللركلللز الللوطللنللي لللالإحلل�للشللاء مبللقللر املركز 
باأبوظبي، �شعادة �شابر احلربي مدير عام املركز 
اخلليجي،  الللتللعللاون  جمل�س  للللدول  الإحلل�للشللائللي 
والدكتور روبرت ادوراد امل�شت�شار الدويل ومدير 
اإدارة الإح�شاء ال�شابق يف �شندوق النقد الدويل، 
التنفيذيني  امللللللدراء  �للشللعللادة  اللللللقللاء  و�لللشلللارك يف 

واملدراء وفريق من اخلرباء يف املركز. 
واأ�للشللار �للشللعللادة را�للشللد خمي�س اللل�للشللويللدي خالل 
ا�شتقباله للوفد باأن هذا الجتماع ي�شكل خطوة 
مللهللمللة للللللمللتللابللعللة علللللى اللللللللقلللاءات اللل�للشللابللقللة مع 
�شعادة �شابر احلربي مدير عام مركز الإح�شاء 
الجتماع  قبيل  تللاأتللي  واأنللهللا  خا�شة  اخلليجي، 
اخلليجي،  الإح�شاء  مركز  اإدارة  ملجل�س  التايل 
الجتماع  يف  بامل�شاركني  ترحيبه  خالل  م�شيفاً 
تبادل  ا�شتمرار  اأهمية  والتن�شيقي  الت�شاوري 
الأفلللكلللار واملللقللرتحللات، الللتللي مللن �للشللاأنللهللا خدمة 
متطلبات العمل امل�شرتك بني املركزين، وكذلك 
للم�شاهمة  لالإح�شاء  الوطني  املركز  ا�شتعداد 
اإن�شاء  مرحلة  اإجنلللاز  يف  وخللرباتلله  طاقاته  بكل 
حر�س  جللانللب  اإىل  اخلليجي،  الإحلل�للشللاء  مللركللز 
وخطوات  الأن�شطة  تعزيز  على  الوطني  املركز 
التعاون  عللللالقللللات  تلللوطللليلللد  جملللللال  يف  اللللعلللملللل 
ب�شكل  املجل�س  دول  بللني  الإحلل�للشللائللي  والتكامل 
مع  الوطنية  الإح�شائية  املللراكللز  وعللالقللة  عللام، 

مركز الإح�شاء اخلليجي ب�شكل خا�س.
املدير  احلللربللي  �شابر  �للشللعللادة  اأ�للشللار  مللن جانبه 
العام ملركز الإح�شاء اخلليجي، باأن الهدف من 
هذا الجتماع هو الت�شاور امل�شرتك ب�شاأن الإطار 
اخلليجي،  للمركز  العمل  ل�شرتاتيجية  العام 
الإن�شاء،  عملية  ب�شاأن متطلبات  الأفكار  وتبادل 
اإن�شاء  القيام مبهامه وفقا لقانون  ومتكني من 
املركز  ملللع  الجلللتلللملللاع  اأن  اإىل  ملل�للشللرياً  امللللركلللز، 
اإطار  الوطني لالإح�شاء يعترب خطوة مهمة يف 
يخدم  مبا  امل�شرتك،  احلللوار  لعملية  التاأ�شي�س 
املجل�س،  الإح�شائية على م�شتوى دول  العملية 
بناء  يف  وم�شاهمة  دور  مللن  الوطني  للمركز  ملللا 

هذا امل�شروع املهم، للعمل املوؤ�ش�شي لدول جمل�س 
مركز  اإنلل�للشللاء  يف  التفكري  بلللداأ  اأن  منذ  الللتللعللاون 
الإح�شاء اخلليجي، اإىل جانب احلر�س وال�شعي 
امل�شرتك ل�شتثمار اخلربات والطاقات املتبادلة 
حتقيق  من  ميكنها  ومبللا  املجل�س،  دول  خلدمة 
املزيد من الإجنازات والتكامل والتعاون امل�شرتك 
يف خمتلف املجالت، تنفيذاً لتوجيهات اأ�شحاب 
حفظهم  اللللتلللعلللاون  جمللللل�للس  دول  قلللللادة  اللل�للشللمللو 
�شعادة  اأ�للشللار  نف�شه  اللل�للشلليللاق  ويف  ورعلللاهلللم.  اهلل 
العام  الإطللار  ناق�س  الجتماع  اأن  اإىل  ال�شويدي 
خلطة العمل ال�شرتاتيجية للمركز اخلليجي، 
يف  ل�شتعرا�شها  متهيداً  اإعللدادهللا  ينبغي  والتي 
ذلك  باعتبار  الإدارة،  ملجل�س  الللقللادم  الجتماع 
نللقللطللة النلللطلللالق لللبللدء امللللركلللز ممللار�للشللة دوره 
التي ت�شمنها قانون الإن�شاء، حيث مت  ومهامه 
ال�شرتاتيجية  الأولللويللات  ب�شاأن  الأفللكللار  تبادل 
املرحلة،  هلللذه  يف  عليها  الللرتكلليللز  ينبغي  الللتللي 
امل�شرتكة،  الإحلل�للشللائلليللة  الأوللللويلللات  ي�شمل  مبللا 
واملفاهيم  واللللقلللوانلللني  الللتلل�للشللريللع  ومللتللطلللللبللات 
املعايري  بناء  ومتطلبات  امل�شرتكة،  الإح�شائية 
والبيئة  املجل�س،  للللدول  امل�شرتكة  واملنهجيات 
والإبلللداعلللات  الللتللطللبلليللقللات  وا�للشللتللخللدام  التقنية 
الإح�شائية  اللللعلللمللللللليلللات  خلللللدمللللة  احللللديلللثلللة 
الرئي�شية، ومتطلبات بناء القدرات الإح�شائية 
والتدريب وت�شكني اخلربات وفق احتياجات دول 
وا�شتمرارية  توا�شل  على  واملحافظة  املجل�س، 
الطاقات  على  بالعتماد  الإح�شائية  العملية 
الت�شانيف  بللنللاء  متطلبات  جللانللب  اإىل  املللتللاحللة، 
دول  خللل�للشللو�للشلليللة  املللالئللمللة  الللقلليللا�للس  واأدوات 
اخلطوة  باأن  ال�شويدي  �شعادة  م�شيفاً  املنطقة، 
الأوىل التي ينبغي النطالق منها تتمثل يف بناء 
املوؤ�شرات  لكافة  املتكاملة  الإح�شائية  امل�شفوفة 
وبحيث  املنطقة،  دول  م�شتوى  الإح�شائية على 
يتم على اأ�شا�شها بناء خطة عمل وا�شحة املعامل 
وموؤ�شرات  املللواعلليللد  املللهللام وحمللللددة  وحمللللددة 
الإن�شاء  عملية  تكون  حتى  بها،  اخلا�شة  الأداء 
برنامج  اأ�للشللا�للس  علللللى  مبنية  التنفيذ  ومللرحلللللة 
وعللنللايللة، وبال�شتفادة  بللدقللة  للله  عللمللل خمللطللط 
املوؤ�ش�شات  يف  الناجحة  الللدوللليللة  الللتللجللارب  مللن 

اإقليمياً ودولياً. ومن جانبه ا�شتعر�س  ال�شبيهة 
الإطار  ادوارد  روبللرت  الدكتور  الللدويل  اخلبري 
التي  وامللل�للشللارات  للمركز،  ال�للشللرتاتلليللجللي  الللعللام 
ميكن الرتكيز عليها لبناء اخلربات الإح�شائية 
الإدارة،  جمل�س  اأهلللداف  يحقق  ومبللا  والفنية، 
بللبللنللاء مللركللز اإحلل�للشللاء خللللليللجللي علل�للشللري وقلللادر 
دول  يف  الإح�شائي  العمل  بواقع  الرتللقللاء  على 
املنطقة، والو�شول بها اإىل م�شتويات املوؤ�ش�شات 
الرقم  اأهمية  اإىل  لها، م�شرياً  امل�شابهة  الدولية 
املنطقة،  دول  بني  واملتكامل  املت�شق  الإح�شائي 
امل�شرتكة  والربامج  امل�شاريع  متطلبات  وتوفري 
والتعاون  للتكامل  ت�شعى  والتي  املجل�س،  لللدول 
والللتللقللارب نللحللو املللزيللد مللن الللتللوحلليللد، ويف هذا 
الإح�شائية  البيانات  واأهمية  دور  يللزداد  املجال 
الدقيقة خلدمة هذه ال�شيا�شات، وهذا ل يتحقق 
اإل من خالل تعاون املراكز الإح�شائية الوطنية 
مع املركز الإح�شائي اخلليجي قوي، مبا ي�شاهم 
واأ�شاف  اخلليجي.  الإح�شائي  النظام  بناء  يف 

الوطني لالإح�شاء،  املركز  باأن  ال�شويدي  �شعادة 
�شيقدم كافة متطلبات الدعم وامل�شاندة للمركز 
القادمة،  املراحل  املرحلة ويف  اخلليجي يف هذه 
�للشللواًء مللن خلللالل تللوظلليللف مللقللدراتلله وخرباته 
اأية  ا�شت�شافة  املركز اخلليجي، وكذلك  مل�شاندة 
من  اخلليجي  املركز  متكني  يف  ت�شاعد  اأن�شطة 
التقدم وحتقيق املزيد من الإجنازات، موؤكداً اأن 
امل�شرتك  الإح�شائي  والعمل  التعاون  موؤ�ش�شات 
التي  العمل  اأولللويللات  من  تعترب  املجل�س  لللدول 
اإىل  م�شرياً  مل�شاندتها،  الوطني  املركز  يحر�س 
اأن املركز �شيقوم خالل الفرتة القادمة بدرا�شة 
ال�شرتاتيجي  الإطللار  باإعداد  اخلا�شة  للوثائق 
لعمل املركز الإح�شائي اخلليجي، واإعداد ورقة 
يلبي  املركز مبا  اإر�شالها لإدارة  �شيتم  تطويرية 
وقد  لالح�شاء.  الوطني  املللركللز  مللن  توقعاتها 
املركز  يف  تعريفية  جللولللة  الللوفللد  زيلللارة  �شملت 
الللوطللنللي لللالإحلل�للشللاء، حلليللث اطلللللع اللللوفلللد على 
م�شروع مركز البيانات الإح�شائية الكلية لدولة 

اإىل  الوفد  وا�شتمع  املتحدة،  العربية  الإملللارات 
كمبادرة  املللركللز  هللذا  اإن�شاء  حللول  تعريفي  �شرح 
لالإح�شاء،  الللوطللنللي  امللللركلللز  قللبللل  ملللن  مللهللمللة 
عن  متكاملة  اإعلللالم  حمطة  توفري  اإىل  تهدف 
الواقع الإح�شائي يف الدولة لرا�شمي ال�شيا�شات 
ومتخذي القرار والوفود الزائرة للمركز، بحيث 
يتوفر من خالل هذه املبادرة فر�شة التعرف يف 
بكامل  الإح�شائية  اللل�للشللورة  على  ق�شري  وقللت 
والعالقات  البيانات،  واقللع  حيث  مللن  اأبللعللادهللا، 
على  الإح�شائي  النظام  مكونات  بللني  املتبادلة 
ملل�للشللتللوى اللللدوللللة، وكللذلللك عللالقللة اللللدوللللة مع 
الهيئات واملوؤ�ش�شات الدولية ذات العالقة بن�شر 
اىل  املللجللالت،  خمتلف  يف  الح�شائية  البيانات 
جانب اطالع الوفد الزائر على جتربة املركز يف 
ا�شتخدام نظم املعلومات اجلغرافية والتطبيقات 
يف  �شواًء  الإح�شائية،  العمليات  خلدمة  التقنية 
الإح�شائية،  والللتللعللدادات  امل�شوح  تنفيذ  جمللال 
على  الإح�شائية  البيانات  اإ�شقاط  جمللال  يف  اأو 

امللل�للشللتللوى اجللللغلللرايف، ومبلللا يلل�للشللاعللد املللركللز على 
الرتقاء بواقع العمل الإح�شائي وا�شتخداماته 

يف الدولة.
اإىل جانب ذلك قام الوفد بزيارة اإىل مقر مركز 
اأحدث  اطلع خاللها على  الإح�شائي،  التدريب 
التقنيات امل�شتخدمة يف جمال التدريب يف املركز 
اأق�شامه  الللوطللنللي لللالإحلل�للشللاء، كللمللا اطلللللع علللللى 
والهدف من اإن�شائه، وكيفية الربط اللكرتوين 
بني مقر املركز الرئي�شي يف اأبوظبي ومقراته يف 
الإمارات ال�شمالية، كما ا�شتمع اإىل �شرح مف�شل 
من املخت�شني يف املركز حول دور مركز التدريب 
الإح�شائية  الللقللدرات  وبللنللاء  وتطوير  تنمية  يف 
والفنية لدى امل�شتفيدين على م�شتوى الدولة، 
وكذلك قيام املركز بتنظيم العديد من الأن�شطة 
مع  بالتعاون  والللدوللليللة،  الإقليمية  التدريبية 
املوؤ�ش�شات الإقليمية والدولية ذات العالقة ببناء 

القدرات الإح�شائية الر�شمية.
املتحف  بللزيللارة  املركز  يف  جولته  الوفد  واختتم 
لالإح�شاء،  الوطني  للمركز  التابع  الإح�شائي 
ومللا ت�شم من  املتحف،  اأركلللان  اأهللم  على  مّطلعاً 
اأهللللم الوثائق  نلللللادرة ملللن  اإحلل�للشللائلليللة  مللقللتللنلليللات 
موزعة  جلللاءت  والللتللي  الإحلل�للشللائلليللة،  وال�شال�شل 
على مدار حقب زمنية خمتلفة ارتبطت بن�شاأة 
الإملللارات  دوللللة  يف  الإحلل�للشللائللي  العمل  وم�شرية 
كما  ال�شبعينيات،  بللدايللة  منذ  املتحدة  العربية 
اطلللللع علللللى اأهلللم الللنلل�للشللخ الأر�للشلليللفلليللة القدمية، 
اإ�للشللافللة اإىل اأهلللم اللل�للشللور الللفللوتللوغللرافلليللة التي 
توثق اأهم الأن�شطة الإح�شائية وخا�شة عمليات 
ال�شبعينيات  الللدولللة يف  الللتللي متللت يف  الللتللعللداد 
املا�شي،  القرن  من  والت�شعينيات  والثمانينيات 
لبدايات  الللتللاريللخللي  الفيلم  الللوفللد  �للشللاهللد  كللمللا 
العربية  الإملللارات  دولللة  يف  الإح�شائية  امل�شرية 
املتحدة، والذي قام املركز باإنتاجه من الأر�شيف 
حياة  يف  الإح�شائية  املحطات  لأهللم  التاريخي 
الدولة، منذ انطالق اأول تعداد عام لل�شكان يف 
الدولة عند تاأ�شي�شها، حيث �شجل الوفد الزائر 
اعللجللابلله وتللقللديللره لللهللذه امللللبلللادرات والإجنللللازات 
التي يحققها املركز، والتي �شتكون اإ�شافة مهمة 

للعمل الإح�شائي يف املنطقة.

خالل اجتماع مبقر املركز يف اأبوظبي

الوطني لالإح�ساء يّطلع على االإطار العام خلطة العمل اال�سرتاتيجية للمركز االإح�سائي اخلليجي 
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•• ابوظبي-وام:

اأ�شدر مركز الإح�شاء-اأبوظبي ام�س اأحدث تقاريره الإح�شائية واخلا�شة 
مواد  اأ�شعار  اأبوظبي مت�شمنا حتليال حلركة  اإمللارة  يف  البناء  مواد  باأ�شعار 
الللعللام احلايل.  مللن  الللثللاين  والللربللع  يللونلليللو  �شهر  خلللالل  الرئي�شية  الللبللنللاء 
واأ�شار املركز اإىل اأن هذا التقرير ي�شم حركة الأ�شعار ال�شهرية ملواد البناء 
امل�شتخدمة يف اأبوظبي خالل �شهر يونيو 2013 مقارنة بكل من �شهر مايو 
يونيو 2012 وكذلك الربع الثاين مقارنة بكل من الربع  و�شهر   2013
الأهمية  ي�شاعف من  ال�شابق مما  العام  الثاين من  والربع   2013 الأول 
الإح�شائية  الن�شرات  اأهللم  �شمن  التقرير  هللذا  بها  يحظى  التي  الكبرية 
الإح�شاءات  هللذه  ن�شر  اإن  حيث  اأبوظبي   - الإحلل�للشللاء  مركز  عللن  اللل�للشللادرة 
واتخاذ  التخطيط  يف  والباحثني  واخلللا�للس  احلكومي  القطاعني  ي�شاعد 
به  املرتبطة  القطاعات  البناء وغريها من  مواد  لقطاع  الداعمة  القرارات 
حتركات  من  وا�شعة  طائفة  الإح�شاءات  هذه  تبني  ..حيث  عليه  واملعتمدة 
ارتللفللاعللا والأكللللرث انخفا�شا خلللالل الفرتة  الأكللللرث  الأ�للشللعللار واملللجللمللوعللات 
املذكورة. واأو�شح املركز اأن جمموعات مواد البناء �شهدت تغريا يف متو�شط 
مللا بني  الرتللفللاعللات  ن�شبة  تللراوحللت  2013 حيث  يونيو  اأ�للشللعللارهللا خللالل 
اخل�شب و15 باملائة ملجموعة العمالة بينما تراوحت  ملجموعة  باملائة   0.4
ن�شبة النخفا�شات ما بني 0.3 باملائة ملجموعة معدات النقل و6.6 باملائة 
ملجموعة الأدوات ال�شحية اأطقم حمام كامل باللوازم جميعها ملون مقارنة 
يونيو  �شهر  العمالة خالل  اأجللور  ارتفع متو�شط  كما   .2013 ب�شهر مايو 
بن�شبة 15 باملائة مقارنة ب�شهر مايو 2013 ..م�شريا اإىل ارتفاع   2013
باملائة..  باملائة و20   5.9 تراوحت بني  بن�شب  املجموعة  بنود هذه  معظم 
خالل  باملائة   1.6 بن�شبة  الكهرباء  كللابللالت  اأ�شعار  موؤ�شر  انخف�س  فيما 
�شهر يونيو 2013 وذلك نتيجة انخفا�س جميع بنود هذه املجموعة. كما 
يونيو  �شهر  خالل  اأ�شعارها  متو�شط  يف  ارتفاعا  الأ�شباغ  جمموعة  �شهدت 
باملائة وذلك نتيجة ارتفاع بع�س   1.7 ن�شبة الرتفاع  ..وقد بلغت   2013
بنود هذه املجموعة مقارنة ب�شهر مايو 2013. وانخف�س متو�شط اأ�شعار 
كل من جمموعة اأ�شالك للمبنى و لل�شقة بن�شبة 5.2 باملائة و0.9 باملائة 
على التوايل.. بينما ارتفع متو�شط اأ�شعار جمموعة اأ�شالك الأبراج ال�شكنية 
اأنابيب  ملجموعة  ال�شهري  الأ�شعار  متو�شط  وانخف�س  باملائة.   0.8 بن�شبة 
 4.6 بن�شبة   2013 يونيو  �شهر  خللالل  �شي  بي يف  يو  واأنابيب  �شي  بي يف 
بنود هذه  انخفا�س معظم  نتيجة  وذلك  التوايل  على  باملائة  و2.1  باملائة 
ال�شحية  الأدوات  جمموعة  من  كل  اأ�شعار  متو�شط  وانخف�س  املجموعة. 
اأطقم حمام كامل باللوازم جميعها ملون و جملى �شتانل�س �شتيل كامل مع 
اللوازم  دون  كاملة من  اأطقم حمام  ال�شحية  الأدوات  اخلللالط وجمموعة 

6.6 باملائة و6 باملائة و4.7 باملائة على التوايل خالل �شهر يونيو  بن�شب 
2013 مقارنة بال�شهر مايو 2013. من جانب اآخر �شجلت خم�س ع�شرة 
جمموعة من جمموعات مواد البناء انخفا�شا يف متو�شطات اأ�شعارها خالل 
وتراوحت  ال�شابق  العام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة   2013 يونيو  �شهر 
ن�شبة النخفا�س ما بني 0.3 باملائة ملجموعة املواد العازلة و13.8 باملائة 
اأهم النخفا�شات فكانت على النحو  اأما  ال�شكنية  اأ�شالك الأبراج  ملجموعة 
الآتي : انخف�س متو�شط اأ�شعار الأ�شالك خالل �شهر يونيو 2013 مقارنة 
الأبراج  الأ�للشللالك  جمموعة  وت�شدرتها  ال�شابق  العام  من  نف�شها  بالفرتة 
ال�شكنية بن�شبة 13.8 باملائة وتليها جمموعة الأ�شالك للمبنى والأ�شالك 
انخف�س  فيما  الللتللوايل  على  باملائة  و6.2  باملائة   11.5 بن�شبتي  لل�شقة 
متو�شط اأ�شعار جمموعة الطابوق بن�شبة 6.8 باملائة خالل يونيو 2013 

مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�شابق.
كما اظهر متو�شط اأ�شعار احلديد انخفا�شا بن�شبة 6.5 باملائة خالل �شهر 
واأكد  املجموعة.  هللذه  بنود  معظم  انخفا�س  نتيجة  وذلللك   2013 يونيو 
خالل  ارتفاعا  �شجل  الللزجللاج  اأ�شعار  متو�شط  اأن  اأبوظبي  الإح�شاء  مركز 
يونيو 2013 بن�شبة 19.5 باملائة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�شابق. 
اأ�شعارها خالل  ارتفاعا يف متو�شط  والرمل  البح�س  كما �شهدت جمموعة 
�شهر يونيو 2013 وقد بلغت ن�شبة الرتفاع 15.1 باملائة حيث تراوحت 
مقارنة  باملائة  و23.1  باملائة   3.7 بني  ما  البنود  لبع�س  الرتللفللاع  ن�شبة 
بن�شبة  العمالة  جمموعة  اأجلللور  متو�شط  وارتللفللع   .2012 يونيو  ب�شهر 
املجموعة ما بني  هذه  بنود  الرتفاع يف معظم  نتيجة  وذلك  باملائة   36.3
20 باملائة و66.7 باملائة مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�شابق. كما ارتفع 
كاملة من  اأطقم حمام  ال�شحية  الأدوات  اأ�شعار كل من جمموعة  متو�شط 
دون اللوازم وجمموعة الأدوات ال�شحية اأطقم حمام كامل باللوازم جميعها 
ملون بن�شبتي 16.2 باملائة و3.1 باملائة على التوايل بينما انخف�س موؤ�شر 
اأ�شعار جمموعة الأدوات ال�شحية جملى �شتانل�س �شتيل كامل مع اخلالط 
نف�شها من  بالفرتة  2013 مقارنة  يونيو  �شهر  باملائة خالل   1.4 بن�شبة 
املجموعات  معظم  اأن  اإىل  اأبوظبي  الإح�شاء  مركز  واأ�للشللار  ال�شابق.  العام 
اأ�شعارها خالل الربع  ال�شلعية من مواد البناء �شجلت تغريا يف متو�شطات 
الثاين 2013 مقارنة بالربع الأول 2013 فقد تراوحت ن�شبة الرتفاع يف 
متو�شطات اأ�شعار ما بني 0.1 باملائة ملجموعة املواد العازلة و14.2 باملائة 
ملجموعة احلجر الطبيعي. وا�شتقرت متو�شطات اأ�شعار كل من جمموعات: 
مواد الت�شقيف والديزل يف حني انخف�س متو�شط اأ�شعار بع�س املجموعات 
 6.1 مقداره  بانخفا�س  الكهرباء  كابالت  جمموعة  وت�شدرتها  ال�شلعية 
والأ�شالك  باملائة   5.7 بن�شبة  �شي  يف  بللي  اأنللابلليللب  جمموعة  تليها  باملائة 

للمبنى بن�شبة 4.2 باملائة واأ�شالك لل�شقة بن�شبة 3.9 باملائة. 

•• دبي-وام:

اكلللد تللقللريللر اآفللللاق اقللتلل�للشللاد دبلللي الللربللع الأول 
2013 الذي اأ�شدره جمل�س دبي القت�شادي 
اللللذي �شهده  اأن اقللتلل�للشللاد دبلللي وظلللف الللزخللم 
خالل العام املا�شي ليد�شن العام اجلديد بنمو 
ملفت على امل�شتويني الكلي واجلزئي وليطال 
التقرير  وقللدر  والأن�شطة.  القطاعات  جميع 
مللعللدل منللو الللنللاجت املللحلللللي الإجلللملللايل خالل 
 4.1 بنحو  اجلللللاري  الللعللام  مللن  الأول  الللربللع 
باملائة وتوقع اأن يرتفع لي�شل اإىل 4.7 باملائة 
خالل الربع الثاين. ويعزو التقرير هذا النمو 
اإىل حم�شلة منو القطاعات الرئي�شة لقت�شاد 
دبي وهي امل�شروعات املالية والنقل والعقارات 
والإنللل�لللشلللاءات واللل�للشللنللاعللة الللتللحللويللللليللة. وقدر 
يف  القطاعات  هللذه  من  كل  م�شاهمة  التقرير 
الناجت املحلي الإجمايل اأكربها جتارة اجلملة 
والتجزئة - 28 باملائة - يليه قطاع ال�شناعة 
املالية  امل�شروعات  قطاعي  ثم   - 16باملائة   -
وقطاع  منهما  لللكللل   - بللاملللائللة   14  - والللنللقللل 
العقارات - 13 باملائة - وقطاع الإن�شاءات - 8 
باملائة. واأرتفع معدل الت�شخم يف الربع الأول 
باملائة  ر0   6 بلغت  طفيفة  بن�شبة   2013
2012 وذلك  لللعللام  املللقللابللل  بللالللربللع  مللقللارنللة 
جمموعات  يف  الأ�شعار  ارتفاع  ملح�شلة  نتيجة 
الإنفاق على ال�شكن والأثاث والنقل والرتفيه 
الت�شالت  جمموعة  اأ�للشللعللار  انكما�س  مقابل 
ال�شيولة  منلللت  كللمللا  واملللل�لللشلللروبلللات  وامللللالبللل�لللس 
املحلية على م�شتوى الدولة بحوايل 6 باملائة 
 .  2012 الرابع  الربع  يف  باملائة  بل2  مقارنة 
وا�شار التقرير اإىل اأن عجز املوازنة احلكومية 
1.8 مليار  املعتمدة لإمللارة دبي انخف�س من 
درهم عام 2012 اإىل 1.5 مليار درهم 2013 
باملائة   7.2 بنحو  الإيلللرادات  لرتفاع  كنتيجة 
من 30.6 مليار درهم اإىل 32.6 مليار درهم 
مقابل ارتفاع يف امل�شروفات بنحو 5.8 باملائة. 
ان  القت�شادية  النفقات  تللوزيللع  هيكل  ويبني 
ن�شبة  على  ت�شتحوذ  تزال  ل  اجلارية  النفقات 
كبرية من اإجمايل الإنفاق العام اإذ بلغت ثالثة 

اأربلللاع اأجللمللايل ذلللك الإنللفللاق مللع زيلللادة ح�شة 
النفقات المنائية بحوايل 24 باملائة مقارنة 
غري  الإيلللرادات  اأن  اأت�شح  كما  املن�شرم  بالعام 
اأرباع  ثالثة  يناهز  ما  على  تهيمن  ال�شريبية 
ر�شوم  هيئة  على  معظمها  العامة  الإيللللرادات 
اإيرادات  �شايف  اأن  التقرير  وك�شف  وغللرامللات. 
النفط يف دبي منا بنحو 40 باملائة بني عامي 
2.8 مليار درهللم اىل  2013 من  و   2010
على التوايل لرتتفع ح�شة  درهم  مليار   3.9
اإجمايل  بللاملللائللة مللن   12 اإىل  هللذه الإيلللللرادات 
اإىل  الللتللقللريللر  ولللفللت   .2013 يف  الإيلللللللرادات 
مع  دبللي  يف  العقارات  قطاع  انتعا�س  ا�شتمرار 
مطلع العام احلايل حيث ارتفع متو�شط �شعر 
املرت املربع لل�شقق ال�شكنية بحوايل 25 باملائة 
اأعالها يف  2012 وبلغ  الأول  بالربع  مقارنة 
منطقة نخلة جمريا بقيمة 184ر 20 درهم 
املرتبة الأوىل يف  واحتلت منطقة مر�شى دبي 
باملائة من   22 بن�شبة  الللتللداولت  عدد وقيمة 
ر1   677 وبقيمة  املعامالت  ح�ش�س  جممل 
اجلن�شية  مللن  املتعاملون  وزاد  درهلللم  مليون 
الباك�شتانية والهندية والربيطانية والإيرانية 
�شراء  �شفقات  قيمة  والللرو�للشلليللة  والإمللاراتلليللة 
ال�شقق يف الربع الأول 2013 مقارنة بالربع 
املقابل 2012 واأكد التقرير اأن املتعاملني من 
خالل  �شكنية  �شقق  ا�شرتوا  اجلن�شيات  معظم 

الربع الأول 2013 اأكرث مما باعوا. 
واو�شح اأن قطاع ال�شياحة يف دبي بداأ هذا العام 
املا�شي  العام  بللاأداء فاق ما كان عليه يف نهاية 
ثمرة  اإىل  القطاع  يف  احلا�شل  النمو  ويللعللزى 
اجلهود التي تبذلها دائرة ال�شياحة والت�شويق 
اأ�شا�شيا  رافلللدا  القطاع  جلعل  بدبي  التجاري 
للن�شاط القت�شادي لالإمارة وذلك من خالل 
توفري كافة املقومات واتخاذ ال�شيا�شات املحفزة 
على النمو. وقال اأن الأن�شطة والفعاليات التي 
نللظللمللت يف الإمللللللارة مللن قللبلليللل مللهللرجللان دبي 
العديد  اإىل  اإ�شافة  العاملية  والقرية  للت�شوق 
من املهرجانات واملعار�س التي تقام على مدار 
اأعللللداد كللبللرية من  الللعللام �شاهمت علللللى جلللذب 
ال�شياح والزوار من خمتلف الدول و و�شل عدد 

لوحده  للت�شوق  دبللي  مهرجان  خللالل  اللللزوار 
4.66 مللللليللون زائللللر غللالللبلليللتللهللم من  حللللوايل 
والهند.  وال�شعودية  املتحدة  واململكة  رو�شيا 
ال�شياحية  التحتية  البنية  يف  النمو  وا�شتمر 
 2013 الأول  الربع  يف  الفنادق  عدد  فارتفع 
الغرف  عدد  اأي�شا  وارتفع  فندقا   401 ليبلغ 
املتاحة لي�شل اإىل 58 األف غرفة كذلك ارتفع 
موؤ�شر عدد النزلء يف املن�شاآت الفندقية لي�شل 
ليايل  عللدد  ازداد  كما  نزيال  مليون   2.8 اإىل 
ليلة   4.03 اإىل   - �شائح  لكل  ليلة   - الإقللامللة 
وذلك نتيجة لنجاح ال�شلطات ال�شياحية يف دبي 
من تقليل تاأثريالتغريات املو�شمية و�شمل ذلك 
و�شل  والتي  البحرية  ال�شياحة  ازدهللار  اأي�شا 
اإ�شافة  راكب  األف   122.6 الركاب  فيها عدد 
اأعداد  لتطور  نتيجة  العالجية  ال�شياحة  اإىل 
ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  خدمات  وجودة 
اآنفة  للتطورات  ونتيجة  الإملللارة.  يف  املنت�شرة 
الذكر كان من الطبيعي اأن تزداد ن�شبة اإ�شغال 
 90 بلغت  حلليللث  ال�شكنية  واللل�للشللقللق  الللفللنللادق 
املا�شي وهي  العام  باملائة  بل85  باملائة مقارنة 
ال�شياحة  دينامية قطاع  تعك�س  ن�شبة مرتفعة 
واقت�شاد دبي يف ا�شتقطاب اأعداد متزايدة من 
ال�شواح والزوار على مدار العام. واأ�شار التقرير 
اإىل توا�شل منو الودائع والقرو�س يف م�شارف 

دبي يف الربع الأول 2013. 
8.3 باملائة ل�شيما  و�شجلت الودائع منوا بلغ 
يف ظل التوقعات الإيجابية مع حت�شن الو�شع 
الت�شخم  ونلل�للشللبللة  لللدبللي  اللللعلللام  القللتلل�للشللادي 
املتدنية مع مطلع 2013 كما منت القرو�س 
وين�شب  1.4باملائة  بن�شبة  دبللي  ملل�للشللارف  يف 
التقرير هذا النمو اإىل ا�شتعادة القرو�س ن�شق 
النمو الف�شلي على م�شتوى امل�شارف الكربى 
ال�شتثماري  الطلب  ا�للشللتللداد  ظللل  يف  ل�شيما 
عالوة  الللعللام.  القت�شادي  الن�شاط  وانتعا�س 
التعديالت  بلللللاأن  الللتللقللريللر  يللفلليللد  ذلللللك  علللللى 
قلللد خلقت   3 بلللللازل  اتلللفلللاقللليلللات  اجلللللديللللدة يف 
ال�شغرية  وخا�شة  للم�شارف  جديدة  حوافز 
منها لتح�شني نوعية الأ�شول وتخلي�شها من 

ال�شوائب. 

اقت�ساد دبي يد�سن عام 2013 بنمو ملفت يف جميع القطاعات اإح�ساء اأبوظبي : ارتفاع اأ�سعار مواد البناء
 خالل الربع الثاين من العام
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بح�ضور حمدان بن حممد

جناح كبر للمباراة اال�ستعرا�سية العاملية لنجوم كرة ال�ساالت ببطولة ند ال�سبا الرم�سانية 
حممد بن مكتوم يجتاز املكتب وتعادل اأم �ضقيم مع اخلوانيج مب�ضابقة الكرة
اأنكل �ضعيد يواجه حديدي يف ربع نهائي بادل تن�س اليوم

اأبطال وفنانو �ضعبية الكرتون ي�ضيعون البهجة و�ضط جماهري البطولة

بطولة �سبورت�ض �سيتي الرم�سانية تدخل مراحلها احلا�سمة
ريح ال�ضمال وهايفي اإىل دور الن�ضف النهائي

لدوري  املللجللمللوعللات  دور  مللن  الأوىل  اجلللولللة  �شتكون 
برجمة  متللت  اإذ  متداخلة  الللقللدم  لكرة  افرقيا  ابللطللال 

املباريات الأربع يف اأيام خمتلفة ولعّدة اأ�شباب.
 1994 عامي  اللقب  حامل  التون�شي  الرتجي  ويحل 
اليوم  الأنللغللويل  ليبولو  دو  ريكرياتيفو  على  و2011 

الأحد.
واأ�لللشلللاف الللفللريللق الأحللمللر والأ�للشللفللر الللالعللبللني �شيف 
مهذبي  علي  وحممد  مباركي  وايللهللاب  عكرمي  الدين 
اأبطال  �شتواجه  التي  ت�شكيلته  اإىل  الللدراجللي  واأ�شامه 

اأنغول.

وعاد �شانع الألعاب اأ�شامه الدراجي اإىل فريقه الرتجي 
ويعي�س  ال�شوي�شري.  �شيون  مع  مو�شما  اأم�شى  بعدما 
لعب  اأف�شل  بلقب  واملللتللوج  �شنة   26 البالغ  الللالعللب 
�شجل  بعدما  فللرتة جيدة   2011 عللام  اأفريقي حملي 
لبالده يف اآخر 3 مباريات �شمن ت�شفيات كاأ�س العامل 

الربازيل 2014.
واكلللد مللاهللر الللكللنللزاري ملللدرب الللرتجللي علللللى �شرورة 
حتقيق الفوز معتربا انه ميلك ت�شكيلة متوازنة ما بني 

عن�شري اخلربة وال�شباب.
اما ريكرياتيفو فقد ا�شتبدل بعد فرتة �شيئة يف الدوري 

ميلر  بللاملللحلللللي  كالي�شتو  هللريللكللي  الللربتللغللايل  مللدربلله 
كال  على  يتغلب  اجلللديللد  فريقه  تابع  الللذي  غومي�س 

2-1 منت�شف الأ�شبوع يف الدوري.
�شبورت  كللوتللون  مللبللاراة  على  خميما  الغمو�س  ويبقى 
الللكللامللريوين و�للشلليللوي �للشللبللورت الإيلللفلللواري الللتللي كانت 
مقررة نهاية الأ�شبوع يف الكامريون حيث اأبلغ الإحتاد 
اأ�شبوع  بعد  املباراة  اإقامة  اإمكانية  الفريقني  الأفريقي 
اإيقاف الكامريون من كل  يف وقت ُيحدد لحقا ب�شبب 

الأن�شطة الكروية.
ويلللللتللقللي الأهلللللللي امللل�للشللري حللامللل اللللللقللب مللع مواطنه 

املجموعة  املقبل �شمن  الربللعللاء  اجلللونللة  الللزمللالللك يف 
الوىل، بعدما مت تاأجيلها ب�شبب الحداث يف م�شر.

واأحرز الأهلي اللقب �شبع مرات، بينها الن�شخة الخرية، 
القرعة  وو�للشللعللت  مللللرات.  خم�س  الللزمللالللك  تلللوج  فيما 
ي�شت�شيف  حيث  الأوىل،  املجموعة  يف  �شويا  الفريقني 
و�شيتوىل  ذهللابللا.  الأحللمللر  الللفللريللق  البي�س  الللفللر�للشللان 
ال�شياطني احلمر  املدرب حممد يو�شف الإ�شراف على 
الذي  الللبللدري  مللن ح�شام  بللدل  بعد حلوله  مللرة  لأول 

حتول اإىل التدريب يف ليبيا.
اأي�شا  اأورلنللدو بايرت�س يف املجموعة الأوىل  وي�شتقبل 

على ملعبه يف �شويتو، ليوباردز الكونغويل اليوم ال�شبت. 
للفوز،  مر�شحا  املللبللاراة   1995 لقب  حامل  وي�شتهل 
لكن �شيكون حذرا من ليوباردز الذي اأحرز العام املا�شي 
القرا�شنة  عن  ويغيب  الأفللريللقللي.  الإحتلللاد  كاأ�س  لقب 
الذين تغلبوا على ماتالما من لي�شوتو 5-1يف مباراة 
امل�شاب  �شانغويني  �شيابونغا  املللدافللعللان  حتلل�للشللرييللة، 

وليكي ليكغواثي املوقوف.
ن�شف  اإىل  كلللل جمللمللوعللة  ملللن  فللريللقللني  اأول  ويللتللاأهللل 
العامل  كللاأ�للس  خلو�س  يتاأهل  املللتللّوج  والللفللريللق  النهائي 

لالأندية نهاية ال�شنة يف املغرب.

بـــدايـــة متــداخلــــة لـــدور املجمــوعــــات يف اأبطـــــال اأفريقيـــــــا

بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، 
كبري  بنجاح  اجلمعة  اأملل�للس  مللن  اأول  ليلة  اأقيمت 
املباراة ال�شتعرا�شية لنجوم العامل لكرة ال�شالت 
يف بطولة ند ال�شبا الرم�شانية التي تقام برعاية 
�شموه، وتعد الأ�شخم من نوعها يف دبي مبجموع 
جللوائللز مللاللليللة يبلغ 6 مللاليللني درهللللم، وتلل�للشللم 5 
م�شابقات ريا�شية وهي: كرة قدم ال�شالت ، الكرة 
ند  و�للشللبللاق  الهوائية  الللدراجللات  �شباق   ، الللطللائللرة 
تن�س  بللادل  وريا�شة  للجري  الأول  الللدويل  ال�شبا 
الريا�شية  ال�شالة  مناف�شاتها  وحتت�شن  اأيلل�للشللا، 
من  الثاين  حتى  وتتوا�شل   ، ال�شبا  بند  احلديثة 
ريا�شي   1500 مب�شاركة  املقبل  اأغ�شط�س  �شهر 
حمدان  اللل�للشلليللخ  �للشللمللو  وحلللر�لللس  ودويل.  حملللللي 
بللن حمللمللد بللن را�للشللد اآل مللكللتللوم، علللللى م�شافحة 
قبل  معهم  التذكارية  ال�شور  والتقاط  الالعبني 
مبكانتهم  يليق  عر�س  تقدمي  على  وحثهم  اللقاء 
العاملي  ال�شعيد  علللللى  الأبللللرز  منهم  جعلت  الللتللي 
يلبي تطلعات  اللل�للشللالت، ومبللا  قللدم  كللرة  لعبة  يف 
القاعة. كما  التي غ�شت بهم مدرجات  اجلماهري 
اأف�شل لعب  الربازيلي فالكاو  بتكرمي  �شموه  قام 
كاأ�س  بلقب  واملتوج  ال�شالت  كرة  للعبة  العامل  يف 
 2008 عامي  بللالده  مللع منتخب  الللعللامل مرتني 
اللقاء،  على  �شرفيا  �شيفا  حللل  واللللذي  و2012، 
وقدم �شموه بتقدمي درع على �شكل الدلة العربية، 
اإىل جانب قمي�س منتخب الربازيل مكتوب عليه 

ا�شم فالكاو باللغة العربية.

�شمو ويل عهد  بلقاء  فالكاو عن فخره  وقللد عرب 
دبي، موؤكدا اأن التكرمي يعك�س حر�س �شموه على 
دعم ورعاية الريا�شة والريا�شيني وفتح جمالت 
الإبداع اأمامهم يف كافة الألعاب، وذلك من خالل 
ت�شهد  التي  املميزة  الريا�شية  الللدورة  تنظيم هذه 
م�شاركة حملية ودولية وا�شعة. وقال فالكاو اأتقدم 
للح�شور  دعللوتللي  علللللى  املللنللظللمللة  للجنة  بال�شكر 
ك�شيف �شرف لهذا اللقاء الذي يعد فريدا من نوعه 
على م�شتوى املنطقة، ومن �شاأنه اأن مينح الفر�شة 
لالعبني الماراتيني ملواجهة اأف�شل لعبي العامل 
اللقاء  هذا  ي�شاهم  كما  وال�شتفادة من خرباتهم، 
الإمللللارات  دوللللة  م�شتوى  على  للعبة  الللرتويللج  يف 
العربية املتحدة واأ�شاف اأ�شعى للعودة جمددا اإىل 
دبي قريبا للم�شاركة يف لقاء اآخر، حيث حرمنتي 
اأعاين منها منذ فرتة من امل�شاركة  الإ�شابة التي 
يف لقاء اليوم، واأتلطع قدما للتعايف وتقدمي عر�س 

ي�شرف اجلماهري واملنظمني .

الرتويج الك�ضبو 2020
دبلللللي للرت�شج  بلللرتويلللجللله حلللملللللة  اللللللللقلللاء  متللليلللز 
ارتدى  حيث   2020 اك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة 
�شعار  حتمل  قم�شانا  واحلللكللام  الللالعللبللني  جميع 
احلملة، فيما مت ت�شمية اأحد الفريقني با�شم اك�شبو 
وكانت  ال�شبا،  ند  ا�شم  الثاين  حمل  فيما   2020
الغلبة لفريق ند ال�شبا بهدفني مقابل هدف واحد 
واملبتكرة  الفنية اجلميلة  باللمحات  لقاء متيز  يف 
مللن اجلماهري  تفاعل كبري  و�شط  فللرتاتلله  طللوال 

ال�شابعة  الدقيقة  عند  ال�شبا  ند  تقدم  احلا�شرة. 
جميل،  الكرمي  عبد  الوطني  منتخبنا  لعب  عرب 
عرب   29 الدقيقة  عند  ثللان  بهدف  تقدمه  وعللزز 
اك�شبو  قل�س  فيما  خمي�س،  وائللل  منتخبنا  لعللب 
اأكازون  نبيل  الهولندي  بوا�شطة  الفارق   2020
يف الوقت بدل ال�شائع. �شارك يف اللقاء نخبة من 
وهولندا  وبلجيكا  ا�شبانيا  من  العامليني  الالعبني 
وفرن�شا واملغرب و10 من لعبي منتخبنا الوطني 
واليك�س،  ميجلني  ال�شبانيان  وهللم:  القدم،  لكرة 
املرني�شي،  �شفيان  مللغللربللي  اأ�للشللل  مللن  البلجيكي 
باإ�شبانيا،  امللللحلللرتف  اللللعلللملللراين  فللللللوؤاد  امللللغلللربلللي 
الهولندي نبيل اأكازون الفرن�شي �شيان دارنيه، عبد 
الكرمي جميل، جابر حممد،  عبد  اللللروؤوف عمر، 
وائل خمي�س، يو�شف القوا�شي، حممد املال، طارق 

اأمان ، اأحمد �شرحان وحممد ال�شحي.

يو�ضف القوا�ضي: لقاء مميز للذكرى
اأكد يو�شف القوا�شي جنم منتخبنا الوطني لكرة 
قدم ال�شالت اأن اللقاء يعد ذكرى مميزة لالعبي 
هذه  على  املنظمة  للجنة  �شكره  مقدما  املنتخب، 
املبادرة الرائدة التي من �شانها اأن ت�شاهم بتطوير 
لعبة كرة ال�شالت والرتويج لها على �شعيد اأو�شع، 
فيما عرب عن اإعجابه بروعة التنظيم والرتتيبات 
�شعيه  القوا�شي  واأكللد  عام  ب�شكل  للحدث  الأنيقة 
املقامة  اللل�للشللالت  كلللرة  بللطللولللة  مناف�شات  ملتابعة 
املناف�شات  ت�شاهم  اأن  متنميا  البطولة،  يف  حاليا 
الأندية  رفللد  على  قللادرة  �شاعدة  مواهب  بتقدمي 

واملنتخبات الوطنية على املدى البعيد.

نبيل اأكازون: دبي مدينة خالبة
عرب الهولندي من اأ�شول عربية نبيل اأكازون عن 
تقديره للجنة املنظمة على اإقامة هذه املباراة التي 
من �شاأنها اأن ت�شاهم بدعم لعبة كرة ال�شالت على 
م�شتوى املنطقة ومنح الفر�شة لالعبني العامليني 
حيث  باخلالبة،  و�شفها  التي  دبللي  مدينة  لزيارة 
ك�شف اأكازون عن قيامه بزيارة العديد من املواقع 
اللقاء  تللواجللده خلو�س  فللرتة  خللالل  فيها  املميزة 
كا�شفا عن �شعيه ل�شطحاب اأ�شرته يف زيارة اأخرى 

قريبة.

حممد املال: اإ�ضافة مهمة لكرة ال�ضاالت
علللرب حمللمللد املللللال لعللللب مللنللتللخللبللنللا الللوطللنللي عن 
ال�شتعرا�شي  اللللللقللاء  هلللذا  يف  بللامللل�للشللاركللة  �للشللعللادتلله 
للعبة  مهمة  اإ�للشللافللة  ي�شكل  اإنللله  مللوؤكللدا  الللكللبللري، 
العربية  الإمللارات  دولة  ال�شالت على �شعيد  كرة 
املتحدة، وتقريب امل�شافات بني الالعبني املحليني 
علللللللى متابعة  امللللللال حلللر�لللشللله  واأكلللللللد  واللللعلللاملللليلللني. 
بالبطولة،  الللل�لللشلللالت  كللللرة  ملل�للشللابللقللة  مللنللافلل�للشللات 
لال�شتمتاع بامل�شتويات الطبية التي تقدمها الفرق 
التي تقدم  الراقية  اإىل جانب اخلدمات  امل�شاركة، 

يف احلدث.

توا�ضل مناف�ضات كرة ال�ضاالت
على �شعيد اآخر توا�شلت مناف�شات كرة ال�شالت، 

حلليللث تلل�للشللدر فللريللق حمللمللد بلللن مللكللتللوم ترتيب 
فريق  على  الفوز  حقق  بعدما  الثالثة  املجموعة 
بف�شل   ،1-2 بنتيجة  دبي  عهد  ويل  �شمو  مكتب 
لعبيه عبا�س عمري الذي �شجل الهدف الول عند 
الدقيقة الثانية، فيما اأ�شاف �شالح عبا�س الهدف 
اأحمد  حممد  و�شجل   ،25 الدقيقة  عند  الللثللاين 

هدف املكتب عند الدقيقة 13.
ويف ذات املجموعة انتهى لقاء اخلوانيج واأم �شقيم 
متكافئة  مللبللاراة  بعد   ،1-1 الإيللجللابللي  بالتعادل 
دون  �شقيم  اأم  ل�شالح  ن�شبيا  ال�شيطرة  فيها  دانت 
اأن ينجح با�شتغالل الفر�س املتاحة له فيما اعتمد 
اأراد  ما  له  فكان  املرتدة  الهجمات  على  اخلوانيج 
فيما  �شالح،  حممد  عرب  ال�شاد�شة  الدقيقة  عند 
عند  �شلطان  حممد  عرب  التعادل  �شقيم  اأم  اأدرك 

الدقيقة 25.
وتللتللوا�للشللل مللنللافلل�للشللات كلللرة اللل�للشللالت بللاإقللامللة 4 
يلتقي  يوليو(، حيث   22( الأحللد  اليوم  مباريات 
 PVG يف املجموعة الأوىل: ا�شتوديو زعبيل مع
الثانية:  املللجللمللوعللة  ويف  نلللا�لللس،  ملللع  واجلللللوكللللر 
ا�شطبالت فزاع 3 مع احلر�س، و�شكاي دايف دبي 
مللع ور�للشللان 11 يف واحلللدة مللن اأقلللوى املواجهات، 
بعدما كان �شاكي دايللف قد حقق فللوزا كبري على 
ا�شطبل  على  وور�للشللان  نظيفة  ب�شباعية  احلللر�للس 

فزاع برباعية نظيفة يف اجلولة الأوىل.

ربع نهائي بادل تن�س ينطلق اليوم
ي�شتعد فريق اأنكل �شعيد بقيادة �شمو ال�شيخ �شعيد 

�شعبة  ملواجهة  مكتوم،  اآل  جمعة  بللن  مكتوم  بللن 
مواجهات  انطالق  يف  حديدي  فريق  اأمللام  ن�شبيا 
الأوىل  تن�س  بلللادل  مل�شابقة  الللنللهللائللي  ربلللع  الللللدور 
ال�شعبية  ذات  الريا�شة  لللهللذه  حمليا  نوعها  مللن 
اأنكل �شعيد قد �شجل  املتزايدة عامليا. وكان فريق 
12 انت�شارا يف الدوار التمهيدية، قبل اأن يجتاز 
نللهللايللة ال�شبوع  الللثللاين  الللللدور  نللوتلليللكللا يف  فللريللق 

املا�شي بواقع مباراتني دون رد، 
فلليللمللا يللعللد فلللريلللق حلللديلللدي ملللن اللللفلللرق القوية 
بالرتتيب  الأوىل  املراكز  للمناف�شة على  املر�شحة 
العام. وكانت الدوار الإق�شائية قد توا�شلت ليلة 

اأول من اأم�س اجلمعة،
جمريا  فريق  على   2 جمريا  فريق  تفوق  حيث   
 2 واحللد مبباراتني دون مقابل، ثم تفوق جمريا 
اأي�شا،  مقابل  دون  مبللبللاراتللني  هلللاري  فللريللق  على 
فيما حقق كو�شيدا الفوز على فيال�شكو مبباراتني 

مقابل مباراة واحدة.
يذكر اأن اللجنة املنظمة قد حددت اإقامة مناف�شات 
�شالة  بعد  يوميا  الرم�شانية  ال�شبا  نللد  بطولة 
اأمللام اجلماهري لنيل  الللرتاويللح مع فتح الأبلللواب 
حافلة  اأوقللاتللا  وق�شاء  املناف�شات  متابعة  فر�شة 

باملناف�شات الريا�شية واللمحات الفنية، 
الفوز  فر�شة  �شينال  البطولة  جمهور  بللاأن  علما 
وهي  يوميا  �للشللتللوزع  الللتللي  اجلللوائللز  مللن  بالعديد 

عبارة عن اأجهزة الكرتونية حديثة، 
املخ�ش�شة  اللللكلللربى  اجلللللائللللزة  اإىل  بلللالإ�لللشلللافلللة 
للجمهور وهي �شيارة لكز�س 570 رباعية الدفع.

دخلللللللت بللطللولللة امللللرحلللوم عللبللد اهلل يللو�للشللف اآل 
كرة  خلما�شيات  الثانية  الرم�شانية  اهلل  عبد 
�شيتي  �شبورت�س  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  الللقللدم 
كرة  جنللوم  مللن  نخبة  مب�شاركة  اخليمة  بللراأ�للس 
احلا�شمة  مراحلها  والدوليني  املحليني  القدم 

واملثرية.

هايفي يق�ضي فاين فري
يف مباراة مثرية ا�شتطاع فريق هايفي من الفوز 
فاين  على  تفوقه  بعد  الأربللعللة  لللدور  وال�شعود 
هايفي  اأهلللللداف  �للشللجللل   ،  4-12 بنتيجة  فللري 

من�شور احلديدي �شوبر هاتريك ور�شيد بركات 
هللدفللني وعللبللد احلللملليللد �للشللاكللر هللدفللني ومهند 
اأهللداف فاين  ورا�شد عي�شى فيما �شجل  املناعي 
وعبد  البلو�شي  واأحمد  اأحمد علي هدفني  فري 

الرحمن مراد.

ريح ال�ضمال يك�ضب فندق بن ماجد 5-6 
ال�شمال  ريللح  جمعت  البطولة  مللبللاريللات  اأجللمللل 
وبن ماجد حيث كانت املباراة عامرة بالأهداف 
بفوز  انتهت  والتي  اجلمهور  بها  ا�شتمتع  التي 
فندق  فللريللق  على   5-  6 بنتيجة  ال�شمال  ريللح 

ن�شف  دور  اإىل  خاللها  مللن  و�شعد  مللاجللد  بللن 
الللنللهللائللي، �للشللجللل اأهللللللداف ريللللح اللل�للشللمللال هزاع 
اخلنبويل  اهلل  وعبد  هاتريك  �شوبر  الرميثي 
ماجد  بن  اأهلللداف  �شجل  فيما  احلب�شي  ورا�للشللد 
اأحمد با�شا هدفني وعز الدين ال�شريف واأحمد 

طه وخليفة باروت.

جوائز �ضخمة للجماهري 
قدمت اللجنة املنظمة للبطولة جمموعة كبرية 
لها  تقديراً  للجماهري  ال�شخمة  اجلللوائللز  من 
البطولة  بداية  منذ   ، والتفاعل  احل�شور  على 

تنتظر  التي  الكربى  اجلائزة  وهناك  الآن،  اإىل 
الأكللرب وهي عبارة عن جمموعة كبرية  الرابح 

من الإلكرتونيات و�شاعة يد ثمينة.

ميتعون  الكرتون  �ضعبية  وفنانو  اأبطال 
جماهري البطولة 

�شعبية  وفناين  ابطال  ح�شور  البطولة  �شهدت 
اللجنة  دعللوة  لبوا  الذين  الرم�شاين  الكرتون 
الرم�شانية  �شيتي  �شبورت�س  لبطولة  املنظمة 
وتواجدوا واألهبوا حما�س اجلمهور الكبري الذي 

ح�شر وتواجد مل�شاهدة جنومهم املحبوبني.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /اكتو مارك انرتنا�شيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )168598(    بتاريخ : 2012/01/31 م
  تاريخ اإيداع الأولوية:  2011/08/17 )الوليات املتحدة المريكية 400/85 ، 448(

ا�شللم:  �شركة / تي -3 بروبرتي هولدجنز، اإنك
وعنوانه: 140 �شيرب�س �شتاي�شن، �شويت 225، هو�شتون، تك�شا�س 77090، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واأغطية  املق�شي،  رافعة  مكب�س  وحتللديللداً،  الأبلللار،  من  والللبللرتول  الغاز  ت�شرب  اأو  طفح  منع  واأدوات  اأجللهللزة 

املحركات، وامل�شغالت امليكانيكية يف الفئة )9(.
الواقلعة بالفئة: )9(

و�شف العالمة: الأحرف SAR مكتوبة باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�شود.
ال�شللرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /اكتو مارك انرتنا�شيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )171642(    بتاريخ : 2012/04/08 م
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�شللم:  نيتوب تكنولوجي كومبني ليمتد
 ، # 2، رقم 303 ، �شارع اك�شينكي، كينجبو اندا�شرتيل بارك، �شانغهاى، ال�شني  وعنوانه: منطقة �شي، بناية 

201707
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإر�شال الر�شائل و الت�شالت عرب التلغراف  و الت�شالت التلفونية و الت�شالت بالتلفون اخللوي  خدمات 
و نقل الر�شائل وال�شور عرب احلا�شوب و الربيد الإلكرتوين و  معلومات حول الت�شالت و  الت�شالت عرب 
التلفونات و الت�شالت عرب  ال�شناعية و خدمات  الإر�شال عرب الأقمار  اأو  البث  الب�شرية و  الألياف  �شبكات 
الطرفيات احلا�شوبية و اإر�شال الفاك�شات و توفري تو�شيالت خا�شة عرب �شبكة حا�شوب دولية و توجيه وربط 

الت�شالت و توفري الربط بقاعدة معلومات يف الفئة )38( 
الواقلعة بالفئة: )38(

 a Rosenberger مكتوبة باللغة الالتينية ب�شكل مميز، يدنوها العبارة  Netopو�شف العالمة: الكلمة
مكتوبة باللغة الالتينية ب�شكل مميز،ويدنوه خط.  company

ال�شللرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /اكتو مارك انرتنا�شيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )169631(    بتاريخ : 2012/02/22 م
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�شللم:  اي�شرتن نانان �شيتي، فوجيان �شتون اندا�شرتي كو، اإل تي دي
وعنوانه: زهوكيو فيلدج، نانليان ديفلوب دي�شرتيكت، جوانكياو تاون، نانا �شيتي، فوجيان بروفين�س، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
بالط �شرياميك وخ�شب البناء واأ�شمنت وجب�س وطني اخلزافني واأبواب غري معدنية واأعمدة غري معدنية 

لالإعالنات وزجاج املباين وطالءات ) مواد بناء( ورخام  يف الفئة )19( 
الواقلعة بالفئة: )19(

و�شف العالمة: الكلمةmarmocer  مكتوبة باللغة الالتينية ب�شكل مميز.
ال�شللرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 174713         بتاريخ : 2012/06/04م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�شللم: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شيارات واأجزائها ولوازمها؛ اجلري )ترو�س مبدلت ال�شرعة( للمركبات الربية؛ ناقالت القدرة احلركية 

وامل�شننات للمركبات الربية؛ عنا�شر اآلة للمركبات الربية 
بالفئة: 12

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة DUONIC باأحرف اللغة الجنليزية باللون ال�شود 
ال�شللرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  يوليو 2013 العدد 10849
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تتويج اأ�ضبال اأبوظبي الريا�ضي بلقب اأندية اخلليج للجودو

اليوم.. مناف�سات الرماية تعود لتاأهل 24 راميًا ورامية لل�سراع على اللقب
الرجل احلديدي ينطلق اليوم يف اأوملبياد نادي ال�ضباط

برعاية وتوجيهات �ضلطان بن خليفة بن �ضخبوط

اآ�سيـــوي ال�سطـــرنــــج ينظــــم دورة للمـــدربيـــــن يف هــــونـــج كونــــج 

القوى  لأللللعلللاب  الللوطللنللي  منتخبنا  �لللشلللارك 
الرابعة  الللعللربلليللة  الللبللطللولللة  مللنللافلل�للشللات  يف 
التي  والنا�شئات  للنا�شئني  الللقللوى  لألللعللاب 
و�شهدت  اللللقلللاهلللرة  مللللوؤخللللرا  ا�للشللتلل�للشللافللتللهللا 
الللبللطللولللة ملل�للشللاركللة 14 دولللللة عللربلليللة هي 
وقطر  وتون�س  واجلللزائللر  وم�شر  الملللارات 
واللللعلللراق وعمان  واللل�للشللعللوديللة  والللبللحللريللن 
والكويت.  وفل�شطني  واليمن  وليبيا  ولبنان 
وح�شد لعبا منتخبنا الوطني حمد جميع 
ف�شيتني  ملليللداللليللتللني  ابلللراهللليلللم  وخللللليللفللة 

و400  كلليلللللومللرتات   10 مل�شافة  امللل�للشللي  يف 
املركز  نللال معظم لعبينا  بينما  مرت جللري 
الرابع  امللللركلللز  يف  مللنللتللخللبللا  للليللحللل  الللللرابللللع 
البطولة  ببلقب  م�شر  وتللوجللت  بالبطولة 
والعراق  وتللونلل�للس  قللطللر  ثللم  اجلللزائللر  تلتها 
والبحرين والمارات ثم الكويت ثم �شلطنة 
عمان ثم ليبيا ولبنان وال�شعودية وفل�شطني 
الكمايل  اأحللمللد  امل�شت�شار  واأعللللرب  واللليللمللن 
الللدويل لألعاب  ع�شو جمل�س ادارة الحتللاد 
القوى رئي�س احتاد المارات لألعاب القوى 

عن �شعادته مبا حققته بعثة منتخبنا خالل 
�شاركت  الللتللي  بللالللقللاهللرة  العربية  البطولة 
ي�شارك  من  منهم  ولعبة  لعبا  بل17  فيها 
الالعبني  جمموعة  اأن  واأو�للشللح  مللرة  لأول 
والالعبات الذين �شاركوا يف البطولة �شيتم 
م�شريا  املقبلة  لال�شتحقاقات  ا�شتمرارهم 
اإىل اأن فتياتنا �شت�شارك يف بطولة النا�شئات 
اآ�شيا  بغرب  النا�شئات  بطولة  ثم  بالبحرين 
يف  امللل�للشللاركللة  وت�شبقهما  املللقللبللل  �شبتمرب  يف 
بطولة العامل للنا�شئات باوكرانيا وم�شاركة 

بطولة  يف  ولعباتنا  لعبينا  من  جمموعة 
�شمن  �شتكون  والتي  بكوريا  للنا�شئني  اآ�شيا 

اأولويات اهتماماتنا.
رئي�س  اللللزايلللدي  �شليمان  اأكلللد  جللانللبلله  مللن   
اأن  اأنلله رغللم  القوى  العربي لألعاب  الحتللاد 
بداأت  انها  ال  العهللللللللللللللللللد  حديثة  البطولة 
اأن�شطتنا  بللني  الالئللللللللللللللللللق  مكانها  تللاأخللذ 
وحتظى  الع�شاء  الحتللادات  واأن�شطللللللللللللللللللة 
الألعاب  لأم  امللل�للشللرييللن  باهتمللللللللللللللللللللللام 

العربية.

ف�سيتان يف امل�سي و400 مرت ح�ساد بعثة االإمارات يف البطولة العربية الألعاب القوى مب�سر

توج نادي ابوظبي الريا�شي باملركز الأول على قمة اأندية اخلليج 
13 �شنة ام�س الول يف بطولة اجلللودو لالندية  يف فئة حتت 
�شمن  املقطع  �شالة  على  مناف�شاتها  اقيمت  والتي  اخلليجية 
فعاليات اوملبياد ال�شباط الرم�شاين يف ن�شخته ال 17 متغلبا 
مركز  لياأتي  ثانيا  حل  الللذي  الكويتي  ال�شليبخات  نللادي  على 
الطفل خورفكان ثالثا لينهي ال�شيطرة الإماراتية على البطولة 
اأندية اخلليج يف فئة النا�شئني  اأنديتنا على  التي �شهدت تفوق 
حتت 13 �شنة.  توج الفائزين يف البطولة نا�شر البدور نائب 
ال�شلومي  و�شالح  والبوك�شنغ  وامل�شارعة  اجلللودو  احتاد  رئي�س 
ال�شباط  نلللادي  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نللائللب 
للجودو  الملللارات  لحتللاد  امل�شاعد  ال�شر  امللني  جا�شم  وحممد 
البطولة متيز  و�شهدت مناف�شات  بوك�شنغ.  والكيك  وامل�شارعة 
الالعب زايد العمرو بطل وزن 27 كلج والالعب خليفة مراد 
البلو�شي بطل وزن 46 كلج والالعب احمد العمرو بطل وزن 

حتت 30 كلج وجميعهم من لعبي نادي ابوظبي الريا�شي .
نادي  27 كلج من  الذهبية وزن  بامليدالية  العمرو  زايللد  وتللوج 
ابوظبي الريا�شي وح�شل عبدالعزيز على من نادي خورفكان 
اخلليج  نلللادي  مللن  جللا�للشللم  علللللى  تقا�شم  و  الف�شية  بللامللليللداللليللة 
نللادي ابوظبي امليدالية الللربونللزيللة ويف  وحللمللدان عللبللداهلل مللن 
بالذهبية  ابوظبي  نللادي  من  العمرو  احمد  تللوج  كلج   30 وزن 
تقا�شم  و  ابوظبي  نللادي  مللن  نللواف  عبدالعزيز  الف�شية  ونللال 
ال�شليبخات ورا�شد ح�شن  نادي  الربونزية عيد الظفريي من 
اركان  تللوج  كلج   34 وزن  مناف�شات  ويف   . خورفكان  نللادي  مللن 
الهاجري من نادي ابوظبي ونال مهند يون�س من نادي ابوظبي 
امليدالية الف�شية وتقا�شم الربونزية احمد حممد ح�شني من 
نادي خورفكان واحمد عبا�س من نادي ابوظبي ويف وزن 38 ك 
توج �شقر عادل من نادي ال�شليبخات الكويتي بالذهبية ونال 
الف�شية عمر يا�شر من نادي ابوظبي وتقا�شم الربونزية كل من 

على خان من نادي اخلليج وحممود يا�شر من نادي ابوظبي .
وتوج عمر الظفريي من نادي ال�شليخبات الكويتي بالذهبية يف 
وزن 42 كلج ونال الربونزية فار�س العريفي من نادي ابوظبي 
وتقا�شم �شامي البحري من نادي اخلليج و�شالح الهاجري من 
نادي ابوظبي امليدالية الربونزية ويف وزن 46 نال خليفة مراد 
الذهبية وح�شل حممد م�شطفى  امليدالية  ابوظبي  نادي  من 
مللن نلللادي اخلللللليللج علللللى الف�شية وتللقللا�للشللم حللمللد الللنلليللادي من 
نادي ابوظبي وحممد اليزايل من نادي ال�شليخبات امليدالية 
اللللربوزنلللزيلللة. وتللللوج علللبلللداهلل نللعللمللتللوف ملللن نللللادي خورفكان 
بالذهبية وزن 50 كلج ونال احمد التميمي من نادي ابوظبي 
الللهللاجللري وحللمللد عادل  عللبللداهلل  وتللقللا�للشللم  الف�شية  امللليللداللليللة 
وزن  ويف  الللربونللزيللة  امليدالية  ال�شليبخات  نللادي  مللن  العنزي 
فوق 50 كلج توج خليفة احلو�شني من نادي ابوظبي بامليدالية 
وتقا�شم  نعمتوف من خورفكان  يا�شني  الف�شية  ونال  الذهبية 
يو�شف ابراهيم من خورفكان وحبيب من�شور من ال�شلخيبات 
الربونزية . من جانبه عرب الالعب خليفة البلو�شي من نادي 
ابوظبي والفائز بامليدالية الذهبية يف وزن 46 كلج عن �شعادته 
انه  مللوؤكللدا  اخلليجية  النللديللة  بطولة  يف  الذهبية  بامليدالية 
�شعور رائع خا�شة انه حتقق يف مناف�شات بطولة نادي ال�شباط 
املحببة له . بللدوره قللال زايللد العمرو لعللب نللادي ابوظبي انه 
امام  اخلليجية  البطولة  يف  الذهبية  بامليدالية  بالفوز  �شعيد 
الهل وال�شدقاء وتوجه بال�شكر للقائمني على امر البطولة 

وللمدربني يف نادي ابوظبي الريا�شي.
وا�للشللرف على تللدريللب لعللبللو نلللادي ابللوظللبللي الللريللا�للشللي الفائز 

بالبطولة عماد الهمامي وعبداهلل احلن�شي. 

�ضنوي  ملتقى  ا�ضبح  ال�ضباط  اأوملبياد  البدور:  نا�ضر 
ينتظره نخبة الريا�ضيني

اأ�لللشلللاد نللا�للشللر اللللبلللدور نللائللب رئلليلل�للس احتللللاد الإملللللللارات للجودو 
نادي  به  يطلع  الللذي  املهم  الللدور  بوك�شنغ  والكيك  وامل�شارعة 
�شباط القوات امل�شلحة لدعم املجتمع الإماراتي بكافه �شرائحه 
الفر�شة  يتيح  حيث  املفتوحة  الرم�شانية  بطولته  خالل  من 
اأمام الريا�شيني لعر�س مواهبهم واملناف�شة يف هذه البطولة .. 
موؤكدا اأن اأوملبياد ال�شباط الرم�شانية اأ�شبحت موعداً �شنوياً 
للعديد من الريا�شيني �شواء من الإمارات اأو من خارجها حيث 

ينتظرون هذا املوعد ملا ميثله لهم من حمفل ريا�شي كبري.
وثمن نا�شر البدور الرعاية الكرمية من �شمو ال�شيخ من�شور 
�شوؤون  وزيلللر  الللللوزراء  رئي�س جمل�س  نللائللب  نهيان  اآل  زايلللد  بللن 
الرئا�شة التي لها بالغ الأثر الإيجابي على النجاح امل�شتمر لهذه 
البطولة وجمعها لل�شباب الإماراتي حتت مظلة واحدة خالل 
الأن�شطة  يف  النللخللراط  على  وت�شجعهم  املعظم  رم�شان  �شهر 
مبا  و�شغلها  حياتهم  اإثلللراء  يف  الأثللر  بالغ  لها  التي  الريا�شية 
الإقليمية  املحافل  كل  يف  ا�شمها  ورفللع  الدولة  ويفيد  يفيدهم 

والعاملية التي ي�شاركون فيها يف ال�شتحقاقات املقبلة.
واأكد البدور بطولة الأندية اخلليجية للجودو يف الن�شخة 17 
لوملبياد ال�شباط متيزت بروح التناف�س والإثارة واظهر اأبطال 
الإ�شادة  النا�شئني قدرات ومهارات عالية وجدت  الإمللارات من 
من  وال�شتفادة  الحتكاك  فر�شة  لهم  اأتللاح  وكما  اجلميع  من 

خالل م�شاركة نظرائهم من ال�شعودية والكويت وقطر .
وقال اإن فكرة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات 
الأندية  بطولة  بقيام  بوك�شنغ  والللكلليللك  وامللل�للشللارعللة  للللللجللودو 
اخلليجية للجودو هذا العام حتت مظلة اوملبياد الرم�شاين تعد 
بادرة طيبة وطموحة وبالتاأكيد �شوف يكون لها الأثر اليجابي 

على البطولة ب�شكل عام وعلى ريا�شة اجلودو يف املنطقة.
تب�شر  ونتائجها  امل�شاركات  هللذه  مثل  اأن  املللوؤكللد  مللن  واأ�للشللاف: 
قوية  جللاءت  اجلللودو  النا�شئني يف  مناف�شات  اأن  باخلري خا�شة 
ومللثللرية، مللوؤكللدا اأن ملل�للشللاركللة علللدد كللبللري مللن لعللبللي الأندية 
المارتية �شوف تربز عدد من الأبطال اجلدد يف اللعبة وهذا 

من �شانه اأن يدعم املنتخب الوطني .

اأ�ضاد بالبطولة ومب�ضتوى نا�ضئ االإمارات 
اأ�شاد معمر بن م�شعد رئي�س اللجنة الفنية يف جمل�س التعاون 
الذي  بامل�شتوى  ال�شعودية  يف  اجللللودو  احتللاد  رئي�س  اخلليجي 
التي  اخلليجية  الأنللديللة  بطولة  يف  الإملللللارات  نا�شئ  بلله  ظهر 
افتتحت اأم�س الأول يف اوملبياد نادي ال�شباط الرم�شاين وقال 
: �شعيد مبا �شاهدته من م�شتويات وفنيات عالية متيز بها نا�شئ 
الإمارات امل�شاركني يف البطولة وهذا يوؤكد اإنهم اأمل وم�شتقبل 

الإمارات يف ريا�شة اجلودو.
�شنية  قللاعللدة  يللوؤكللد على وجللود  اأي�شا  �شاهدته  مللا  اإن  واأ�للشللاف 
مميزة يف الإمللارات ويدلل ذلك على العمل الذي يقو به احتاد 
الإمارات للجودو وامل�شارعة والكيك بوك�شنغ برئا�شة حممد بن 

ثعلوب الدرعي.

بالأوملبياد  للللللجللودو  اللل�للشللعللودي  الحتلللللاد  رئلليلل�للس  اأ�لللشلللاد  وكللمللا 
حتت  تنظم  الللذي  امل�شلحة  الللقللوات  �شباط  لللنللادي  الرم�شاين 
مظلته بطولة الأندية اخلليجية للجودو واأ�شار اإىل اإن البطولة 
اأكللرث من رائللع كما تعودنا دومللا يف البطولت  مميزة وبتنظيم 

التي تنظم يف الإمارات .
واو�شح ان م�شاركة نادي الوحدة ال�شعودي هذا العام جاءت على 
م�شتوى فئة الرجال وم�شاركة النادي الكويتي يف فئة النا�شئني 
القادمة للبطولة  الن�شخة  ال�شورة يف  اأن تكتمل  نتمنى  ولكننا 
بامل�شاركة يف على م�شتوى الفئتني معا وعلى ادارات الأندية يف 
ال�شعودية اأن ل ت�شتجيب لأراء مدرب املنتخب لأنه دوما يركز 
على م�شلحة فريقه بينما علينا اأن نكون بعيدي النظر ونفكر 

يف �شالح الريا�شة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .

89 راميا ورامية للو�ضول اإىل النهائيات
مناف�شات الرماية ت�شتد لتاأهل 24 لل�شراع على اللقب

الأول  التمهيدي  اللللدور  خللالل  ومللثللرية  قللويللة  مناف�شات  بعد 
لبطولة الرماية يف اأوملبياد نادي �شباط القوات امل�شلحة والتي 
رامية من   30 واأكللرث من  الرجال  راميا من   91 �شارك فيها 
 67 والنهائي  الللثللاين  التمهيدي  اللللدور  اىل  تللاأهللل   ، ال�شيدات 
رام و22 رامية ، الذي �شيقام على مدار يومني ، حيث �شيكون 
اليوم الأحد خم�ش�شا للرجال وغدا الثنني لل�شيدات لي�شعد 
منهم 24رام ورامية منا�شفة بني الرجال وال�شيدات اىل الدور 
على  للتعرف  القادم  الأحللد  يوم  اللقب  على  للتناف�س  النهائي 
التي  القيمة  اجلللوائللز  على  �شيح�شلون  الذين  الأوائلللل  ال�شتة 

ر�شدتها اللجنة العليا املنظمة للبطولة.
وتقام مناف�شات الرماية مبيدان كراكال حتت ا�شراف حمكمني 
امل�شرفني  مللن  الداري  اللللدور  جللانللب  اىل   ، وخمت�شني  خلللرباء 

والذين يعملون يف نادي كراكال للرماية .

نــادي  اأوملــبــيــاد  الــيــوم يف  ينطلق  الــرجــل احلــديــدي 
ال�ضباط

تنطلق اليوم يف نادي �شباط القوات امل�شلحة م�شابقة الرجل 
م�شابقات  ثالثة  يف  حامية  مناف�شة  �شت�شهد  التي  احلديدي 
الدراجات  م�شابقة  يتبعها  مرت   300 مل�شافة  ال�شباحة  وهي 
على  املناف�شة  هللذه  وتللقللام  مللرتا  كيلو   20 مل�شافة  الللهللوائلليللة 
الللرجللل احلديدي  ملل�للشللابللقللة  تختتم  ثللم  الللثللابللتللة  اللللدراجلللات 

باجلري مل�شافة 5 كيلو مرتات .
الأحد  اليوم  مللدار  امل�شابقة على  تقام هذه  نف�شه  ال�شياق  ويف 
اخلتام  ليكون  التمهيدية  الأدوار  خللالل  مللن  الثللنللني  وغلللدا 
الفائزين  على  التعرف  �شيتم  والتي   ، الثالثاء  يوم  والتتويج 
تنازايا  النقاط  احت�شاب عدد  يكون  اأن  بعد   ، الأوائللل  الأربعة 
وجمعها  الثالثة  امل�شابقات  من  م�شابقة  كل  يف  مت�شابق  لكل 
اأعلى درجللة يف  ، ومن يح�شل على  الكلي  معا ملعرفة املجموع 
على  ويح�شل  املتوج  البطل  هو  يكون  امل�شابقات  كل  جمموع 
اجلائزة الكربى وهي �شيارة ، والثاين يح�شل على مبلغ نقدي 
درهم  اآلف   10 الثالث مبلغ  وينال   ، درهللم  األللف   15 بقيمة 
نقدا ، والرابع والأخري يح�شل على مبلغ 5 اآلف درهم ، هذا 
بخالف جائزة خا�شة للمت�شابق الذي تخطى عمره 50 عاما 

 .
ومعلوم اأن بطولة الرجل احلديدي تعترب حتديا مع النف�س 

لريا�شة  م�شابهة  مناف�شات  وهلللي   ، الأفلل�للشللل  اىل  للللللو�للشللول 
ال�شالت  داخلللل  تللقللام  كونها  يف  تختلف  ولكنها  الللرتايللثلللللون 

املغطاة. 
يللل�لللشلللارك يف مللنللافلل�للشللات اللللرجلللل احلللللديللللدي اأكلللللرث ملللن 45 
تق�شيمهم  �شيتم  والأجللانللب  والللعللرب  املواطنني  من  مت�شابقا 
�شيقوم  كما   ، 8 لعبني  تتاألف من  على جمموعات كل منها 
بالتحكيم يف هذه املناف�شات جلنة من املحكمني من اأبناء نادي 
�شيكون  حيث   ، الللقللوى  واألللعللاب  ال�شباحة  لعبتي  يف  ال�شباط 
هناك ميقاتي لكل لعب ، وكل 4 ميقاتيني يقودهم رئي�س ، 
هذا بخالف وجود جلنة احلكام الرئي�شية واملكونة من ثالثة 
الدراجات  للجنة  ال�شباحة-رئي�شا  للجنة  )رئي�شا  اأ�شخا�س 

الهوائية -رئي�شا للجنة اجلري (. 

خما�ضيات كرة القدم للرجال باأوملبياد نادي ال�ضباط
اأول  اجلوية  والــقــوات  للجامعات  الريا�ضي  ــاد  االحت

فريقان يتاأهالن اإىل الدور الثاين 
اجلوية  والللقللوات  للجامعات  الريا�شي  الحتللاد  فريقا  �شمن 
الللثللاين مللن مناف�شات  الللللدور  اإىل  الللتللاأهللل  واللللدفلللاع اجلللللوي 
نلللادي �شباط  اأوملللبلليللاد  للللللرجللال �شمن  الللقللدم  كللرة  خما�شيات 
القوات امل�شلحة الرم�شانية املفتوحة ال�شابعة ع�شر والتي تقام 
يف العا�شمة اأبو ظبي حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �شئون الرئا�شة.
اجلوية  والللقللوات  للجامعات  الريا�شي  الحتللاد  فريقا  وتاأهل 
والدفاع اجلوي كاأول فريقني ي�شعدان اإىل دور الثمانية من 
 6 اإىل  ر�شيده  فريق  كللل  رفللع  اأن  بعد  الللقللدم  كللرة  خما�شيات 
نقاط من فوزين متتاليني �شمن مباريات املجموعتني الثالثة 
للجامعات  الريا�شي  الحتلللاد  فريق  لعبو  وتللاألللق  والللرابللعللة. 
�شاحقاً على فريق ال�شامبا بنتيجة  ب�شكل لفت وحققوا فوزاً 
اأم�س الأول  التي جرت م�شاء  املباراة  – �شفر يف   16 قوامها 
مبللالعللب اخللليللمللة الللرملل�للشللانلليللة يف نللللادي اللل�للشللبللاط يف اإطلللار 
مباريات اجلولة الثانية من املجموعة الرابعة، واأدارها طاقم 

التحكيم املكون من اأحمد الرا�شدي ونبيل نعمان.
 5 نللادر  الدين ح�شن وم�شطفى  املباراة عالء  اأهللداف  و�شجل 
اأهللداف ووليد جمدي   4 يا�شني  لكل منهما وخمتار  اأهللداف 
هدفني، ويت�شدر الحتاد الريا�شي للجامعات املجموعة بل 6 
نقاط. ويف املباراة الثانية �شمن املجموعة ذاتها ان�شحب فريق 
�شركة اأ�شمبلي بوينت من مباراته اأمام مناف�شه فريق اإيه اآي 
اإ�س لعدم اكتمال العدد املطلوب من الالعبني واأعترب الفريق 
يف  الثاين  املركز  يف  بقى  اأنلله  اإل  – �شفر   3 بنتيجة  مهزوماً 
اإ�للس، بينما  3 نقاط وبفارق الأهللداف عن اإيه اآي  املجموعة بل 
من  ر�شيد  بللدون  املجموعة  مللوؤخللرة  يف  ال�شامبا  فريق  يقبع 
تعادل فريق موؤ�ش�شة عبد  الثالثة  املجموعة  النقاط. و�شمن 
احلميد خوري للتجارة مع اإيه جي بهدف لكل منهما، واأحرز 
زهيد اأو�شفاج هدف خوري وعبد القادر يو�شف هدف اإيه جي.

ويف املباراة الثانية وا�شل فريق القوات القوية تاألقه يف البطولة 
وحققه فوزه الثاين على التوايل بعد اأن تخطى فريق زيدان 
 4 اأهللداف دون رد باأقدام من�شور علي وكرمي كركار  بثمانية 

اأهداف ووليد بن علي هدفني واأحمد العو�س.
وبهذه النتيجة يت�شدر فريق القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
املجموعة الثالثة بل 6 نقاط من مبارتني وياأتي خلفه موؤ�ش�شة 

عبد احلميد خوري للتجارة بل 4 نقاط ويف املركز الثالث اإيه 
الرابع  املركز  زيللدان  فريق  يحتل  بينما  وحلليللدة،  بنقطة  جي 

والأخري بدون ر�شيد.

بداية قوية لل�ضيدات ونتائج �ضاحقة
انطلقت  التي  لل�شيدات  القدم  كللرة  خما�شيات  مناف�شات  ويف 
4 مباريات، حيث متكن فريق اآي جي  اأم�س بل  اأول من  م�شاء 
 18 بللل  اخلا�شة  اليحر  مدر�شة  فريق  اكت�شاح  مللن   ) اأ   ( جللي 
اأدارهللا طاقم حتكيم ن�شائي  التي  املباراة  دون مقابل يف  هدفاً 
ال�شحي، و�شجل  ربيع ومرمي  ورانللا  الزعابي  مكون من خلود 
رمريو  واملليللال  رييز  ونللويللال  فلوري�س  نتاليا  الفائز  اأهلللداف 
ووفلللاء الللغللرايللب وامللبللارو لوبيز. كما تللعللادل فللريللق نلللادي اأبو 
اإيللله بهدفني  اإف  دبليو  فللريللق دي  مللع  الللريللا�للشللي جللامللا  ظبي 
اأ ( املجموعة الأوىل بل 3  لكل منهما، ويت�شدر اآي جي جي ) 
اإف  دبليو  ودي  جاما  الريا�شي  ظبي  اأبللو  خلفه  ويللاأتللي  نقاط 
اإيه بنقطة واحدة ومدر�شة اليحر اخلا�شة بدون ر�شيد. ويف 
املجموعة الثانية ا�شتطاع فريق اآي جي جي ) ب ( من الفوز 
على فريق النفط العراقي بع�شرة اأهداف دون مقابل ليحتل 
الأهللللداف عن  وبللفللارق  نللقللاط   3 بللل  الثانية  �للشللدارة املجموعة 
نادي اأبو ظبي الريا�شي األفا الذي متكن من اكت�شاح طريان 
املجموعة.  �شمن  الثانية  املللبللاراة  يف  النتيجة  بنف�س  الحتللاد 
ويلتقي اليوم فريق مدر�شة اليحر اخلا�شة مع دي دبليو اإيه 
اأ ( يف  اإف، ونللادي اأبو ظبي الريا�شي جاما مع اآي جي جي ) 
املجموعة الأوىل، ويف املجموعة الثانية يواجه النفط العراقي 
اجلولة  خ�شارة  لتعوي�س  حمللاولللة  يف  الحتلللاد  طللريان  فريق 
اآي جي جي  األفا مع  اأبو ظبي الريا�شي  الأوىل، بينما يلتقي 
) ب ( يف �شراع على �شدارة املجموعة و�شمان التاأهل لن�شف 

النهائي.

القبي�ضي يبداأ م�ضواره ببولينج ال�ضباط
الأوملبياد  يف  مناف�شاتها  اللليللوم  البولينج  م�شابقة  تللوا�للشللل 
الللرملل�للشللاين بللالللتلل�للشللفلليللات الللتللاأهلليللللليللة الللرابللعللة بللفللئللة الكبار 
املللحللرتفللني ، ويلل�للشللارك اللليللوم نخبة مللن الللالعللبللني الللكللبللار يف 
رئي�س  القبي�شي  خليفة  حممد  يتقدمهم  بالإمارات  البولينج 
اأوملبياد  يف  املا�شي  العام  بطولة  لقب  وحامل  البولينج  احتللاد 
ال�شباط واملر�شح الأول لهذه للبطولة هذا املو�شم اي�شاً ، كما 
�شاكر  امثال  للبولينج  الإملللارات  منتخب  من  لعبي  ي�شارك 
ومناف�شة  قللوة  البطولة  يزيد  ممللا   ، ال�شويدي  وح�شني  علي 
باأن  ويللذكللر   . الللرابللعللة  التاأهيلية  الت�شفيات  يف  مب�شاركتهم 
تلعب  7جمموعات  اىل  ق�شمت  قد  التاأهيلية  الت�شفيات  عدد 
الللدور الثاين يف  16 لعباً اىل  اأف�شل  ايللام حتى يتاأهل   7 يف 
املنظمة  اللجنة  خ�ش�شت  قللد  بينما   ، املحرتفني  الكبار  فئة 
14 لعباً فقط  املبتدئني والذي ي�شارك بها  يوم واحد لفئة 
.  ويت�شدر الرتتيب العام حتى الأن حارب املن�شوري مبعدل 
212 نقطه ، يليه نايف عقاب 209.3 ويحتل املركز الثالث 
عادل  الرابع  املركز  ويف  نقطه   208 مبعدل  الزعابي  يو�شف 
يتواجد  اخلام�س  املركز  ويف   ، نقطه   206 مبعدل  اجلللالف 
حليمان الهاملي بر�شيد 203.8 ويليه حممد حريز بر�شيد 
199.6 وحممد املرزوقي ثامناً  201.8 ثم علي الرا�شدي 

مبعدل 198.1 . 

لل�شطرجن  الأ�شيوي  وبللرامللج الحتللاد  اإطللار خطط  يف 
ال�شفراء  الللقللارة  بلللللدان  خمتلف  يف  باللعبة  للنهو�س 
وتللاأهلليللل اللللكلللوادر الللفللنلليللة اللللقلللادرة علللللى اإجنللللاز مهمة 
التطوير ، وجه ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
بتنظيم  لل�شطرجن  ال�شيوي  الحتللاد  رئي�س  نهيان  اآل 
دورة تدريبية لإعداد وتاأهيل املدربني يف هوجن كوجن 
اأكادميية  اإ�لللشلللراف  حتللت  وذللللك  اأ�للشلليللا  �للشللرق  ومنطقة 
الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن وبدعم من رئي�س الحتاد 

ال�شيوي.
الدويل  الللدويل والأ�شتاذ  املحا�شر  الللدورة  يحا�شر يف 
الكبري اليوناين اإف�شرتاتيو�س جريفا�س �شكرتري جلنة 
رئي�س  بحر�س  اأ�شاد  الللذي  الللدويل  بالحتاد  املدربني 
الفني  الللكللوادر  بتطوير  واهتمامه  الآ�للشلليللوي  الحتلللاد 
اأرجللاء قارة ا�شيا مما يعك�س روؤيللة وا�شحة  يف خمتلف 
للحفاظ على املكت�شبات ال�شيوية على امل�شتوى العاملي 
نا�شئي  باإحتكار  الأخلللرية  الأعللللوام  يف  تر�شخت  والللتللي 

اأ�شيا لبطولت العامل للنا�شئني واحل�شاد الوفري من 
البلدان  ونا�شئي  لالعبي  العاملي  والألللقللاب  امليداليات 
الأ�للشلليللويللة وخللا�للشللة تلللللك الللتللي اأقلليللمللت فلليللهللا دورات 
ال�شيخ  وتللوجلليللهللات  بللدعللم  املللدربللني  لتاأهيل  متقدمة 
واأكادميية  نهيان  اآل  �شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان 

الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن.
مللن ناحيته رحلللب يل جللاكلل�للشللون رئلليلل�للس احتلللاد هوجن 
كوجن لل�شطرجن مببادرة ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن 
�شخبوط اآل نهيان وثمن هذا الهتمام الكرمي والروؤية 
ال�شائبة موؤكدا اأن مدربي هوجن كوجن والدول املجاورة 
من  كللثللريا  ي�شتفيدون  �للشللوف  اأ�للشلليللا  �للشللرق  منطقة  يف 
تنظيم هذه الدورة ل�شقل قدراتهم التدريبية والفنية 
مما ي�شاهم ب�شكل كبري يف تطوير م�شتوى النا�شئني يف 
دول �شرق اأ�شيا وتاأهيلهم للمناف�شات العاملية للحفاظ 
ال�شطرجنية  ال�شاحة  على  الأ�شيوية  املكت�شبات  على 

الدولية . 

اىل  املخ�شرم  ال�للشللبللاين  حللار�للشلله  النللكللللليللزي  ليفربول  �شيعري 
ال�شابق  مبلللدربللله  جمللللددا  �شيجتمع  حلليللث  اليلللطلللايل  نلللابلللويل 
ليفربول  �شحيفة  ذكللرت  ما  بح�شب  بينيتيز  رافايل  ومواطنه 

ايكو النكليزية.
 ، رود  انفيلد  ملعب  يف  موا�شم  ثمانية  عاما   30 رينا  وام�شى 
من  مينيوليه  �شيمون  املميز  البلجيكي  احلللار�للس  و�للشللول  لكن 
املا�شي  يونيو  حللزيللران  يف  جنيه  ماليني   9 مقابل  �شندرلند 

افقده مركز ال�شا�شي.
ويتوقع ان ينتقل رينا اىل ايطاليا للخ�شوع لفح�س طبي مع 
اللللدوري اليللطللايل، ولللن يكون مللع الفريق الحللمللر يف  و�شيف 
2005 اىل ليفربول من  جولته ال�شرتالية. وو�شل رينا عام 
وكاأ�س  الوروبية  ال�شوبر  الكاأ�س  باحراز  معه  و�شاهم  فياريال، 

انكلرتا يف مو�شمه الول.

ليفربول يعر حار�سه 
رينا اإىل نابويل 

رومـــا يتعاقـــد مـــع الهولنـــدي 
�سرتوتـمــــــان 

اعلن نادي روما اليطايل ر�شميا عن تعاقده مع لعب الو�شط الهولندي الدويل كيفن �شرتومتان 
من ايندوهوفن وا�شار النادي اىل ان قيمة ال�شفقة بلغت 5ر16مليون يورو زائد 5ر3 ماليني يورو 
مكافات خلم�شة اعوام وكتب �شرتومتان )23 عاما( على مدونة تويرت : انا �شعيد لالن�شمام اىل 
هذا النادي الكبري هذه اخلطوة التالية يف م�شريتي الحرتافية بعد �شبارتا، اوترخت وايندهوفن .

واقر الالعب انه ا�شت�شار مواطنه مارك فان بومل لعب ميالن ال�شابق قبل النتقال اىل ايطاليا 
وقال مار�شيل بارندز املدير الريا�شي يف ايندهوفن انه كان من امل�شتحيل رف�س العر�س، وهومن 
بني الكرب يف تاريخ ايندهوفن ويرفع و�شول �شرتومتان، املطارد من مان�ش�شرت يونايتد النكليزي، 

احتمالت انتقال دانييلي دي رو�شي اىل ت�شل�شي النكليزي.
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الرقابة  وجللهللاز  امللل�للشللانللدة  اخللللدملللات  فلللرق  �شمنت 
الغذائية عن املجموعة الوىل ومكتب المني العام 
مت�شدر املجموعة الثانية تاأهلها اىل املربع الذهبي 
لكاأ�س من�شور بن زايد لكرة القدم بن�شختها الثانية 
التي تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
�شوؤون  وزيللر  الللوزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 

الرئا�شة ، يف ملعب قبة الرو�شة باأبوظبي .
الت�شفيات  يف  والللثللانلليللة  الوىل  اجلللللولت  وحللفلللللت 
ال�شبوع  جللرت  الللتللي  املجموعات  للللدور  التمهيدية 
املا�شي بالنتائج املميزة والنت�شارات املتتالية للفرق 
الطاحمة بتحقيق اف�شل املراكز يف الن�شخة الثانية 
من البطولة التي تقام مب�شاركة ثمانية فرق متثل 
واجلهات احلكومية  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  قطاعات 
الن�شطة  واجللللنللللدة  بلللراملللج  ،�للشللمللن  لللهللا  الللتللابللعللة 
الريا�شية يف اتفاقية التعاون وال�شراكة بني الوزارة 
وجمل�س ابوظبي الريا�شي وال�شاعية لدعم التفاعل 

البطولت  دور  وتللعللزيللز   ، الجللتللمللاعللي  الللريللا�للشللي 
الرم�شانية وحتقيق املمار�شات الريا�شية اليجابية 
يف  الريا�شية  الثقافة  ن�شر  وموا�شلة   ، املجتمع  يف 

�شفوف خمتلف الفئات والقطاعات املجتمعية .
ووا�لللشلللل فللريللق قللطللاع اخللللدملللات امللل�للشللانللدة �شل�شلة 
عللرو�للشلله املللملليللزة يف ملل�للشللواره للللللحللفللاظ علللللى لقب 
الللبللطللولللة للللللمللرة الللثللانلليللة علللللى الللتللوايل ، اثلللر فوزه 
بالوزارة  املعلومات  تقنية  ق�شم  فريق  على  الللثللاين 
حممد  للله  و�شجل   ، هدفني  مقابل  اهلللداف  بثالثة 
حني  يف   ، العبديل  وابراهيم  �شامل  و�شليمان  �شعيد 
جللللاءت اهللللداف اخلللا�للشللر عللن طللريللق يللو�للشللف احمد 
6 نقاط  وعللبللد اهلل الللفللردي ، لللريفللع ر�للشلليللده اىل 
الوىل  املجموعة  �للشللدارة  يف  وليقف  مباراتني  مللن 
البطولة  نهائي  ن�شف  اىل  املبا�شر  تاأهله  ولي�شمن 
متكن  ذاتللهللا  املجموعة  ويف  وا�شتحقاق،  جلللدارة  عللن 
الللغللذائلليللة ملللن ت�شجيل  للللللرقللابللة  ابللوظللبللي  جلللهلللاز 

بعد   ، الكبار  اىل مربع  قللاده  الللذي  الثاين  انت�شاره 
ان متكن من حتقيق فوزا عري�شا على فريق قطاع 
 ، مقابل  دون  هدفا   11 بنتيجة  الرئا�شية  املرا�شم 
الهداف  بفارق  وليقف  ال�شاد�شة  النقطة  ليح�شد 

عن املت�شدر قطاع اخلدمات امل�شاندة .
ويف مواجهات املجموعة الثانية فر�س فريق مكتب 
الفرق  بني  مكانته  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  عام  امني 
متتالني  بفوزين  الللبللارز  ح�شوره  واكلللد   ، امل�شاركة 
اجلوية  لالأر�شاد  الوطني  املركز  فريق  على  الول 
، �شجلها كون�شتينو  اهللداف دون رد  ب�شتة  والللزلزل 
، جمعة  را�شد احلمادي   ، ،ماجد اخلال�شي  ادريللان 
خ�شيب ، نا�شر املزروعي ، عبد العزيز العنزي ، كما 
جنح يف تكرار �شيناريو الفوز على فريق قطاع �شوؤون 
، لريفع ر�شيده اىل  املجتمع بهدفني مقابل هدف 
الكاأ�س  6 نقاط وليتاأهل مبا�شرة اىل ن�شف نهائي 
دائرة  فللريللق  الللثللاين  بللاملللركللز  بللعللده  ، وجلللاء  الغالية 

قطاع  مع  بتعادل  ح�شدها   ، نقاط  باأربعة  الق�شاء 
�شوؤون املجتمع باأربعة اهداف لكال الفريقني ، وفوز 
على املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل الذي 

وقف اخريا بدون نقاط.
اجلولة  �شمن  مباراتني  الحللد  اليوم  م�شاء  وتقام 
الوىل  للمجموعة  التمهيدي  اللللدور  مللن  الثالثة 
تقنية  ق�شم  الرئا�شة  املرا�شم  قطاع  يالقي  حيث   ،
يالعب  فيما   ، حا�شل  حت�شيل  كمباراة  املعلومات 
جهاز  الو�شيف  امل�شاندة  اخلللدمللات  قطاع  املت�شدر 
ابللوظللبللي للللللرقللابللة الللغللذائلليللة ، لللفللك �للشللراكللة القمة 

وح�شم �شدارة املجموعة الوىل .
وجتري يوم غد الثنني اخر مباراتني يف املجموعة 
الثانية بني املت�شدر مكتب المني العام والو�شيف 
املجتمع  �للشللوؤون  قطاع  يواجه  فيما   ، الق�شاء  دائللرة 
املركز  ،فريق  وحيدة  بنقطة  الثالث  املركز  �شاحب 
لللالأر�للشللاد اجلللويللة واللللللزلزل ، يف مباراة  الللوطللنللي 

حتمل ب�شي�س امل لالأول والذي يتطلب منه الفوز 
باأكرث من �شبعة اهداف وباملقابل خ�شارة فريق دائرة 

الق�شاء .
ملللن جللانللبلله ا�لللشلللاد خللالللد اللل�للشللويللدي املللنلل�للشللق العام 
�شاركت واثرت  التي  الثمانية  الفرق  للبطولة بدور 
البطولة  بللدء  منذ  رائللعللة  ب�شمات  وتللركللت  احللللدث 
الن�شاط  دعللم  ودوره يف  اهمية احلللدث  واكللد على   ،
الريا�شي ملجتمع وزارة �شوؤون الرئا�شة ، م�شريا ان 
الدور الول �شارف على النتهاء بدون حدوث حالت 
او موؤ�شرات خمالفة للوائح النظام الفني للبطولة 
ا�شهمت  التي  الدولية  التحكيمية  بالكوادر  ،م�شيدا 
بتحقيق النجاح ملناف�شات الن�شخة الثانية من كاأ�س 
من�شور بن زايد لكرة القدم والتي نتطلع ان تكون 
 ، احلللدث  لنهائي  و�شول  دور  كل  يف  �شورها  باأبهى 
متقدما بال�شكر والتقدير لكل العاملني يف اللجان 
املهم  وتللعللاونللهللم  والتن�شيقية  والفنية  التنظيمية 

اللللذي بلللللور افللكللار جللديللدة علللززت مللن تللقللدم م�شار 
العمل للبطولة الثانية.

الحداث  ق�شم  رئي�س  املللرزوقللي  �شدد �شالح  بللدوره 
الللريللا�للشلليللة يف جمللللل�للس ابلللوظلللبلللي الللريللا�للشللي على 
به  حفلت  ومللا   ، الثانية  بن�شختها  البطولة  اهمية 
 ، املللجللمللوعللات  ملللن دور  والللثللانلليللة  اجللللللولت الوىل 
خري دليل على العداد الكبري للفرق امل�شاركة التي 
حر�شت على ان تكون باأف�شل حالتها من النواحي 
التناف�س ال�شريف  ، لتعك�س اوجه  البدنية واملهارية 
واحل�شاري بني فرق املجموعتني ، مبا يتنا�شب مع 
ا�شم وراعي البطولة ، م�شيدا بروح الفريق الواحد 
على  وامل�شرفة  املنظمة  اللجان  مبختلف  احلا�شرة 
تنبئ  الثانية  البطولة  ان  على  ومللوؤكللدا   ، احللللدث 
املحتدم  والتناف�س  بالإثارة  مب�شتوى متميز ومليء 
يف مواجهات املربع الذهبي ، متمنيا جلميع الفرق 

النجاح يف قادم م�شوارها .

•• �صامي عبدالعظيم- ليون:
ت�شوير جابر عابدين :

يتابع منتخبنا الوطني م�شاركته يف مونديال فرن�شا 
الدويل لقوى املعاقني ، م�شاء اليوم الأحد يف ملعب 
التحدي  مرحلة  يللبللداأ  ،اإذ  ليون  مدينة  و�شط  رون 
الثاين  لليوم  البطولة  يف  الألللقللاب  على  للمناف�شة 
على التوايل ، بالالعبني جمعة الطنيجي يف الدور 
 F54 النهائي من م�شابقة قذف القر�س يف الفئات
 18 مللع  املناف�شة  �شتجمعه  حلليللث   F56،  F55،
القايد  حممد  الذهبي  البطل  �شيبداأ  ،بينما  لعبا 
م�شواره بت�شفيات الدور ن�شف النهائي يف الكرا�شي 
200 مرت ،مب�شاركة  T34مل�شافة  للفئة  املتحركة 
12 لعبا . وت�شهد البطولة اأي�شا مناف�شات اأخرى 
يف رمي الرمح والوثب الطويل وقذف اجللة لفئات 

البرت وال�شلل الدماغي والإعاقات الب�شرية .
وميتلك القايد �شجال حافال بالإجنازات مع منتخب 
الإمارات يف فئة الكرا�شي املتحركة ،اإذ احرز بطولة 
العامل يف �شباق 100 مرت لعام 2011،عالوة على 
 200 ل�شباقي  والللربونللزيللة  الف�شية  امللليللداللليللتللني 
،بجانب   2012 لللنللدن  اأومللللبللليلللاد  يف  ملللرت  و100 
حلل�للشللوللله علللللى ذهللبلليللتللني وفلل�للشلليللة بللبللطللولللة العامل 

لألعاب القوى نيوزيلندا 2011 وذهبية وبرونزية 
والبرت  احلركية  لللالإعللاقللة  لل�شباب  الللعللامل  بطولة 
واأربللللع ذهللبلليللات وف�شية   ،  2007 اإفللريللقلليللا  جللنللوب 
والبرت  احلركية  لالإعاقة  العاملية  الألللعللاب  دورة  يف 
2011 ، وثالث ذهبيات يف بطولة جمل�س التعاون 
يف  ذهبيات  2003،اإىل جانب ثالث  عام  اخلليجي 

بطولة جمل�س التعاون اخلليجي لعام 2006 .
التاأهيلي  الرقم  على  الطنيجي  ح�شل  املقابل  ويف 
تاألقه يف بطولة  ،اإثر  للم�شاركة يف مونديال فرن�شا 
اأف�شل  من  وبات  املتحركة  للكرا�شي  الدولية  العني 
القر�س  العامل يف قذف  م�شتوى  على  �شتة لعبني 
لقوى  الدولية  فللزاع  بطولت  يف  تاألقه  جانب  ،اإىل 
الللثللاين لقوى  الللللدويل  اللل�للشللارقللة  املللعللاقللني وملتقى 

املعاقني وبطولة الدولة لقوى املعاقني .
كما ح�شل على ثللالث ذهبيات يف قللذف القر�س يف 
فرن�شا  بللطللولللة  2013،و  الللدوللليللة  الللعللني  بللطللولللة 

الدولية 2012 و بطولة الت�شيك 2012 اأي�شا .
وكان منتخبنا ق�س �شريط م�شاركته يف البطولة اأول 
واأحمد  بالالعبني ح�شن مالليح  ال�شبت  اأم�س  من 
احلو�شني يف م�شابقة رمي الرمح F33 لفئة ال�شلل 
اأملل�للس بطولة  مللن  اأول  ود�للشللنللت فرن�شا   . الللدمللاغللي 
الللعللامل لللقللوى املللعللاقللني حتللت الأملللطلللار علللللى ملعب 

فالريي  والللريللا�للشللة  ال�شباب  وزيلللرة  ،بح�شور  رون 
فورنريون ورئي�س اللجنة الباراملبية الدولية فيليب 
كريفن و 1088 لعبا ولعبة ميثلون 95 دولة ، يف 
الإعاقات احلركية والب�شرية وال�شمعية ،بعد اعتماد 
القائمة النهائية من اللجنة الفنية للبطولة ،بواقع 
اجلمهور  جللانللب  ،اإىل  لعللبللة  و329  لعللبللا   759

الغفري الذي غ�شت به مدرجات امللعب .

احلامد يلًوح بعلم االإمارات يف ليون 
ورفللع الللالعللب حممد احلللامللد العلم الإمللاراتللي يف 
طللابللور الللعللر�للس اخلللا�للس بلللاللللدول امللل�للشللاركللة ،حيث 

قوبلت الوفود بالت�شفيق احلار من قبل اجلمهور .
الوفود  دخول  فقرة  على  احلفل  مرا�شم  واقت�شرت 
اإىل جللانللب بع�س  الللبللطللولللة  امللل�للشللاركللة ورفللللع علللللم 
طائرة  هبوط  لفتا  كللان  ،كما  املو�شيقية  الللفللقللرات 
للملعب  املللحللاذيللة  اجلللهللة  على  عمالقة  هيلكوبرت 
،لت�شليم العلم الذي حمله اأحد اجلنود من فئة ذوي 
الإعاقة اإىل املن�شة الرئي�شة ، ،حيث اأو�شح املتحدث 
العلم  يحمل  اللللذي  اجلللنللدي  اأن   ، املن�شة  على  مللن 

تعر�س لالإعاقة ب�شبب احلرب يف اأفغان�شتان. 
ا�شت�شافة  فللللورنللللريون  فلللاللللريي  الللللوزيللللرة  وعللللللًدت 
البطولة يف مدينة ليون حدثا مهما وقالت اإن الذين 
،كما  التقدير  ي�شتحقون  ال�شيء  فرن�شا هذا  منحوا 
املنظمة  اللجنة  قبل  من  الكبرية  اجلهود  امتدحت 
للبطولة واللجنة الباراملبية الدولية . وبدوره قال 
هذا  بوجود  تفخر  اأن  لها  فرن�شا  اإن  كريفن  فيليب 
للتناف�س  اأر�شها  العامل على  الهائل من دول  العدد 
اأن اجلهود  الفوز بالألقاب ،مو�شحا  الريا�شي على 
الكبرية يف العداد والتح�شري للبطولة كانت جيدة 

ويف م�شتوى الأحداث . 

اآمال وطموحات 
اإن  اأحمد ح�شني  نبيل  الوطني  املنتخب  مللدرب  قال 
الآمال والطموحات كبرية يف ردة الفعل املرجوة من 
الالعب جمعة الطنيجي م�شاء اليوم ،خ�شو�شا اإثر 
اأنه  ،برغم  اأخريا  الفني  التطور الالفت يف م�شتواه 
�شي�شارك يف امل�شابقة بعد الدمج مع فئتني ،لريتفع 

علللدد امللل�للشللاركللني اإىل 18 لعللبللا ،وهلللللذا اللل�للشلليء ل 
املتناف�شني من دول  العدالة بني  اإىل حتقيق  يللوؤدي 
العامل قاطبة ،ما ي�شمح بعرقلة احلظوظ يف الفوز 
هناك حماولة  :كانت  واأ�شاف   . الذهبية  بامليدالية 
ملللخللاطللبللة اللللللجللنللة الللبللاراملللبلليللة الللدوللليللة مللن جميع 
،للموافقة على عدم  هللذا اخل�شو�س  الإحتلللادات يف 
الدمج لإر�شاء العدالة بني الفئات املتناف�شة واأ�شارت 
اإىل موافقتها على عدم  عام  اأكللرث من  قبل  اللجنة 
الدمج لتحقيق العدالة املن�شودة ،لكن الأمور راوحت 
مكانها . واأو�شح :قابلنا هذا الأمر مبحاولت مكثفة 
لرفع م�شتوى الالعبني يف اإحتاد املعاقني ،على نحو 
يوؤدي اإىل ح�شد اأف�شل النتائج يف مثل هذه املنا�شبات 
على  الالعبني  اأف�شل  فيها  يتناف�س  التي  الدولية 
م�شتوى العامل ،ونرجو اأن تكون املح�شلة جيدة من 
الالعب الطنيجي م�شاء اليوم . واختتم : احلقيقة 
اأن امل�شتوى الفني لالعب بدا جيدا ،حيث اأثمر عن 
فوزه بذهبية قذف القر�س يف بطولة العني الدولية 
 2012 الدولية  فرن�شا  بطولة  ذهبية  ثم   2013
ما  ،واأكلللرث  اأي�شا   2012 الت�شيك  بطولة  وذهبية 
القوية  وعزميته  الللعللايل  ا�للشللراره  الطنيجي  مييز 
،وامل�شكلة  الفنية  للن�شائح  ،وتقبله  التدريبات  اأثناء 
التي  ال�شعوبات  يف  تكمن  اأخلللريا  منها  عللانللى  الللتللي 
يواجهها يف احل�شول على تفرغ من جهة عمله ،قبل 
دخوله اإىل اأجواء البطولت وهذا غري كاف لو�شعه 

على من�شة التتويج . 

القايد : مناف�ضة قوية 
اأكد البطل الذهبي حممد القايد اأن بطولة العامل 
بني  قويا  تناف�شا  �شت�شهد  فرن�شا  يف  املعاقني  لقوى 
بالألقاب  والفوز  الأوىل  باملراكز  للتتويج  الالعبني 
،مو�شحا اأن الآمال حتدوه يف احراز اأف�شل النتائج 
اليوم  ملل�للشللاء  الللبللطللولللة  يف  الأول  ظلللهلللوره  خللللالل 
الوطني يف  ال�شعار  الدفاع عن  اأجنح يف  اأن  ،واأمتنى 
التوقعات   : واأ�للشللاف  الفرن�شية  ليون  مدينة  �شماء 
النجاح  متابعة  مللن  اأمتللكللن  اأن  اأمتللنللى  ،لكن  �شعبة 
الذي حققته بالن�شخة املا�شية للبطولة يف نيوزلندا 
�شماء  يف  الللوطللنللي  الللعلللللم  يلللرفلللرف  ،حللتللى   2011

فرن�شا 

الكعبي واملطرو�ضي
مبونديال  ملل�للشللواره  الكعبي  حمللمللد  الللالعللب  يللبللداأ 
فللرنلل�للشللا اللللللدويل يلللوم غلللد الثلللنلللني يف نللهللائللي رمي 
،بينما  14 لعبا  ،F36 ،مع   F35 الفئة  القر�س 
رمي  نهائي  يف  املطرو�شي  مرمي  الالعبة  �شت�شارك 
الرمح الفئة F46 ،مع �شبع لعبات يف م�شاء اليوم 

ذاته .

الذهب الفرن�ضي يغري التوان�ضة 
احلائز   ، كتيلة  ،وليد  التون�شي  الذهبي  البطل  اأكد 
لدورة  علل�للشللرة  الللرابللعللة  الن�شخة  يف  ذهللبلليللتللني  علللللى 
الألعاب �شبه الأوملبية لندن 2012 ،عزمه املناف�شة 
بقوة على الفوز بالذهب جمددا يف مونديال فرن�شا 
الدويل لقوى املعاقني ،وقال اإن الأمر �شيكون جيدا 
لو جنحت جمددا يف التتويج ،برغم املناف�شة القوية 
املتوقعة ،ورمبللا اأجنللح يف ت�شجيل الأرقللام القيا�شية 
 200 ب�شباق  لللنللدن  يف  قللويللا  رقللمللا  حققت  اأن  بللعللد 
T34 ،بزمن قدره  مرت يف الكرا�شي املتحركة فئة 

27،98 ثانية فقط وح�شلت على الذهبية.

�شباق  يف  الثانية  الذهبية  على  ح�شويل   : واأ�للشللاف 
 ، ثانية   15،91 قللدره  بزمن  لندن  يف  مللرت   100
يف  هنا  النت�شارات  طريق  يف  امل�شي  على  ي�شجعني 
فرن�شا ،واأعتقد اأن الالعب الإماراتي حممد القايد 
يقوم  اأن  ي�شتطيع  لندن  قويا يف  كان مناف�شا  الللذي 

بال�شيء ذاته ،فهو عداء ممتاز ويرغب بالنجاح .
وبدروها قالت البطلة التون�شية يف رمي اجللة روعة 
الكليلي احلائزة على ميداليات ملونة عدة يف لندن 
املناف�شة  يف  ترغب  ،اإنللهللا   2008 وال�شني   2012
بقوة على الذهب يف مونديال فرن�شا ،برغم املناف�شة 
القوية من املنتخبات الأخرى. واأو�شحت زميلتها يف 
املنتخب التون�شي ، هنية العابدي رغبتها يف املناف�شة 
على الذهب خالل مونديال فرن�شا يف قذف اجللة 
ورمي الرمح لتتويج تاألقها ال�شيف املا�شي يف لندن 
،اإىل جانب نتائجها اجليدة يف الن�شخة املا�شية من 
 2011 نيوزلندا  يف  املعاقني  لقوى  العامل  بطولة 

،والتي اأثمرت عن فوزها بامليدالية الذهبية . 
وعربت الالعبة ف�شيلة النفاتي التي ت�شارك للمرة 
، عن  العامل مب�شابقة دفع اجللة  الأوىل يف بطولة 
للفوز  تون�س  لعبات  مع  التحدي  بخو�س  رغبتها 

بالألقاب وتتويج اجلهود لبلوغ من�شة التتويج .

تيتو  مع  تعاطفه  خارجها  اأو  اإ�شبانيا  داخللل  �شواء  الريا�شي  الو�شط  اأبللدى 
عن  رحيله  رو�شيل  �شاندرو  بر�شلونة  نللادي  رئي�س  اأعلن  اأن  بعد  فيالنوفا، 
مللع مر�س  مللعللانللاتلله  ب�شبب  لللظللروف �شحية  الللكللتللالللوين  الللفللريللق  تللدريللب 

ال�شرطان التي بداأت منذ نحو عام ون�شف العام.
ورغلللم الللنللديللة اللل�للشللديللدة بللني الللفللريللقللني، كللان ريلللال مللدريللد اأول مللن اأبدى 
ون�شر على  اإدارتللله  ر�شمي �شدر عن  بيان  خللالل  ت�شامنه مع فيالنوفا من 
ريللال مدريد يقدم دعمه وتعاطفه مع  نللادي  البيان  الر�شمي. وقللال  موقعه 

تيتو فيالنوفا وعائلته واأ�شدقائه وناديه بر�شلونة .
الر�شمي على موقع  تغريدة عرب ح�شابه  اإ�شبانيول  نادي  ن�شر  ومن جانبه، 
التوا�شل الجتماعي تويرت جاء فيها نود اأن تفوز بهذه املباراة ، فيما اأعرب 
بيانا  فالن�شيا  نللادي  واأ�للشللدر  لفيالنوفا  الكامل  دعمه  عللن  مللدريللد  اأتلتيكو 

اللحظات  هللذه  اأكللد يف  فيالنوفا، حيث  مع  ت�شامنه  فيه عن  اأعللرب  ر�شميا 
ال�شعبة، اخل�شومة الوحيدة القائمة تكون يف مواجهة املر�س. نادي فالن�شيا 

وم�شجعوه ين�شمون لتيتو يف كفاحه من اأجل التعايف .
اأعلللرب نادي  الللللدوري الإ�للشللبللاين، حيث  اأ�للشللداء حمنة تيتو حلللدود  وعلللربت 
ت�شيل�شي الإجنللللليللزي ومللدربلله الللربتللغللايل جللوزيلله مللوريللنلليللو ولعللبللوه عن 
متنياتهم بال�شفاء للمدرب الإ�شباين واأ�شدر ت�شيل�شي على �شفحته مبوقع 

)تويرت( بيانا يقدم فيه الدعم لتيتو با�شم مورينيو ولعبيه.
الإ�شباين  الإيللطللايل،  نابويل  لفريق  الفني  للمدير  بالن�شبة  احلللال  وكذلك 
نابويل  واأ�للشللرة  الفني  اأنللا وجهازي  نر�شل  اأن  نللود  قللال  الللذي  بنيتز،  رافائيل 
الكبرية دعمنا وكل حبنا لتيتو فيالنوفا واأ�شرته يف تلك اللحظات ال�شعبة .
ومل يقت�شر الأمر على الأندية، حيث اأبدى العديد من املدربني والالعبني 

ت�شامنهم مع فيالنوفا الذي تعر�س لالنتكا�شة الأوىل مع مر�س �شرطان 
احللق يف دي�شمرب-كانون اأول من العام املا�شي وخ�شع جلراحة يف بر�شلونة 
اأعقبها ال�شفر اىل نيويورك، حيث مكث هناك نحو �شهرين، ثم عاد ملزاولة 

من�شبه مع زيارات متكررة للمدينة الأمريكية لإجراء فحو�س طبية.
وكان حار�س مرمى املنتخب الإ�شباين وليفربول الإجنليزي بيبي رينا من 
اأوائل الالعبني الذين اأظهروا ت�شامنهم مع فيالنوفا، حيث اأكد عرب ح�شابه 
على موقع تويرت الكرة زائلة كما هو احلال مع انت�شاراتها وهزائمها. اأمتنى 

كل القوة لتيتو واأ�شرته. �شتفوز بهذه املباراة كذلك .
اأمتنى  ال�شابق واأتلتيكو مدريد احلايل ديفيد فيا فقال  اأما لعب بر�شلونة 
لك التحلي بالقوة يف هذه اللحظة ال�شعبة ومل يتخلف لعبا ريال مدريد 
األفارو موراتا و�شرخيو رامو�س وكذلك األفارو نيجريدو وخوان ماتا وكازورل 

املحرتفون يف الدوري الإجنليزي عن تقدمي دعمهم لتيتو.
وموناكو  ال�شابق  بر�شلونة  لعللب  اأبلليللدال  اإريللك  الفرن�شي  قللال  ومللن جانبه 
اأرفقه ب�شورة يظهر  الذي  التعليق   ، اإىل جللوارك  دائما  اأنت عظيم.  احلايل 
فيها اإىل جوار تيتو. وبعيدا عن عامل كرة القدم، قال باو جا�شول، لعب لو�س 
اأجنلي�س ليكرز ومنتخب اإ�شبانيا لكرة ال�شلة يف املقام الأول والأكرث اأهمية يف 
احلياة هي ال�شحة. اأف�شل متنياتي لتيتو فيالنوفا يف هذه اللحظة ال�شعبة 
، بح�شب ما ذكرته �شحيفة )اآ�س( الإ�شبانية. وكذلك اأبدى الدراجان بوريتو 
اأن  يف  اأملهما  عن  معربني  لفيالنوفا،  دعمهما  كونتادور  واألربتو  رودريجو 
يفوز جمددا باحلرب �شد ذلك املر�س اللعني . وعلى ال�شعيد الر�شمي، قال 
وزير التعليم والثقافة والريا�شة الإ�شباين خو�شيه اجنا�شيو وريت اأمتنى لك 

�شرعة التعايف ، مبديا دعمه وت�شجيعه لفيالنوفا يف حمنته.

الــــو�ســــط الــريا�ســــي العاملــــــي يت�سامـــــن مــــع فيالنوفــــــــا 

اليوم وغدًا.. ت�ضتكمل مباريات اجلولة االأخرية يف دور املجموعات 

اخلدمات امل�ساندة والرقابة الغذائية ومكتب االأمني العام اإىل ن�سف نهائي كاأ�ض من�سور بن زايد 2013

فرن�ضا تد�ضن مونديال قوى املعاقني حتت االأمطار

القـــايـــد والطنيجــــي ي�ستهــــالن م�ســــوار التنافــــ�ض يف القــــر�ض والكـــــرا�ســــــي
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اأت�ض بي تنظم حملة �سور 
الفرح مع موقع باب ال�سباب

اأقامت �شركة ات�س بي ال�شرق الأو�شط موؤخراً حملة �شور الفرح ، وذلك   
بالتعاون مع باب ال�شباب، املوقع الإلكرتوين امل�شمم جلعل حياة الطالب 
اأو�شع  باإمكانات  تزويدهم  �شهولة عرب  اأكللرث  املتحدة  العربية  الإمللارات  يف 
للح�شول على املعلومات. ودعت احلملة امل�شاركني من خمتلف اجلامعات 
الإماراتية اإىل ا�شتعرا�س مواهبهم واإبداعاتهم عرب ر�شم �شورهم اخلا�شة 
 HP ENVY x2 املدمج  ال�شخ�شي  احلا�شوب  جهاز  با�شتخدام  املرحة، 
 .Microsoft Fresh Paint الذي يت�شمن برنامج الر�شم اخلا�س

را�شد  بللن  عللبللداهلل  بللنللت  علللزة  ال�شيخة  تللكللرمي  مت 
اللللللريلللللادة الجلللتلللملللاعللليلللة �شمن  بللللللدرع  الللنللعلليللمللي 
ال�شخ�شيات الفاتزة بجائزة اأو�شكار �شبا العاملية يف 
جملة   تنظمها  والتي  والع�شرين  احلادية  دورتها 
�شن�شز الأملانية ، كما فاز ال�شيخ �شلطان بن خالد 
بنف�س  القاب�شة  اخلليج  �شركة  رئي�س  القا�شمي 
اأحد  باعتباره  الثقافية  الريادة  اجلائزة يف جمال 
الداعمني الدائمني لالأن�شطة ذات الطابع الثقايف 

يف الدولة.
كما كرمت اإدارة اجلائزة باقي الفائزين باجلائزة 
نهاية  اأقيم  خا�س  حفل  2013يف  احلللايل  للعام 
الأ�شبوع املا�شي يف فندق العنوان داون تاون يف دبي 
بح�شور الأمرية الهندية فاي جهان اآرا ، والأمرية 
الأملانية اهرجنارد فون براو�شن والدكتورة بيجي 

بيان موؤ�ش�شة ورئي�شة حترير جملة �شن�شز .
العاملية  �شن�شز  بجائزة  الفائزين  قائمة  و�شمت 
درع  على  البحرين  مملكة  مللن  اجلناحي  اأحلللالم 

التي  العربية  م�شر  جمهورية  من  �شيام  ،ورمي  العربية  الأعللمللال  �شيدة 
ح�شلت على درع الريادة يف املبادرات. 

ال�شلك القن�شلي كان يف مقدمتهن  ح�شرت احلفل جمموعة من �شيدات 

قرينة قن�شل عام اململكة املغربية يف دبي ، كما ح�شرته الإعالمية الدكتورة 
بروين حبيب ، و�شيدة الأعمال الإماراتية ثريا العو�شي، والإذاعية عائ�شة 
والفنانة  الأملللراين  اعتماد  الدكتورة  املغربية  والإعللالملليللة  الرحمن  عبد 

املغربية حياة العلوي.

وفد من مركز �سلطان بن زايد يزور مر�سى 
م�ست�سفى خليفة ويوزع جمموعة ق�س�سية على االأطفال 

مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك قام وفد من مركز �شلطان بن زايد للثقافة والعللالم بزيارة ملدينة ال�شيخ خليفة 
الطبية باأبوظبي. ووزع الوفد برئا�شة ال�شيد من�شور �شعيد املن�شوري مديرة ادارة الثقافة باملركز الهدايا على عدد 
من املر�شى الأطفال وهي عبارة عن القامو�س الق�ش�شي لالأطفال الذي ا�شدره مركز �شلطان بن زايد للثقافة 
الق�ش�شية  املو�شوعة  توزيع  املركز يف  ان مبادرة  املن�شوري  �شعيد  . وقال من�شور  العربية  باللغة  ويعنى  والعللالم 
لالأطفال تاأتي �شمن توجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد ال نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ،رئي�س 
املو�شوعة  توزيع  املركز يف  بللاأن يخ�س  وجلله  �شموه  ان  اىل  م�شريا  امل�شتقبل،  الأطللفللال جيل  يللرى يف  ،الللذي  املركز 
الق�ش�شية هذه املرة، الأطفال الذي يرقدون يف امل�شت�شفى لطلب العالج موا�شاًة لهم ولإثرائهم يف جمال املعرفة 

والثقافة وقدم املن�شوري ال�شكر لإدارة م�شت�شفى خليفة على ما قدموا من تعاون يف هذه املبادرة.
هذا وقد ا�شادت ادارة م�شت�شفى خليفة بهذه املبادرة ، مثمنة الدور الكبري ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد ال نهيان يف 

ن�شر الثقافة واملعرفة بجميع جوانبها . 

املركز الوطني للوثائق والبحوث ينظم 
اإفطارًا جماعيًا احتفاء ب�سهر رم�سان املبارك

اإفطاراً  الرئا�شة  �للشللوؤون  بلللوزارة  والللبللحللوث  للوثائق  الوطني  املللركللز  نظم 
جماعياً يف الثامن من �شهر رم�شان املبارك املوافق ال�شابع ع�شر من يوليو 
اجلاري يف فندق ق�شر الإمارات-اأبوظبي جلميع موظفيه احتفاء بال�شهر 
والأجانب  العرب  وال�شفراء  امل�شوؤولني  من  عدد  احلفل  وح�شر  الف�شيل، 

اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي املعتمدين لدى الدولة.

املع�سكر ال�سيفي يف منتجع كورال 
بيت�ض – ال�سارقة يحقق اإقبااًل هائاًل

كللورال بيت�س  ال�شنوي لالأطفال يف منتجع  املع�شكر ال�شيفي  اإطللالق  عقب 
بعد  واأ�شرهم  الأطفال  من  الطلب  تدفق  املا�شي،  ال�شهر  يف  – ال�شارقة 
اأن انت�شر اخلرب عن جمموعة الأن�شطة املقدمة وكم املرح الذي يتمتع به 

امل�شرتكون.
يعمل املع�شكر كل �شباح وقد اجتذب جمموعة كبرية من اجلن�شيات، كلهم 
الرق�س  درو�للس  وكذلك  اليدوية  واحلللرف  الفنون  بالريا�شات،  يتمتعون 

املرحة ودورات الطهي التي ي�شاركون فيها ب�شكل فعلي.
اإىل  تتوجه  حيث  هائال  جناحا  ال�شارقة  معامل  اإىل  الرحالت  اأثبتت  كما 

اأماكن مثل م�شنع ال�شوكولته وحو�س ال�شارقة املائي.
يقول جان بيري �شيمون، املدير العام الإقليمي، الإمارات ال�شمالية، فنادق 
ومنتجعات كورال، اإن مفهوم الرتفيه مع قيمة تعليمية ينجح حتما مع كل 
الأعمار. واأ�شاف اأن: العائالت �شعيدة باأن اأطفالهم لديهم اأماكن يذهبون 
وحيث  اآخللريللن،  باأطفال  ويختلطون  جللدد  اأ�شدقاء  على  ويتعرفون  اإليها 
اأ�شياء  تعلم  امل�شئولني،  رقابة  حتت  متعددة  باأن�شطة  ال�شتمتاع  ميكنهم 

جديدة والأهم ال�شتفادة اإىل اأق�شى حد من عطلتهم ال�شيفية .

تعيني بوجرا بربروغلو نائبًا لرئي�ض 
كمبين�سكي للعمليات االإقليمية يف دبي

عن  كمبين�شكي  جمموعة  اعلنت   
تعيني ال�شيد بوجرا بريبريوغلو يف 
العمليات  اأول  رئي�س  نائب  من�شب 
الأو�شط  وال�شرق  للهند  الإقليمية 
واأفلللريلللقللليلللا للللللمللجللمللوعللة يف اطللللار 
التو�شعات التي تقوم بها كمببن�شكي 
يف املنطقة ، وبذلك فقد متت ترقية 
ال�شيد بريبريوغلو اىل هذا املن�شب 
بعد ان كان ي�شغل من�شب مدير عام 

فندق ق�شر المارات يف ابوظبي.
كمبين�شكي  جملللملللوعلللة  وتلللوا�لللشلللل 
منطقة  يف  الللتللو�للشللعلليللة  بلللراجملللهلللا 
اداءا  حتقيقها  بعد  الو�شط  ال�شرق 
املا�شية وهي تدير  قويا يف العللوام 
عدد من الفنادق الفاخرة مثل ق�شر 
بت�شغيل  املجموعة  وتقوم  الإملللارات 
ال�شرق  �شتة ع�شر فندقا يف منطقة 
الأو�لللللشلللللط واأفلللريلللقللليلللا واللللهلللنلللد مع 
حمفظتها  مل�شاعفة  خللطللط  وجلللود 

الإقليمية بحلول عام 2015.

فيزا ت�ست�سيف �سركاءها
 الرئي�سيني على مائدة اإفطار رم�سان 

يوم  اللكرتوين  الدفع  تقنية  يف  عاملياً  الرائدة  ال�شركة  فيزا،  ا�شت�شافت 
الأحد املوافق 14 يوليو اإفطاراً يف فندق و�شرتن دبي اإحتفاًل ب�شهر رم�شان 
واملوظفني يف  والعمالء  ال�شركاء  فرد من   200 اأكرث من  الكرميح�شره 
اإفطار  ا�شتقبل �شيوف  املتحدة.   العربية  الإمللارات  دولة  املايل يف  القطاع 
فيزا من خمتلف اأنحاء الإمارات كل من اإيهاب اأيوب، املدير العام لفيزا يف 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ومار�شيللو باريكوردي، مدير عام فيزا يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة ومدير احل�شابات العاملية.  

تكرمي ال�سيخة عزة النعيمي بدرع الريادة االجتماعية 

ا فتتاح معر�ض فني الأعمال ليوناردو دافن�سي يف دبي

توتال االإمارات تقيم حفل اإفطار ملوظفيها يف ق�سر االإمارات
اأقامت �شركة توتال المارات حفل الفطار الرم�شاين ال�شنوي، ملوظفيها ام�س يف فندق ق�شر المارات، 
وح�شر احلفل ال�شيد جان لوك غيزيو رئي�س �شركة توتال المارات وال�شيد �شلطان احلجي نائب رئي�س 
�شركة توتال المارات ل�شوؤون التطوير املوؤ�ش�شي ، وعدد من املدراء وكبار التنفيذيني وروؤ�شاء الق�شام يف 
عدد من �شركات النفط الوطنية وهيئة البيئة اأبوظبي. وقدم احلجي �شكره وتقديره لكافة احل�شور 
وعللام جديد  العطاء  اآخللر من  عام  اإنلله  بقوله:   الف�شيل،  ال�شهر  لهم حلول  مباركاً  الدعوة،  لتلبيتهم 
مير به علينا �شهر رم�شان املبارك، جنتمع فيه كاأ�شرة واحدة مع موظفي ال�شركة على مائدة اإفطار 
التوا�شل بني  لتعزيز  تهدف  الفعاليات  مثل هذه  اإن  واأ�شاف:   الف�شيل.  ال�شهر  بروحانية  حمتفلني 
لهم ل�شتمرار  وت�شجيعا  املبذولة،  المللارات جلهودهم  توتال  وتقديرا من  واإدارتها،  ال�شركة  موظفي 

العطاء الذي هو وراء جناح ال�شركة يف خدمة اقت�شاد دولة الإمارات العربية املتحدة .
من جانبه اكد ال�شيد غيزيو اهتمام توتال المارات مبثل هذه املنا�شبات الدينية لتعزيز التوا�شل بني 
العاملني يف ال�شركة . واعرب عن �شعادته حل�شور عدد من ممثلي �شركات النفط الوطنية وهيئة البيئة 

اأبوظبي حلفل الفطار قائال  اننا يف توتال نقدر الثقافة ال�شالمية ونحرتمها ونعتز بها دائما .

ت�شكيالت منا�شبة للن�شاء والرجال 
3 حمالت راجنلر يف دبي  ، لدينا 
فللرعللنللا اجلديد  افللتللتللاح  ويلل�للشللرنللا 
جمموعتنا  واطللللالق  اأبللوظللبللي  يف 
احل�شرية من ت�شكيلة دينيم �شبا.

اإدارة  مللديللر   - عللزت  الللبللري  نيفني 
العالقات العامة و الإعالم لفندق 

ملليللللليللنلليللوم اأبلللوظلللبلللي- قللالللت لقد 
وقعنا اتفاقية تعاون مع جمموعة 
م�شطفوي لتعزيز وترويج كاًل من 
ماركة ريفروودز وراجنلر يف فندق 
ميلينيوم -اأبوظبي عن طريق منح 
الفندق  عرو�س ح�شرية ل�شيوف 

وقائمة ال�شخ�شيات الهامة.

وال�شباب وتنمية املجتمع هو خدمة 
للثقافة وتبادل املعارف بني المارات 
وايطاليا . وقال �شعادته اأن املعر�س 
ابلللتلللكلللارات هذا  تللقللدمي  اإىل  يللهللدف 
اإىل  النه�شة  ع�شر  اإبللللان  الللعللبللقللري 
جمتمع الإمللارات وكذلك اإىل قطاع 
وا�شع من طلبة اجلامعات واملدار�س 
و�شلت  مبللا  لتعريفهم  اأبللوظللبللي  يف 
اإليه اإيطاليا من منجزات معرفية يف 
ع�شر النه�شة على يد اأحد علمائها 

الذي تفخر به اإيطاليا .
اآلت  اخللللرتع  دافللنلل�للشللي  اإىل  واأ�للللشللللار 
اإن�شانية  خللدمللة  للللللبلل�للشللريللة  قللدمللت 
مللفللكللرا ومهند�شا  كلللان  لأنللله  كلللربى 
الللكللثللري مللن الأعمال  اأجنللللز  وفللنللانللا 
الللفللنلليللة واملللعللمللاريللة والللعلللللملليللة ذات 
ع�شر  يعترب  اإذ  للب�شرية  الأهللملليللة 
لإيطاليا  بالن�شبة  مهما  النه�شة 
لأنللللله نلللللواة اإيللطللاللليللا احلللقلليللقلليللة يف 

م�شرية التاريخ.

يا�ض ووتروورلد اأبوظبي ت�ست�سيف 
اأطرف حدث خري لعام 2013

األعاب مائية عمالقة يف  اأول حديقة  اأبوظبي،  ت�شت�شيف يا�س ووتروورلد 
لعام  خللريي  حللدث  اأطللرف  اأمنية  موؤ�ش�شة متنى  وبالتعاون مع  الإملللارات، 
2013، حيث �شتت�شابق اآلف البطات املطاطية يف نهر يادي يا�س يف يا�س 

ووتروورلد اأبوظبي، وذلك يف 21 �شبتمرب القادم.
ملوؤ�ش�شة متنى  ريعه  ويعود  العائلة  اأفللراد  باملرح جلميع  مليء  حدث مميز 
الأطفال.  رغللبللات  حتقيق  على  تعمل  التي  ربحية  الغري  املوؤ�ش�شة  اأمنية 
مقابل  بهم  خا�شة  مطاطية  بطة  �للشللراء  امللل�للشللاركللة  يف  للراغبني  ومُيللكللن 
�شيحظى  حيث  الفوز،  اإىل  تقودهم  اأن  املمكن  من  والتي  فقط  درهم   30
امل�شارك الذي جتتاز بطته خط النهاية اأوًل بجوائز قيمة ف�شاًل عن املتعة 
اأو عرب  اأبوظبي  ووتللروورلللد  يا�س  �شراء بطة من  اإل  ما عليك  والت�شلية. 
املوقع الإلكرتوين yaswaterworld.com من الفرتة املمتدة من 
مت�شل�شل  رقم  بطة  لكل  و�شيكون   .2013 �شبتمرب   21 حتى  يوليو   16
خا�س بها، و�شيح�شل كل مت�شابق على اإي�شال يت�شمن الرقم نف�شه للبطة 

التي قام ب�شراءها. 
وقال مايك اأوزوالد، مدير عام حديقة يا�س ووتروورلد اأبوظبي : نحر�س 
يف يا�س ووتروورلد على منح جميع زوارنللا جتربة ل تن�شى، وعلى تقدمي 
ببعده  احلللدث  هللذا  ويتميز  العائلة.  اأفلللراد  جلميع  باملرح  مليئة  ن�شاطات 
التناف�شي لإ�شفاء مزيداً من الإثارة والت�شويق، ف�شاًل عن دعمه لق�شية 
اإىل اللون الأ�شفر  لروؤية نهرنا املتموج وقد حتول  �شامية. ونتطلع قدماً 

م�شطفوي  جملللملللوعلللة  اأ�لللشلللافلللت 
يف  املو�شة  لجتاهات  جديداً  بعداً 
اأبللوظللبللي عللرب افللتللتللاحللهللا حمالت 
مبركز   - وراجنلللللللللللر  ريللللللفللللللروودز 

الوحدة .
العمليات  مدير   - من�شور  فرا�س 
�شرح   - ملل�للشللطللفللوي  مللللجلللملللوعلللة 
هللللي عالمة  ريلللللفلللللروودز  قللللائللللاًل: 
مبجال  عللللامللللليللللاً  رائللللللللدة  جتللللاريللللة 
الكاجوال  الر�شمية   غري  الألب�شة 
والريا�شية مبا تقدمه من خيارات 
ون�شاء  رجللال  من  اجلميع  تنا�شب 
لدينا  الر�شع،  عمر  حتى  واأطفال 
4 حمالت ريفروودز يف اأهم واأرقى 
وي�شعدنا  دبللي  يف  الت�شوق  مللراكللز 

افتتاح فرعنا الول يف اأبوظبي .
اأنللتللال - مللديللرة العالمة  مللرييللال 
م�شطفوي-  ملجموعة  الللتللجللاريللة 
واحدة  هي  راجنلر  قائلًة  �شرحت 
مللن الللعللالمللات الللتللجللاريللة الأكرث 
�للشللعللبلليللة علللللللى مللل�لللشلللتلللوى اللللعلللامل 
يف جمللللللال اجلللليلللنلللري ملللللن خلللالل 

�شتارات�شي  جللورجلليللو  �للشللعللادة  افتتح 
�للشللفللري جلللملللهلللوريلللة اإيلللطلللالللليلللا لدى 
معر�شا   ، مللللللول  بللللدبللللي  الللللللدولللللللة 
والت�شكيلية  الت�شميمية  لللالأعللمللال 
للفنان الإيطايل ليوناردو دافن�شي. 

وي�شتمر املعر�س الذي تنظمه �شفارة 
ابوظبي  يف  الإيللطللاللليللة  اجلمهورية 
حتي  دبللي  يف  اليطالية  والقن�شلية 

. القادم  اغ�شط�س   15
ال�شيد  الفللللتللللتللللاح  حلللفلللل  وحللل�لللشلللر 
متحف  مللللديللللر  ديلللللاجلللللي  اوكللل�لللشلللتلللو 
وعدد  باإيطاليا  دافن�شي  للليللونللاردو 
ملللن امللل�للشللوؤولللني اليللطللاللليللني وقال 
الللدولللة يف  ال�شفري الإيللطللايل لللدي 
املعر�س  اإن  الفللتللتللاح  عقب  ت�شريح 
يقدم بع�شا من اأعمال دافن�شي التي 
ليوؤكد  النه�شة  ع�شر  اإبلللان  نفذها 
مدى التفاهم العميق بني الإمارات 
واإيلللطلللالللليلللا والللللتللللعللللاون امللللثلللملللر بني 
ذاته  املعر�س  اأن  واأ�للشللاف  البلدين. 
الذي اقيم موؤخرا يف ق�شر الإمارات 
حتلللت رعلللايلللة مللعللايل اللل�للشلليللخ نهيان 
الثقافة  وزيللر  نهيان  اآل  مللبللارك  بللن 

تعاون بني فندق ميلينيوم اأبوظبي وحمالت ريفروودز وراجنلر 



الغناء اأف�سل و�سيلة لتعلم اللغات 
اأكدته درا�شة  اأكرث فعالية هذا ما  اأجنبية، يتعلمها ب�شورة  من يغني بلغة 
العلماء  وقللام  بالغا.  �شخ�شا   60 على  بريطانيون  علماء  اأجللراهللا  حديثة 
لغة  مللن  جمل  تعلم  على  للتجربة  خ�شعوا  الللذيللن  الأ�للشللخللا�للس  بللتللدريللب 
اأجنبية �شعبة ن�شبيا، واختاروا اللغة املجرية. وبرر الباحثون من مدر�شة 
املجرية  اللغة  باأن  اختيارهم  ال�شكتلندية  اإدنربة  للمو�شيقى بجامعة  ريد 
على عك�س اللغات الرومانية واجلرمانية لها هيكل واإيقاع خمتلف متاما. 
يتحدثون  والذين   ، التجربة  �شملتهم  الذين  الأ�شخا�س  الباحثون  وق�شم 
جمرية  جمال  تتعلم  جمموعة  جمموعات:  ثالث  اإىل  الإجنليزية،  اللغة 
الدرا�شة  واأظهرت  بالإيقاع.  والثالثة  بالغناء،  واأخللرى  بالقراءة،  ق�شرية 
التي ن�شرت نتائجها يف دورية ميموري اأند كوجني�شن ، اأن املجموعة املغنية 
تعلمت بفعالية اأكرث مبقدار ال�شعف من املجموعة الأوىل، حيث ا�شتطاعت 

تكرار اجلمل املجرية ب�شورة اأكرث دقة، وحفظها لفرتة اأطول. 
التي  الثالثة  املجموعة  مللن  اأي�شا  اأف�شل  الأوىل  املجموعة  نتائج  وكللانللت 
اأدلة  تقدم  درا�شتها  اأن  لللودك  اإم.  كللاريللن  الباحثة  وتللرى  بللالإيللقللاع  تعلمت 
اإذا  اأف�شل  ب�شورة  الأجنبية  اللغات  تعلم  ي�شتطيع  الإن�شان  اأن  عملية على 
اللحن  كان  اإذا  ما  الدرا�شة  حتدد  مل  لكن  غناها  ثم  اأول  الن�شو�س  �شمع 

ي�شاعد الذاكرة على تذكر كلمات وجمل لغة اأجنبية.

ر�سائل للملكة فيكتوريا بـ 12 األف دوالر
تعر�س جمموعة من الر�شال اخلا�شة مبلكة بريطانيا فيكتوريا للبيع يف 
مزاد علني يقام يف اأدنربه ال�شهر املقبل، ويتوقع اأن جتمع ما ل يقل عن 12 
الر�شائل  واأفللادت �شحيفة ال�شن الربيطانية ان جمموعة من  األف دولر 
التي كتبها امللكة فيكتوريا، وا�شتخدمت فيها كلمات خمت�شرة خا�شة بها، 

�شتباع يف مزاد بادنربه ال�شهر املقبل.
اإىل  الللراحلللللة،  بامللكة  الطيب  اجلللانللب  عللن  تك�شف  الر�شائل  ان  واأو�للشللحللت 
جانب اختيارها كتابة بع�س الكلمات بطريقة خا�شة اأي انها كانت حتذف 
اأحرفاً منها. ولفتت اإىل انه يف اأكرث من 20 ر�شالة اإىل مدير ق�شر باملورال 
جيم�س فورب�س، ا�شتخدمت امللكة مثاًل كلمة  abt بدًل من  about و 

موظفيها. على  قلقها  خاللها  من  ويبدو   ،  should من  بدًل   shd
واأ�شارت اإىل ان امللكة تعرب عن حزنها ال�شديد على رحيل اإحدى املوظفات، 

التي حتر�س على تاأكيد تقربها وحبها الكبري لها.
العام  امللكة يف  وفللاة  �شبقت  التي  الل4  ال�شنوات  الر�شائل يف  غالبية  وكتبت 
اأن تباع جمموعة  �شنة، وهي حتمل توقيعها ويتوقع   81 1901 عن عمر 

الر�شائل مبا ل يقل عن 12 الف دولر.
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مايكل مور 
يطلب الطالق 

تقدم املخرج الأمريكي مايكل مور 
ر�شمي للطالق من زوجته  بطلب 
ا�شتمر  زواج  بللعللد  غلللللني،  كللاثلللللني 
اإعالم  و�للشللائللل  واأفلللللادت  �للشللنللة.   21
اأمللريكلليللة ان امللللخلللرج الأملللريكلللي، 
الوثائقية،  باأفالمه  ا�شتهر  الللذي 
املحكمة  لللدى  طللالق  بطلب  تقدم 
اأ�شار فيه اإىل انه ما عاد من املمكن 
ان يعي�س مع زوجته، وانه ل ميكن 
يلل�للشللتللمللر وحلللدد  اأن  اللللللللزواج  للللهلللذا 
يف  بالطالق  النظر  جل�شة  موعد 
ي�شار  املقبل.  اأيلول-�شبتمرب   10
اإىل ان مللور )59 �شنة( وغلني مل 
ان  مللن  بللالللرغللم  اأولد،  اأي  ينجبا 
ان  ويللذكللر  �شنة   21 دام  زواجللهللمللا 
اأفالم   على  معاً  مللور وغلني عمال 
 Bowling for Columbine
 Sicko 11 و/Fahrenheit 9 و
املنتجة  امللللخلللرج وهلللي  هلللو  ، وكللللان 
وتلللقلللدر ثلللللروة ملللللور، احللللائلللز على 
جائزة اأو�شكار، بحوايل 50 مليون 

دولر.

فــــاز.. فمـــات 
اأن يومه �شيكون �شعيداً عندما فاز مب�شابقة  اإ�شباين  ظّن 
لللتللنللاول اجلللعللة، لكن تللبللنّي اأنللله �شيكون اللليللوم الأخلللري يف 
يواكني  اأن  الإ�شبانية  فللريداد  ل  �شحيفة  وذكللرت  حياته. 
األكاراز غرا�شيا �شارك يف م�شابقة لتناول اجلعة يف مور�شيا 
بجنوب �شرق البالد. وبعد اأن تناول الكثري من اجلعة يف 
ال�شنوي،  فاز بجائزة مهرجان اجلعة  20 دقيقة،  غ�شون 
اأنللله وبللعللد دقللائللق، بلللداأ يتقياأ مللن دون تللوقللف. وقال  غللري 
�شهود اإنهم اعتقدوا اأن غرا�شيا يعاين من ت�شمم بالكحول، 
فيه  و�شل  الللذي  الوقت  ويف  الللطللوارئ.  بخدمة  فات�شلوا 
امللل�للشللعللفللون، كلللان قلللللب غللرا�للشلليللا قللد تللوقللف ، وتللللويف بعيد 
مار�شيا،  عمدة  قللال  جهته،  ومللن  امل�شت�شفى.  اإىل  و�شوله 
ليرتين  من  ا�شتهلك  الفائز  اإن  غرا�شيا،  مانويل  خو�شيه 
بكثري  اأقللل  اأي  امل�شابقة،  3 ليرتات من اجلعة خللالل  اإىل 
مما كان من�شوراً. ورغم اأن ا�شتهالك الكحول كان على ما 
يبدو عاماًل يف وفاة غرا�شيا، غري اأن امل�شوؤولني مل يحددوا 
بعد �شبباً رئي�شياً. يذكر اأن مهرجان اجلعة يقام يف مار�شيا 
منذ 125 عاماً، ويحاول املت�شابقون �شرب اأكرب كمية من 
اجلعة يف غ�شون 20 دقيقة. وقال منظم املهرجان اإنه مت 

تعليق امل�شاريع امل�شتقبلية على �شوء احلادثة.

ي�سعل النار يف عرو�سه جللب ال�سعادة
قرر زوجان اأن يكون عر�شهما غري تقليدي، حيث قام العري�س 
ال�شاطئ،  اإىل  عرو�شه  با�شطحاب  الللزفللاف  حفل  نهاية  يف 
واأ�شرم النريان عمداً يف ف�شتانها وهي ترتديه، من ثم هرعت 
هي لإطفائه داخل مياه البحر. وقرر العري�س ويدعى دانيل 
خا�شة  فعاليات  باإحياء  يقوما  اأن  ناتا�شا  وعرو�شه  يللاكللوب 
تتعلق برتاث بلدتهما والتي تت�شمن �شلوكيات غري تقليدية، 
ويعتقدون اأنها جتلب ال�شعادة للعرو�شني يف حياتهما املقبلة، 
وتتمثل  الللربيللطللانلليللة.  ملليللل  ديلللللي  �شحيفة  ذكلللرت  ح�شبما 
العرو�س،  مالب�س  يف  الللنللريان  اإ�للشللعللال  يف  ال�شلوكيات  تلك 
بالطني والرمال،  البع�س  باإلقاء بع�شهما  العرو�شني  وقيام 

والدخول اإىل مبان مهجورة اأو غابات.

ي�سطاد �سمكة قر�ض بيديه 
ال�شواطئ  اأحلللد  رواد  اإدهللا�للس  مللن  ع�شريني  �للشللاب  متكن 
تزن  كبرية  قر�س  �شمكة  �شيد  على  بقدرته  الأمريكية 
اأكرث من 200 باوند ولكن بيديه العاريتيني وجرها اإىل 
قب�شة  من  الللهللروب  حماولة  تتلوى  حية  وهللي  ال�شاطئ 
بو�شت  هافينغتون  ون�شرت �شحفة  اخلللارق.  الرجل  هذا 
الأمريكية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اإليوت �شودال 
ال�شاطئ و�شط  اإىل  القر�س  )24 عاماً( وهو يجر �شمكة 
ذهول رواد ال�شاطئ الذين اأكدوا اأنهم يرون هذا امل�شهد 
الفيديو على يوتيوب  وانت�شر  الأوىل يف حياتهم.  للمرة 
من  فقط  �شاعة   24 خللالل  معجب  األللف   14 م�شتقطباً 
ا�شتغرابها  عن  املعربة  التعليقات  وانهالت  ن�شره،  تاريخ 
من هذا الرجل ال�شوبرمان الذي ل يهاب اأ�شماك القر�س 

التي تعترب رمزاً للرعب واملوت.

عراقي مل ينم منذ 9 �سنوات!
منذ 9 �شنوات ون�شف، والليل ميثل عذابا دائما للمواطن البابلي حيدر الذي يقول اإن عينيه مل تعرفا النوم طوال 
كل ذلك الوقت، وبرغم انه يراجع الأطباء ب�شورة دائمة اإل اأن هذا مل يجدمِ معه نفعا وحيدر، اأب خلم�شة اأطفال، 
ي�شكن و�شط مدينة احللة، يف حمافظة بابل بالعراق، يتمنى منذ 9 �شنوات ون�شف اأن يخلد اإىل النوم 5 دقائق فقط 
لكي يريح نف�شه. ولكن النوم بعيد عنه، يف حالة اعتربها الأطباء فريدة، لن اأي �شخ�س ل ي�شتطيع احتمال اأ�شبوع 
واحد من عدم النوم ، ويقول حيدر ل اعرف الأ�شباب والأطباء يقولون اإنها حالة كاآبة وحالة نف�شية اأو ارق دائم، 
اأية نتيجة �شوى الكم الهائل من الدواء  وراجعت الع�شرات من الأطباء يف العراق و�شورية، ولكن مل اح�شل على 

الذي يتكد�س يوما بعد يوم، ومل اح�شل منه على اأي نتيجة �شوى التعب والآلم .
تقول زينب كربى بناته يوميا اأدعو اهلل لوالدي ليبعد عنه هذا املر�س الكبري وهو عدم النوم والطلب من امل�شوؤولني 
اأن يوؤدوا دورهم الإن�شاين باإر�شال والدي اإىل اإحدى الدول املتقدمة لكي يعرفوا �شبب هذا املر�س الذي يوؤرق العائلة، 
فحتى نحن اأطفاله ل ننام حبا بوالدنا. ويقول احمد لطيف ال�شعدي الطبيب امل�شرف على حالة حيدر كاظم من 
م�شت�شفى مرجان التعليمي يف احللة، اإن الأطباء الخت�شا�شيني يف امل�شت�شفى يتابعون حالته، واآخر تقرير �شدر 

منهم، وهو موقع من كبار الخت�شا�شيني يف املحافظة اأكدوا فيه اأن حالة املري�س هي كاآبة �شديدة واأرق دائم .
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امراأة بلحية
النقاب عن حليتها للمرة الأوىل،  اأن تك�شف  اإندوني�شية  قررت 
املر�شية  الظاهرة  تلك  لتخفي  عاماً   14 ارتدته  اأن  بعد  وذلك 
التي جعلتها عر�شة لكثري من ال�شخرية والت�شاوؤلت اجلارحة، 

ح�شب ت�شريحاتها لو�شائل الإعالم املحلية.
وتقول اأوج�شتينا دورمللان، التي تبلغ من العمر 38 عاماً، اإنها 
ا�شطرت اأن تواجه املر�س الذي اأ�شيبت به بعد ولدتها لطفلها 
اأن كانت يف اخلام�شة والع�شرين من عمرها، حيث  الأول منذ 
ال�شارب  منطقة  يف  كثيف  �شعر  ظللهللور  تللالحللظ  حينها  بلللداأت 
واللحية، والذي ازدادت كثافته مع مرور ال�شنني مما ا�شطرها 
نظرات  الأربلللعلللة  واأطللفللالللهللا  نف�شها  لتجنيب  الللنللقللاب  لرتللللداء 

املحيطني بهم.
عالج  مللن  يتمكنوا  مل  الأطللبللاء  اأن  يف  دورملللان  م�شكلة  وتكمن 
اأنها  اأ�شابها عقب ولدتها الأوىل، كما  اخللل الهرموين الذي 
مل تتمكن من اإزالته، ب�شبب حدوث اآلم غري قابلة للتحمل كما 

تقول هي، ح�شبما ذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

اأغنام تلتهم 3 اآالف ريال
الأغنام  اإن قطيع  ال�شعودية،  يف  اأغللنللام  راعللي  يعمل  وافللد  قللال 
واملللاعللز الللذي يللرعللاه التهم ثالثة اآلف ريلللال، هللي عللبللارة عن 

جمموع رواتبه ملدة ثالثة اأ�شهر.
ونقلت �شحيفة ال�شرق ال�شعودية عن الوافد الذي مل ت�شر اىل 
جن�شيته واكتفت بالقول انه يدعى ح�شن، قوله اإنه و�شع النقود 
يف كي�س بال�شتيكي اأ�شفل حقيبة داخل خيمته، وعندما عاد يف 
امل�شاء وجد اأن الرياح قد األقت احلقيبة على الأر�س واأن جزءاً 

كبرياً من املبلغ قد التهم بوا�شطة قطيع املاعز .

خادمة ت�سكب 
ماء �ساخنًا على ر�سيعة

وتركته  احلللار  املللاء  �شنبور  فتح  على  اثيوبية  خادمة  اأقدمت 
التي ل يتجاوز عمرها  ال�شعودي  ينزع جلد طفلة خمدومها 

6 اأ�شهر. 
العنزي قوله: كنت  ال�شعودي عماد  املواطن عن  وروى موقع 
جال�شاً مع زوجتي يف غرفة املعي�شة، فاإذا بي اأ�شمع �شراخاً قوياً 
ي�شدر من دورات املياه. فتوجهت م�شرعاً، وما اإن فتحت الباب 
حتى وجدت ماء ال�شنبور احلار القادم من ال�شخان قد فتحته 
اخلادمة وطفلتي حتته، فاأخذتها م�شرعاً اإىل اأحد امل�شت�شفيات 

الأهلية . 
واأ�شاف الأب املكلوم: عدت للمنزل فاأخذت اخلادمة وذهبت بها 
اإىل ال�شرطة بعد اأن اأخذوا اأقوايل واأقوال زوجتي مت توقيف 
اخلادمة، بعد اأن قدمت لهم تقريراً طبيباً يفيد بحالة طفلتي 
)عالية( وكانت خادمة اثيوبية اأخرى قد اأقدمت خالل الأيام 
عائلتها  تقيم  التي  اإ�شراء  ال�شورية  الطفلة  قتل  املا�شية على 
يف ال�شعودية واأدت هذه احلوادث املتكررة بال�شلطات ال�شعودية 
اإ�شعار  حتى  اثيوبيا  مللن  املنزلية  العمالة  ا�شتقدام  منع  اإىل 

جديد. 
فنانون ي�شاركون بعر�س يف حفل افتتاح بطولة العامل لل�شباحة ب�شانت جوردي يف بر�شلونة. )رويرتز( 

كانيي وي�ست ي�سرب م�سورًا 
املللغللنللي الأملللريكلللي كانيي  اعللتللدى 
وي�شت بال�شرب على اأحد م�شوري 
الباباراتزي الذي اأزعجه ب�شدة يف 

مطار لو�س اأجنل�س الدويل.
الأمريكي  زي  اإم  تللي  موقع  ونقل 
عن م�شادر اأمنية ان وي�شت �شرب 
اأجنل�س  لللو�للس  مللطللار  يف  ملل�للشللوراً 

وحاول انتزاع الكامريا منه.
اإىل  اأحيلت  الق�شية  ان  اإىل  ولفت 
ال�شرطة التي فتحت ملفاً، ويتوقع 
العام  الدعلللللللاء  مللكللتللب  يللنللظللر  اأن 
يف لللو�للس اأجنللللل�للس بلللالأملللر يف ظل 

احتمال حماكمة وي�شت.
امل�شت�شفى  اإىل  املللل�لللشلللور  ونللللقللللل 
يللعللرف و�شعه  بللعللد احللللللادث، ومل 
يعتزم  انللله  يلللرتدد  ولللكللن  ال�شحي 
ويلل�للشللت. وكلللان وي�شت و�شل  اتللهللام 
اإىل املطار ففوجئ بعدد كبري من 
اأخذوا يطرحون  الذين  امل�شورين 
فحاول  الأ�شئلة  من  الكثري  عليه 
�شربه  الذي  امل�شور  لكن  تفاديهم 
والتقاط  الأ�شئلة  طللرح  يف  اأفلللرط 
فاأزعجه  مللنلله  واقللللللرتب  الللل�لللشلللور 

ب�شدة.

اإرجاء موعد 
انطالق )غلي(

اأعلللللللللللنلللللت �لللشلللبلللكلللة فللللوكلللل�للللس نللليلللوز 
الأمريكية عن اإرجاء موعد اإطالق 
م�شل�شل  مللللن  اخللللامللل�لللس  امللللو�لللشلللم 
املمثل كوري  غلي بعد وفاة جنمه 
من  زائلللدة  جرعة  نتيجة  مونتيث 
بياناً  ال�شبكة  واأ�للشللدرت  املللخللدرات 
اأو�لللشلللحلللت فلليلله انلللله بلللاللللرغلللم من 
عر�س  يف  بال�شتمرار  قللرار  اتخاذ 
مونتيث  وفلللاة  بللعللد  غلللللي  م�شل�شل 
اإنتاج  اإرجلللاء  تللقللرر  فقد  املفاجئة، 
 19 من  اخلام�س  املو�شم  واإطللالق 
املقبل.  اأيلللللول-�للشللبللتللمللرب   26 اإىل 
اإىل  �شيتاأخر  الإنتاج  ان  واأو�شحت 
الكّتاب  وكللان  اآب-اأغ�شط�س  اأوائلللل 
اجتماعاً  عللقللدوا  غلي  م�شل�شل  يف 
للل اإىل  طللللارئللللاً الأربلللللعلللللاء للللللتللو�للشّ
�شخ�شية  لإخللراج  منا�شبة  طريقة 
من  مونتيث  يج�ّشدها  الللتللي  فللني 

امل�شل�شل .

اأكللللدت الللرابللطللة الأملللانلليللة لأطللبللاء الللبللاطللنللة اأنللله ميكن 
يعانون من  الللذيللن  الللثللاين  الللنللوع  مللن  ال�شكري  ملر�شى 
مللن خالل  ب�شكل فعال  اأوزانللهللم  اإنقا�س  اللللوزن،  زيلللادة 
تناول وجبتني فقط يوميا ولي�س �شت وجبات �شغرية 
على مدار اليوم كما كان ين�شحون به دائما، م�شتندة يف 

ذلك اإىل نتائج اإحدى الدرا�شات احلديثة.
واأو�للشللحللت الللرابللطللة اأنللله خلللالل هلللذه الللدرا�للشللة اتبعت 
جمموعة من مر�شى ال�شكري من النوع الثاين املعروف 
اأي�شاً با�شم �شكري البالغني نظام حمية غذائية تقل به 
500 �شعر حراري يف اليوم  ال�شعرات احلرارية مبعدل 

على مدار 12 اأ�شبوعا .
وبينت النتائج اأن املر�شى الذين تناولوا وجبتني فقط 
خلللالل اللليللوم وهللمللا الإفلللطلللار واللللغلللداء، قللد ت�شنى لهم 
على  الطعام  تناولوا  ممن  اأكللرب  ب�شكل  وزنهم  اإنقا�س 
الرغم  �شت وجبات �شغرية، على  اليوم يف �شورة  مدار 
الغذائية  احلمية  نظام  نف�س  يتبعون  كللانللوا  اأنللهللم  مللن 
بكل ما حتتويه من كمية ال�شعرات احلرارية وحمتوى 

الدهون والربوتني والكربوهيدرات .
واأ�شارت الرابطة اإىل اأن اإيجابيات تناول مر�شى ال�شكري 

من النوع الثاين وجبتني فقط يوميا مل تقت�شر على 
اإنقا�س الوزن وموؤ�شر كتلة اجل�شم فح�شب، بل اأ�شهمت 
الأمر  لديهم،  بالكبد  الدهون  تقليل حمتوى  اأي�شا يف 
الذي يتمتع باأهمية كبرية بالن�شبة ملر�شى ال�شكري، لأن 
زيادة الدهون يف خاليا الكبد تت�شبب يف تراجع ح�شا�شية 
له  ال�شتجابه  اأي قدرته على  الإن�شولني  اجل�شم جتاه 
واإنقا�س معدلت ال�شكر يف الدم من خالله ذلك الأمر 
النوع  من  لل�شكري  املميزة  ال�شمات  اإحللدى  يعد  الللذي 
الثاين . واأكدت الرابطة اأنه مت ت�شجيل هذا الرتاجع يف 
حمتوى الدهون يف الكبد لدى املر�شى الذين تناولوا 
تناولوا  ممللن  غللريهللم  مللن  اأكلللرث  فقط  يوميا  وجبتني 
عدة وجبات �شغرية على مدار اليوم، لفتة اإىل اأن هذا 
الرتاجع كان م�شحوبا اأي�شا بزيادة كبرية يف ح�شا�شية 

اجل�شم جتاه الإن�شولني.
غذائي  نللظللام  بلللاأي  الللبللدء  قبل  ال�شكري  مري�س  وعلللللى 
اأن يقوم  اأو �شت وجبات،  �شواء كان مبنيا على وجبتني 
االطبيب  يللقللوم  اإذ  مللعلله،  والللتلل�للشللاور  طبيبه  مبللراجللعللة 
التي  احلمية  وحتديد  ال�شحي  املري�س  و�شع  بتقييم 

تالئمه.

وجبتان يوميًا الإنقا�ض وزن مري�ض ال�سكري

اأماندا باينز تطرد من فندق  
طردت املمثلة الأمريكية اأماندا باينز من اأحد الفنادق مبدينة نيويورك ب�شبب فظاظتها مع موظفيه. 

واأفاد موقع تي اإم زي الأمريكي ان باينز طردت من فندق ريتز كارلتون بنيويورك بعدما دخنت 
املاريجوانا يف غرفتها ب�شكل متكرر بالرغم من انه طلب منها اأكرث من مرة التوقف عن ذلك. 
واأ�شاف ان باينز كانت فظة جداً مع املوظفني، حتى انها اأهانت اإحدى املوظفات يف الفندق لدرجة 
لتكون هي من ت�شت�شيفها، وعر�شت  اإىل البكاء. وقالت باينز للموظفة انها ب�شعة جداً  دفعتها 

تعريفها على جراح جتميل. ونفت باينز 27 �شنة اأن تكون طردت، واأ�شرت على انها اختارت 
اتهمت  بعدما  موؤخراً  املجالت  ت�شدرت  باينز  اخبار  ان  اإىل  وي�شار  الفندق  مغادرة  طوعاً 

 . بها  بالتحر�س  املاريجوانا،  حيازة  بتهمة  نيويورك  مدينة  يف  اعتقلها  الللذي  ال�شرطي 
وتخ�شع باينز ملراقبة ق�شائية لثالث �شنوات على خلفية القيادة برخ�شة معلقة بعد اأن 

كانت ت�شدرت عناوين الأخبار يف الأ�شهر املا�شية ب�شبب انتهاجها �شلوكاً م�شطرباً.


