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فر�سان الإرادة يت�سلحون بالأمل يف 
مونديال القوى للمعاقني بفرن�سا

عربي ودويل

موؤ�س�سة حتقيق اأمنية تنتج 
برناجماً تلفزيونياً يبث خالل رم�سان

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

�سنودن يلجاأ ملو�سكو 
ووا�سنطن تطالبها بطرده 

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
م�شاء  ب��زع��ب��ي��ل  ���ش��م��وه  ق�����ش��ر  يف  اهلل 
ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن 
اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  حممد 
دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
اأبناء  اآل مكتوم نائب حاكم دبي  را�شد 
خمتلف  م��ن  ح�شروا  ال��ذي��ن  القبائل 
التهاين  ل���ت���ق���دمي  ال����دول����ة  م���ن���اط���ق 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  الف�شيل  بال�شهر 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم حيث 
رم�شان  ب�شهر  التهاين  �شموه  بادلهم 
القدير  ال��ع��ل��ي  اهلل  داع�����ن  امل����ب����ارك 
واملغفرة  ال���رح���م���ة  ���ش��ه��ر  ي��ج��ع��ل��ه  اأن 

والت�شامح على دولتنا و�شعبنا.
)التفا�شيل �س2(

   

�أكرث من خم�سة �آالف طرد ت�زعها م�ؤ�س�سة خليفة للأعمال 
�الإن�سانية على �الأ�سر �ملحتاجة يف �الأر��سي �لفل�سطينية

•• رام اهلل-وام:

الطرود  م��ن  حمتاجة  فل�شطينية  اأ���ش��رة  اآالف  خم�شة  نحو  ا�شتفادت 
لالعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  وزعتها  ال��ت��ي  الغذائية 

االن�شانية خالل االيام الثالثة املا�شية من �شهر رم�شان املبارك.
و�شملت الطرود التي وزعتها املوؤ�ش�شة مواد غذائية ا�شا�شية تكفي اال�شرة 
الواحدة لنحو �شهر تقريبا وتت�شمن االرز وال�شكر وزيوت الطبخ ومواد 
اخرى حتتاجها اال�شرة الفل�شطينية. وقامت فرق اغاثية تابعة ملوؤ�ش�شة 
يف  املحتاجة  الفل�شطينية  اال�شر  على  الغذائية  الطرود  بتوزيع  خليفة 
اماكن �شكناها و�شملت مدن بيت حلم ونابل�س ورام اهلل وجنن وطولكرم 

وقلقيلية و�شلفيت واالغوار.                                  )التفا�شيل �س2(

جمارك دبي حتبط تهريب 16 كلج هريوين 
•• دبي-الفجر:

دبي  ق��ري��ة  يف  دب��ي  ج��م��ارك  مفت�شو  اأح��ب��ط  منف�شلة،  4 �شبطيات  يف 
لل�شحن حماوالت تهريب كمية كبرية من خمدر الهريوين بلغ وزنها 
االإجمايل 2.61 كلج ، جلاأ خاللها املهربون للعديد من احليل لت�شليل 
وكتب  كتابة  واأق����الم  م��راي��ا  فيها  ا�شتخدموا  حيث  اجل��م��ارك،  رج���ال 
واك�ش�شوارات لتطريز املالب�س وحقائب يد ن�شائية..و�شرح ال�شيد اأحمد 
حمبوب م�شبح املدير التنفيذي لقطاع اإدارة املتعاملن يف جمارك دبي 

باأن ال�شبطيات متت الأربع �شحنات عابرة.      )التفا�شيل �س5( حممد بن را�شد خالل لقائه اأبناء القبائل الذين ح�شروا من خمتلف مناطق الدولة لتهنئة �شموه بال�شهر الف�شيل  )وام(

حممد بن ر��سد يلتقي �أبناء �لقبائل �لذين ح�سرو�
 من خمتلف مناطق �لدولة لتقدمي �لتهاين بال�سهر �لف�سيل 

الك�ضف عن خطة اإخوانية لن�ضر الفو�ضى والعنف

�لنيابة حتقق يف بلغات تتهم مر�سي وقادة جماعته بالتخابر و�لقتل

•• القد�س املحتلة-وام:

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر ����ش���ادر ع���ن امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي للدفاع 
اللجنة  يف  اال����ش���ت���ي���ط���ان  وم���ق���اوم���ة  االأر���������س  ع����ن 
املزيد  عن  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
االحتالل  حل��ك��وم��ة  اال�شتيطانية  امل��خ��ط��ط��ات  م��ن 

اال�شرائيلية يف مدينة القد�س املحتلة.
توا�شل  االح����ت����الل  ح���ك���وم���ة  ان  ال���ت���ق���ري���ر  وذك������ر 
اأن�شطتها االإ�شتيطانية حيث ال يكتفي رئي�س الوزراء 
التو�شع  بت�شجيع  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ن  اال���ش��رائ��ي��ل��ي 
والتجمعات  ال�����ش��رق��ي��ة  ال��ق��د���س  يف  اال���ش��ت��ي��ط��ان  يف 
الغربية  ال�شفة  يف  الثالثة  الرئي�شة  اال�شتيطانية 

ال�شفة  �شمال  يف  اال�شتيطان  لتكثيف  يخطط  ب��ل 
الغربية ويف مناطق االغوار الفل�شطينية من خالل 
ال�شفة  �شمال  م�شتوطنات  يربط  ا�شتيطاين  �شارع 
الفل�شطيني من الغرب وباالأغوار  الغربية بال�شاحل 

الفل�شطينية من ال�شرق.
التقرير  وبح�شب  ج��دي��د  ا���ش��ت��ي��ط��اين  خم��ط��ط  ويف 
اال�شتيطانية  اأط���م���اع���ه���ا  م����ن  اإ����ش���رائ���ي���ل  ت�����ش��ع��د 
ال�شروع  مت  حيث  الغربية  ال�شفة  �شرق  والتهويدية 
البحر  �شاحل  منطقة  يربط  �شارع  حلفر  مبخطط 
48 ب�شمال  قرب اخل�شرية يف االرا�شي املحتلة عام 
مع  واحل����دود  االأغ����وار  منطقة  اإىل  و���ش��وال  ال�شفة 

االأردن.

•• القاهرة-وكاالت:

حتقيقات  مبا�شرة  ام�س  م�شر،  يف  العامة  النيابة  اأعلنت 
مر�شي  حممد  امل��ع��زول  الرئي�س  تتهم  ب��الغ��ات  يف  مو�شعة 

وقيادات يف جماعة االإخوان امل�شلمن بالتخابر والقتل.
وقال النائب العام امل�شاعد والناطق الر�شمي با�شم النيابة 
النيابة  اإن  ام�س  اأ���ش��دره  بيان  يف  ال�شعيد،  ع��ادل  امل�شت�شار 
الرئي�س  تتهم  بالغات  يف  عة  مو�شَّ حتقيقات  تبا�شر  العامة 
ال�شابق حممد مر�شي وعدد اآخر من قيادات مكتب االإر�شاد 
للجماعة  ال�شيا�شي  ال����ذراع  وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة  ح���زب  ويف 
وموؤيدين للجماعة بارتكاب جملة من اجلرائم يف مقدمتها 

التخابر وقتل املتظاهرين.
اأي�شاً حممد  ت�شمل  املقّدمة  البالغات  اأن  ال�شعيد،  واأو�شح 
واملر�شد  امل�شلمن،  االإخ����وان  جلماعة  ال��ع��ام  امل��ر���ش��د  ب��دي��ع 
ع�شام  م��ن  وك��ل  ع��اك��ف،  م��ه��دي  حممد  للجماعة  ال�شابق 

ال��ع��ري��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح���زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة، وحممد 
ال�شابق، و�شفوت حجازي،  ال�شعب  البلتاجي ع�شو جمل�س 
اأنه  اإىل  الفتاً  واآخ��ري��ن،  �شلطان  وع�شام  غ��زالن،  وحممود 
لتويل  متهيداً  البالغات  عنا�شر  ا�شتكمال  حالياً  يجري 
واإ�شدار  �شدهم،  املُبلغ  ا�شتجواب  املخت�شة  النيابة  اأع�شاء 
اإليه التحقيقات ملا ين�س  القرارات الالزمة وفق ما تنتهي 

عليه قانون االإجراءات اجلنائية.
االأ�شخا�س  ه��وؤالء  ارتكاب  اإىل  ت�شري  البالغات  اأن  واأ�شاف 
جل���رائ���م ال��ت��خ��اب��ر م���ع ج���ه���ات اأج��ن��ب��ي��ة ب��ق�����ش��د االإ����ش���رار 
املتظاهرين  ق��ت��ل  وج���رائ���م  ل��ل��ب��الد،  ال��ق��وم��ي��ة  ب��امل�����ش��ل��ح��ة 
واإحراز  عليه،  والتحري�س  القتل  يف  وال�����ش��روع  ال�شلمين 
الع�شكرية  الثكنات  على  واالع���ت���داء  وم��ت��ف��ج��رات،  اأ�شلحة 

وامل�شا�س ب�شالمة البالد واأرا�شيها ووحدتها.
اىل ذلك ك�شفت حملة مترد عرب موقعها الر�شمي عن بع�س 
االإخوان  جماعة  اإن  قالت  التي  واخل��ط��ط  التحركات  اأه��م 

�شت�شعى للقيام بها حتى يوم اخلمي�س 17 رم�شان يف ذكرى 
غزوة بدر والتي قد متتد اإىل جمعة 18 رم�شان، على حد 

قولها.
االإخوان  جماعة  اإن  احلملة  قالت  االأه���رام،  بوابة  وبح�شب 
الإراقة  ت�شعى  فاإنها  لذا  لعودة مر�شي،  �شبيل  اأن��ه ال  اأيقنت 
منهم  باملئات  ال��زج  اأو  اجلماعة  ل�شباب  ال��دم��اء  م��ن  امل��زي��د 
االأف�شل  املكان  هذا  �شيكون  حيث  وال�شجون،  املعتقالت  يف 
لقيادات اجلماعة الإقناع ال�شباب اأن ما حدث موؤامرة، وذلك 

اأف�شل للقيادات من االعرتاف بف�شلها يف اإدارة الدولة.
اأما جمعة 17 رم�شان والتي و�شفتها مترد بكونها جمعة 
�شيكون  اأن��ه  اإىل  فاأ�شارت  وقيادتها،  اجلماعة  ل��دى  احل�شم 
هناك حماولة القتحام من�شاآت حيوية وع�شكرية والهجوم 
وتعطيل �شكة احلديد، واإيقاف و�شط البلد، وبهذا ي�شمن 
اعتقال عدد كبري من ال�شباب اأو قتل عدد كبري ي�شمن اأن 

تظل اجلماعة يف موقف امل�شت�شعف واملظلوم.

احياء مدينة حم�س وقد حتولت اىل اأنقا�س  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق����ال م�����ش��وؤول��ون ام��ري��ك��ي��ون اإن 
وقعت  التي  االن��ف��ج��ارات  �شل�شلة 
يف م��ي��ن��اء ال��الذق��ي��ة ال�����ش��وري يف 
اخل��ام�����س م���ن ال�����ش��ه��ر اجل����اري، 
كانت نتيجة هجمات جوية �شنتها 

طائرات حربية ا�شرائيلية. 
و��������ش�������رح ث������الث������ة م���������ش����وؤول����ن 
ان(  ان  )���ش��ي  ل�شبكة  ام��ري��ك��ي��ن 
الهدف  اأن  االمريكية،  االخبارية 
كان �شواريخ م�شادة لل�شفن من 
ال�شنع  رو���ش��ي��ة  ي��اخ��ون��ت  ط����راز 
تعتقد ا�شرائيل اأنها ت�شكل خطرا 

على قواتها البحرية. 
االمريكيون  امل�����ش��وؤول��ون  ورف�����س 
الطبيعة  ب�شبب  ا���ش��م��اءه��م  ذك���ر 

احل�شا�شة للمعلومات. 
ا�شتباكات  دارت  اخر  �شعيد  على 
معار�شن  مقاتلن  ب��ن  ال�شبت 
م�����ن اجل���ي�������س ال���������ش����وري احل���ر 
بتنظيم  م��رت��ب��ط��ن  وج���ه���ادي���ن 
ال��ق��اع��دة ي��ح��اول��ون و���ش��ع يدهم 

�مل�سري  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
ي��ط��ل��ب ت�����رك م��ن�����س��ب��ه 

•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�شري  اع��ت��ذر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
حم��م��د ك��ام��ل ع��م��رو، ام�����س، عن 

عدم اال�شتمرار يف من�شبه.
ونقلت وكالة اأنباء ال�شرق االأو�شط 
امل�شرية الر�شمية عن م�شادر، مل 
ت�شمها، القول اإن وزير اخلارجية 
حم��م��د ك��ام��ل ع��م��رو اع���ت���ذر عن 
كوزير  م��ن�����ش��ب��ه  يف  اال����ش���ت���م���رار 
رئي�س  ح���ك���وم���ة  يف  ل���ل���خ���ارج���ي���ة 
ال�������وزراء امل��ك��ل��ف ال���دك���ت���ور ح���ازم 
الببالوي، وذلك يف �شوء ما تردد 
الوزاري  الت�شكيل  يف  بقائه  ح��ول 

اجلديد.
الوزير  ال���وك���ال���ة ع���ن  ن��ق��ل��ت  ك��م��ا 
املرحلة  اأن  راأى  اأن��������ه  ع����م����رو 
30 يونيو  القادمة بعد  اجلديدة 
ت��ت��ط��ل��ب ق���ي���ادة ج���دي���دة ل�����وزارة 
اخلارجية، واأنه م�شتمر يف ت�شيري 
اإىل ح��ن تعين  ال�����وزارة  اأع���م���ال 
م  وزي���ر ج��دي��د. وك���ان ع��م��رو تقدَّ
با�شتقالته ال�شهر الفائت للرئي�س 
ت�شامناً  مر�شي،  حممد  امل��ع��زول 
العارمة  ال�شعبية  امل��ظ��اه��رات  م��ع 

املطالبة باإ�شقاط نظام مر�شي.

اإ�ضرائيل ق�ضفت خمازن �ضواريخ رو�ضية يف ميناء الالذقية

�جلي�ش �حلر يقاتل ق��ت �لنظام و�لقاعدة يف �إدلب 

احلر  للجي�س  تابعة  ا�شلحة  على 
يف �شمال غرب �شوريا.

وت���اأت���ي ه���ذه اال���ش��ت��ب��اك��ات و�شط 
جمموعات  ب��ن  ال��ت��وت��ر  ت�شاعد 
اجل����ي���������س احل�������ر وامل����ج����م����وع����ات 
اجل��ه��ادي��ة امل��وؤل��ف��ة يف ج��زء كبري 
منها من مقاتلن غري �شورين، 
والدولة  الن�شرة  جبهة  وابرزها 
وال�شام  ال���ع���راق  يف  اال���ش��الم��ي��ة 

املرتبطتن بالقاعدة.
ال�شبت  فجر  ا�شتباكات  واندلعت 
قرب بلدة راأ�س احل�شن يف �شمال 
حم��اف��ظ��ة ادل���ب )���ش��م��ال غرب(، 
ع���ن���دم���ا ح�������اول م���ق���ات���ل���ون من 
الدولة اال�شالمية ال�شيطرة على 
م�شتودعات  يف  خم��زن��ة  ا���ش��ل��ح��ة 
تابعة للكتائب املقاتلة يف املنطقة، 
اف����اد م��دي��ر املر�شد  ب��ح�����ش��ب م���ا 

رامي عبد الرحمن.
وكان ع�شرات املقاتلن املعار�شن 
قتلوا يف يونيو املا�شي يف ا�شتباكات 
مع عنا�شر الدولة اال�شالمية يف 
الدانة  ب��ل��دة  وال�����ش��ام يف  ال���ع���راق 

باإدلب، بح�شب املر�شد.
اجلديدة  اال�شتباكات  ت��اأت��ي  كما 
بعد يومن من قيام عنا�شر من 
القائد  بقتل  اال�شالمية  ال��دول��ة 
االب������رز يف اجل��ي�����س احل����ر كمال 

حمامي املعروف ب� اأبو ب�شري.
املقاتلة  امل��ج��م��وع��ات  تخ�شع  وال 
اال�شد  ب�شار  الرئي�س  نظام  �شد 
مت�شرذمة،  وه��ي  واح���دة،  لقيادة 
�شعارات  يرفع  منها  كبري  وع��دد 

ا�شالمية الطابع ب�شكل او باآخر.
امل���ر����ش���د عن  اف������اد  اإدل���������ب،  ويف 
ب���ن مقاتلي  ع��ن��ي��ف��ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
املعار�شة والقوات النظامية التي 
حت���اول اع���ادة فتح ال��ط��ري��ق بن 
مدينتي الالذقية )غرب( وحلب 
)���ش��م��ال(، الم���داد االح��ي��اء التي 

ت�شيطر عليها يف حلب.

مقتل �سبعة من ق�ة حفظ �ل�سلم يف د�رف�ر خمططات ��ستيطانية جديدة يف �لقد�ش
•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

قتل �شبعة من عنا�شر قوة حفظ ال�شالم يف دارف��ور كما اعلنت البعثة 
امل�شرتكة بن االمم املتحدة واالحتاد االفريقي ال�شبت يف ا�شواأ خ�شائر 

ب�شرية ت�شجل منذ بدء هذه العملية قبل خم�س �شنوات.
وق��ال��ت البعثة ان احل����ادث وق���ع ق���رب ق��اع��دة ج��ن��ود ح��ف��ظ ال�����ش��الم يف 

ماناوا�شي �شمال نياال عا�شمة اقليم جنوب دارفور.
كانت  �شي�شمانيك  كري�شتوفر  بالوكالة  البعثة  با�شم  املتحدث  وق���ال 
دورية متجهة اىل ماناوا�شي، وقتل �شبعة من عنا�شر قوة حفظ ال�شالم 
وا�شيب 17 بجروح. وا�شاف ان احلادث وقع على بعد حواىل 25 كلم 

غرب قاعدة اخرى للبعثة امل�شرتكة يف خور ابي�س �شمال نياال.
القوات  الذين قتلوا لكن  الفور جن�شية اجلنود  البعثة على  ومل حتدد 

التنزانية مكلفة م�شوؤولية تلك املنطقة.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:14            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   07:15  
الع�ساء......   08:45

األحد  -  14   يوليو    2013 م  -  5 رمضان   1434    العدد   10843  
Sunday    14    July     2013  -  Issue No   10843

غ����ارة ل��ل��ن��ات��� ت��ق��ت��ل 10 
م�����س��ل��ح��ن م����ن ط��ال��ب��ان

•• كابول-يو بي اأي:

م���ن حركة  م�����ش��ل��ح��ن   10 ق��ت��ل 
���ش��ن��ت��ه��ا قوات  غ�����ارة  ط��ال��ب��ان يف 
اأفغان�شتان  يف  الدولية  امل�شاعدة 
اإق��ل��ي��م ل��وغ��ار بو�شط  اإي�����ش��اف يف 

البالد.
)باجهوك(  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
نائب  ع�����ن  ام���������س  االأف����غ����ان����ي����ة 
رئي�س  االإق���ل���ي���م  ����ش���رط���ة  ق���ائ���د 
م�شلحن  اأن  ���ش��ادق،ق��ول��ه  خ���ان 
اأجنبين و8 اأفغان قتلوا يف غارة 
ن��ف��ذت��ه��ا اإي�������ش���اف ع��ل��ى م��ن��زل يف 

قرية موزغن يف لوغار.
اإىل ع����دم وق���وع  واأ�����ش����ار ����ش���ادق 
خ�شائر بن ق��وات االأم��ن و�شكان 

املنطقة خالل عملية اإي�شاف.
با�شم حركة  املتحدث  بدوره قال 
اإنه  ذب��ي��ح اهلل جم��اه��د  ط��ال��ب��ان 

لي�س على علم باحلادثة.
وكانت ال�شلطات االأفغانية اأعلنت 
م�شلحاً   12 م��ق��ت��ل  ع���ن  اأم�������س 
م���ن ط��ال��ب��ان ع��ل��ى االأق�����ل خالل 
يف  احل���دود  حر�س  م��ع  ا�شتباكات 
اإقليم قندهار جنوب اأفغان�شتان.

املبادرة للقروي والرئا�ضة لكمال مرجان 
هل يجمع حزب و�حد

 �أحفاد ب�رقيبة وح��رييه..؟
•• الفجر – تون�س - خا�س

االأول  وال��وزي��ر  امل��ع��روف  البورقيبي  ال��وج��ه  ال��ق��روي،  اأط��ل��ق حامد  اأن  بعد 
زمن الرئي�س االأ�شبق زين العابدين بن علي، مبادرته الرامية اإىل توحيد 
ال�شيا�شي  الفعل  ل�شاحة  ويعيدهم  يجمعهم  �شيا�شي  كيان  يف  الد�شتورين 
بعد احتجاب دام �شنتن، انطلقت امل�شاورات مع عدد من الوجوه ال�شيا�شية 
لوحدة  تاأمينا  ال��واق��ع،  ح���رارة  اإىل  الن�ّس  م��ن  وتنزيلها  امل��ب��ادرة  لتكري�س 
الد�شتوري  الفكر  اإىل  املنتمن  كل  �شمل  يجمع  واح��د  ح��زب  �شمن  ال�شّف 
توؤثر على  والتي  التي هم عليها،  ال�شلبي  والتناف�س  الت�شرذم  وينهي حالة 
من  قريبة  اإعالمية  م�شادر  ح�شب  ال�شيا�شية،  وفاعليتهم  اأدائ��ه��م  نوعّية 

اأن�شار مبادرة القروي واملنت�شبن اإليها من الد�شتورين. 
اأنف�شهم،  على  يطلقون  كما  بورقيبة"  اأح��ف��اد  اأو  الد�شتورين،  اأّن  ورغ��م 
امل��ب��ادرة بزعامة  واأب��رزه��ا ح��زب  بها  امل��ع��رتف  االأح���زاب  يت�شكلون يف بع�س 
كمال مرجان وزير خارجية بن علي، والذي ا�شتطاع اأن يكون حزبه ممّثال 
اأّن  ك�شفت  القروي  حامد  من  قريبة  م�شادر  اأّن  اإاّل  التاأ�شي�شي،  املجل�س  يف 
الد�شتورين  كل  يجمع  جديد  ح��زب  تاأ�شي�س  يف  التفكري  اإىل  تّتجه  النّية 
بهدف تطوير االأداء وطرح الربامج البديلة وجت�شيمها، خا�شة اأّن ال�شاحة 
ال�شيا�شية، ح�شب هوؤالء، مل ت�شتطع ا�شتقطاب اأو توظيف االأعداد الغفرية 
الد�شتوري  التجمع  اإىل  ن�شبة   ( التجّمعّية  للكوادر  املهدورة  الطاقات  من 
اأربعن  اأك��ر من  ال��ك��وادر بن  ه��ذه  اأن تفرقت  بعد  املنحّل(   الدميقراطي 

حزبا تتناف�س يف ما بينها، اأكر مّما تتناف�س مع غريها.
)التفا�شيل �س9(
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�أكرث من خم�سة �آالف طرد ت�زعها م�ؤ�س�سة خليفة للأعمال �الإن�سانية على �الأ�سر �ملحتاجة يف �الأر��سي �لفل�سطينية
�شمن  وذل���ك  غ���زة  وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  يف  امل��ح��ت��اج��ة  الفل�شطينية 
�شعادة  وقال  العامل.  حول  دولة   54 ي�شمل  الذي  الرم�شاين  برناجمها 
حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة انه مت تخ�شي�س اآالف 
لالو�شاع  نظرا  الفل�شطينية  لال�شر  الرم�شانية  وامل��وائ��د  ال��ط��رود  من 
االقت�شادية ال�شعبة التي تعي�شها. واأو�شح ان م�شاريع موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال االن�شانية وم�شاعداتها لفل�شطن كثرية ومتعددة 
واأ�شار  املجاالت.  واالغاثي ويف خمتلف  امل��ادي  العون  لها  املوؤ�ش�شة  وتقدم 
اىل ان املوؤ�ش�شة نفذت م�شروع دعم نقدي لتجار �شوق اللحامن يف مدينة 
القد�س قبل ثالثة اأ�شهر نال منه اأكر من مائة وخم�شن تاجرا ن�شيبهم 
من هذا الدعم بهدف تثبيتهم يف جتارتهم يف املدينة املقد�شة ومواجهة 

الظروف االقت�شادية ال�شعبة التي يعانون منها . 

وركزت هذه الفرق على املناطق التي تعي�س فيها اال�شر التي تعاين فقرا 
اال�شر  ه��ذه  واأع��رب��ت  كافية.  غذائية  م�شاعدات  لها  قدمت  حيث  مدقعا 
و�شعبا  ق��ي��ادة  املتحدة  العربية  االم����ارات  ل��دول��ة  وتقديرها  �شكرها  ع��ن 
وموؤ�ش�شات خريية ..وقالت ان موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
تقدمه  ال��ذي  االماراتي  العون  م�شهودة يف جمال  مواقف  لها  االن�شانية 
للكثري من اال�شر والعائالت الفل�شطينية خا�شة املحتاجة منها. و�شتبداأ 
افطار  وجبات  بن�شر  غد  بعد  االن�شانية  لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  ف��رق 
ومراكز  والقرى  املخيمات  يف  الفل�شطينية  املواقع  ع�شرات  يف  رم�شانية 
العي�س.  �شظف  تكابد  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت  حيث  االغ����وار  منطقة  يف  ال��ب��دو 
يذكر ان موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االن�شانية خ�ش�شت 
كميات كبرية من الطرود الغذائية ووجبات االفطار الرم�شانية لال�شر 

•• رام اهلل-وام:

ا�شتفادت نحو خم�شة اآالف اأ�شرة فل�شطينية حمتاجة من الطرود الغذائية 
التي وزعتها موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالعمال االن�شانية خالل 

االيام الثالثة املا�شية من �شهر رم�شان املبارك.
و�شملت الطرود التي وزعتها املوؤ�ش�شة مواد غذائية ا�شا�شية تكفي اال�شرة 
الواحدة لنحو �شهر تقريبا وتت�شمن االرز وال�شكر وزيوت الطبخ ومواد 
اخرى حتتاجها اال�شرة الفل�شطينية. وقامت فرق اغاثية تابعة ملوؤ�ش�شة 
يف  املحتاجة  الفل�شطينية  اال�شر  على  الغذائية  ال��ط��رود  بتوزيع  خليفة 
اماكن �شكناها و�شملت مدن بيت حلم ونابل�س ورام اهلل وجنن وطولكرم 
املناطق.  ه��ذه  على  تتوزع  التي  واملخيمات  واالغ���وار  و�شلفيت  وقلقيلية 

حممد بن ر��سد يلتقي �أبناء �لقبائل �لذين ح�سرو� من 
خمتلف مناطق �لدولة لتقدمي �لتهاين بال�سهر �لف�سيل

•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل يف ق�شر �شموه بزعبيل م�شاء  رئي�س جمل�س 
ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دبي 
اأبناء القبائل الذين ح�شروا من خمتلف مناطق الدولة لتقدمي التهاين 
بال�شهر الف�شيل اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم حيث 
اأن  القدير  العلي  داعن اهلل  املبارك  ب�شهر رم�شان  التهاين  �شموه  بادلهم 

يجعله �شهر الرحمة واملغفرة والت�شامح على دولتنا و�شعبنا.

وقد عرب اأبناء القبائل خالل اللقاء عن اعتزازهم و�شعادتهم بلقاء �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي وتهنئة �شموه 
والتربيك له ولقيادتنا احلكيمة بهذا ال�شهر الكرمي متمنن ل�شموه طول 
العمر ودوام ال�شعادة ولقيادتنا الر�شيدة العزة والريادة على طريق اخلري 

والعطاء.
وتناول اجلميع طعام االإفطار اإىل مائدة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم الرم�شانية العامرة.
ح�شر اللقاء واملاأدبة �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
هيئة دبي للثقافة والفنون وعدد من ال�شيوخ و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 

مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي. 
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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 االمل                      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 االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                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 االأهلية 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 االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

العني
�شيدلية العن                        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 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اجلمعية تكفل 28 األف يتيم داخل الدولة وخارجها

د�ر �لرب تكرم �أحمد بن �سعيد �سخ�سية �لعام �الإن�سانية تقدير� جله�ده �خلريية
••  دبي – حم�صن را�صد  

دبي،  يف  ال���رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  ك��رم��ت 
�شمو  اجل��م��ع��ة،  االأول  اأم�����س  م�شاء 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
االإمارات  ط��ريان  ملجموعة  االأع��ل��ى 
الإك�شبو  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
اخلريية،  ال��ع��ام  �شخ�شية   2020
وذل�������ك جل����ه����ود ����ش���م���وه اخل���ريي���ة 
قطاع  يف  ومت����ي����زه  واالإن���������ش����ان����ي����ة 
ودعمه  واالأع���م���ال  اخل���ريي  العمل 
وبناء  لالأيتام  الرب  دار  قرية  لبناء 
امل�����ش��اج��د يف ل��ب��ن��ان وداخ������ل دول���ة 

االإمارات وخارجها. 
واأقيم احلفل يف مركز دبي التجاري 
العاملي، برعاية حرم �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
بنت  هند  ال�شيخة  ح��اك��م،  ال����وزراء 
)اأم  م��ك��ت��وم  اآل  ب���ن ج��م��ع��ة  م��ك��ت��وم 

1872 م�شروعاً طبياً،  دولة منها 
و2339  و15556م�شجداً، 
و4547  خ�����ريي،  وق����ف  م�������ش���روع 
و41471  منتجة،  اأ���ش��ر  م�����ش��روع 
ب��ئ��راً وخ���زان م��ي��اه وم�����ش��روع �شقيا 

املاء.
اأي��ت��ام دار ال��رب داخ���ل وخارج  وق���ام 
ف���ق���رات احلفل  ب��ت��ق��دمي  ال����دول����ة 
واقعهم  ع���ن  وال���ت���ح���دث  امل���ت���ع���ددة 
الرب  دار  ك��ف��ال��ة  ب��ه  عو�شتهم  وم���ا 
وا�شحة  كداللة  واقتدار  بثقة  لهم 
دار  تقطفها  ال��ت��ي  الطيبة  للثمار 
بح�شن  ل���الأي���ت���ام  ل��رع��اي��ت��ه��ا  ال����رب 
تعوي�شهم  على  وحر�شها  تربيتهم 
عن فقدان االأب الذي يقوم برتبية 
اأبنائه تربية �شاحلة تخدم املجتمع 
اأحمد  حم���م���د  واأك��������د  وال�����وط�����ن. 
اأن ف�شل  ل���ه،  ك��ل��م��ة  احل���م���ادي، يف 
كفالة ورعاية االأيتام الذين اأو�شى 
بهم ربُّ العزة جل وعال يف القراآن 
برعايتهم  اأو�����ش����ى  ك���م���ا  ال����ك����رمي 

العطاء( وراعية اأيتام دار الرب.
وق�������ام ب���ت���ك���رمي ���ش��خ�����ش��ي��ة ال���ع���ام 
االإن�شانية، ال�شيخ حممد بن مكتوم 
بن جمعة اآل مكتوم نيابة عن راعية 
خلفان  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك  احل���ف���ل، 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل�����زروع�����ي 
اأحمد  وحم��م��د  ال����رب،  دار  جمعية 
االإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  احل���م���ادي 
امل�����ش��اري��ع اخلريية  ق���ط���اع  رئ��ي�����س 

باجلمعية.. 
بلغ  اأن��ه  ال��رب،  دار  جمعية  وك�شفت 
نحو  لديها  املكفولن  االأي��ت��ام  ع��دد 
28 األفاً و650 يتيماً داخل وخارج 
ال���دول���ة، وب��ل��غ ع���دد ك��ف��ال��ة االأ�شر 
بلغ  كما  اأ�شرة   500 نحو  املتعففة 

عدُد املعاقن املكفولن 45 معاقاً،
دار  م�������ش���اري���ع  اأن  اإىل  واأ�������ش������ارت 
ن��ف��ذت��ه��ا خ����ارج الدولة  ال��ت��ي  ال���رب 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ������ش�����ف�����ارات دول�����ة 
االإم��ارات لدى ال��دول املعنية بلغت 
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واإكرامهم ر�شولنا الكرمي �شلى اهلل 
عليه و�شلم. وثمن احلمادي، جهود 
ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ورعايتهم  االأيتام  لفئة  دبي،  حاكم 
ك���ل مواقفه  اأب�����وة وح���ن���ان يف  ب��ك��ل 
االإن�شانية التي ي�شهد لها اجلميع، 
املتوا�شلة  ال�شخية  الرعاية  مثمنا 
الأيتام دار الرب، من قبل حرم �شمو 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 

اآل مكتوم. 
وقال احلمادي، لقد رفِع اهلل منزلِة 
كفالة اليتيم واإيوائه، وقدم القراآن 
يعرِتيها  غ��م��و���س  ال  ب��ي��ن��ة  ِدالل�����ة 
لن  واملجتمع  الفرِد  اأن �شالَح  على 
يكوَن دون رعاية حقيقية حلاجات 
فقال  حياته،  و�شروريات  االإن�شان 
تقهر(  ف��ال  اليتيم  )ف��اأم��ا  ت��ع��اىل: 
اإ�شارًة اإىل اأن اخلري وال�شالح الذي 
ياأتي به الوحي ال يكون يف جمتمع 

َيقهر اليتيم ويت�شلُط عليه .
وا�شتعر�س احلمادي، بع�س اإجنازات 
اإىل  م�شريا  للم�شروعات،  ال��رب  دار 
فريِق  بتدريب  الرب  دار  جمعية  اأن 
يعرفون  �شادقَن  اأف���راٍد  م��ن  عمٍل 
اأجر كفالة اليتيم، ويدركون خطر 

املهمة وعظم امل�شوؤولية. 
واألقى ال�شاعر علي ق�شاب املهريي 
العطاء  الأم  م��ه��داة  �شكر  ق�����ش��ي��دة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب���ة  احل���ف���ل  راع����ي����ة 

ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
وعطائها  مكرمتها  على  مكتوم  اآل 
اأخ����رى ل�شمو  ل��الأي��ت��ام، وق�����ش��ي��دة 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
تكرمياً  اخل��ريي��ة  ال��ع��ام  �شخ�شية 
الذي  املوفق  االختيار  لهذا  ل�شموه 
دار  م��ن قبل جمعية  اأه��ل��ه  ���ش��ادف 

الرب.
دار  ف��ق��رة الأي��ت��ام  وت�شمن احل��ف��ل، 
ال��رب داخ��ل وخ��ارج الدولة كنموذج 

اجلمعية  تكفلهم  ال��ذي��ن  ل��الأي��ت��ام 
ت��ق��دم ل��ه��م ال��دع��م امل����ايل والطبي 
اأه���ل اخلري  بف�شل ج��ه��ود  ���ش��ه��ري��اً 

والرب من اأبناء االإمارات. 
والدوائر  املوؤ�ش�شات  تكرمي  مت  كما 
والرعاة،  احلفل  لفعاليات  الراعية 
وتخلل احلفل عدة فقرات اختتمت 
الهدايا  االأل��ع��اب وت��وزي��ع  ب��ف��ق��رات 
قلوب  اإىل  وال�شرور  الفرح  الإدخ��ال 

االأطفال االأيتام.

تخريج 22 منت�سبا يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة عجمان 
•• عجمان -وام:

�شهد �شعادة العميد على عبد اهلل علوان النعيمي قائد عام �شرطة عجمان تخريج 22 منت�شبا 
من ال�شابط من خمتلف القيادات التابعة لوزارة الداخلية من دورة حول التغلب على �شغوط 

العمل .
العقيد   � العامة ل�شرطة عجمان  القيادة  االإم��ارات يف  اأقيم مببني  ال��ذي   � التخريج  ح�شر حفل 
�شم�س  يو�شف  الدكتور  وقدم  ال�شرطة يف عجمان.  تدريب  معهد  املطرو�شي مدير  عبيد حميد 
الدين خالل الدورة عدة حماور منها اإدارة الوقت واأ�شاليب احلديثة يف ال�شيطرة على �شغوط 
ال��دورات التي  العمل واالأ�ش�س العلمية التي من خاللها ت�شاعد يف مواجهة العمل. وتاأتي هذه 
توليها وزارة الداخلية االهتمام الفائق من اأجل رفع و�شقل كوادرها ال�شرطية من اأجل حتقيق 
اأعلي درجات الر�شالة ال�شرطية. وقدم �شعادة العميد على عبد اهلل علوان النعيمي يف ختام احلفل 

ال�شهادات خلريجي الدورة .. متمنيا لهم النجاح والتوفيق يف حتقيق االأمن واالأمان . 

خريية �ل�سارقة ت�زع 18 �ألف وجبة �إفطار �سائم ي�ميا د�خل �لدولة
•• ال�صارقة-وام:

توزع جمعية ال�شارقة اخلريية خالل �شهر رم�شان املبارك 18 الف وجبة اإفطار يوميا داخل الدولة 
�شمن م�شروعها ال�شنوي الكبري اإفطار �شائم موائد الرحمن . وتويل اجلمعية م�شروع اإفطار �شائم 
اأهمية بالغة تت�شح من خالل طريقة توزيع اخليام املكيفة حيث بلغ عدد اخليم املجهزة للم�شروع يف 
مدينة ال�شارقة فقط 33 خيمة و54 خيمة يف املدن التابعة لها باملنطقة ال�شرقية واملنطقة الو�شطى 
يف الذيد واملدام وخورفكان ودبا احل�شن كلباء. واأكد �شلطان مطر بن دملوك املدير التنفيذي باالإنابة 
رئي�س جمل�س  القا�شمي  بن �شقر  ال�شيخ ع�شام  توجيهات  على  بناء  اأنه  ال�شارقة اخلريية  جلمعية 
اإدارة اجلمعية ومتابعة من قبل عبداهلل مبارك الدخان االأمن العام بداأت اجلمعية منذ اأكر من 
باالإنابة  التنفيذي  املدير  واأ�شار  املبارك.  رم�شان  �شهر  ال�شتقبال  واجل��اد  امل�شتمر  بالعمل  �شهرين 
التي  والرئي�شية  املو�شمية  امل�شاريع  من  يعترب  �شائم  اإفطار  م�شروع  اأن  اخلريية  ال�شارقة  جلمعية 

توليها اجلمعية اأهمية كبرية خالل �شهر رم�شان يف كل عام .

هيئة �لهلل �الأحمر تعلن جاهزيتها لدعم و�إجناح حملة حممد بن ر��سد لك�س�ة ملي�ن طفل حمروم ح�ل �لعامل

يف حما�ضرة بجائزة دبي الدولية للقراآن
حياة و�سرية �لنبي عامرة بنماذج مبهرة قادرة على حل �مل�سكلت �لب�سرية

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
ا���ش��ت��ع��داده��ا الجن���اح احل��م��ل��ة التي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لك�شوة 

مليون طفل حمروم حول العامل.
وقال اأحمد حميد املزروعي رئي�س 
جمل�س ادارة هيئة الهالل االحمر 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح��م��ل��ة  ان 
جت�شد  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
االإن�شانية  االم�����ارات  ق��ي��ادة  ن��ظ��رة 
حاجات  ت�شت�شعر  وال��ت��ي  العميقة 
م�����ك�����ان من  ك�����ل  امل�����ح�����روم�����ن يف 
االن�شانية  ق��وت��ه��ا  وحت�����ش��د  ال��ع��امل 
مل�����ش��اع��دت��ه��م وت���ق���دمي ال���ع���ون لهم 
وهي الر�شالة ذاتها التي تعمل من 
الدولية  احل��رك��ة  منظومة  اأجلها 
االحمر  وال�شليب  االحمر  للهالل 
وي���رتج���م���ه���ا ع���ل���ى ار�������س ال���واق���ع 

الهالل االحمر االماراتي.
واأ�شاف املزروعي ان تزامن احلملة 
ال��ك��رمي يج�شد  م��ع �شهر رم�����ش��ان 
والتاآلف  وال��رح��م��ة  م��ع��اين اخل��ري 

وقال الدكتور الفالحي اننا ونحن 
الربكة  �شهر  رم�شان  �شهر  نعي�س 
والرحمات و نتن�شم نفحاته الطيبة 
ه��ن��اك اطفاال  ان  ن��ت��ذك��ر  ال��ع��ط��رة 
يزينونه  ج���دي���د  ب���ث���وب  ي��ح��ل��م��ون 
ب���ري���ئ���ه حتمل  ف���ط���ري���ه  ب���ف���رح���ه 
القلوب  ال�شحاب  وال��دع��اء  ال�شكر 
التي  البي�شاء  واالي���دي  الرحيمه 
وال��ع��ط��اء لهوؤالء  ب��اخل��ري  ام��ت��دت 

االطفال .
ال��ف��الح��ي جميع  ال���دك���ت���ور  ودع�����ا 
امل���ح�������ش���ن���ن م�����ن اب�����ن�����اء ال����وط����ن 
اخلريين ومن املقيمن على ار�س 
االمارات املعطاءة اىل ان يتجاوبوا 
مع احلملة والتي تعرب يف احلقيقة 
وا�شالة  االم�����ارات  �شعب  روح  ع��ن 
ل��ق��ي��ادة االم���ارات  البعد االن�����ش��اين 
راأ����ش���ه���ا �شاحب  وع���ل���ى  ال��ر���ش��ي��دة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
الذي  ذاته  النهج  ي�شري على  الذي 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ا�ش�شه 

�شلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه .
وقال االمن العام للهالل االحمر 
االماراتي ان هيئة الهالل االحمر 
ومنت�شبيها  امكانياتها  كل  �شتجند 

املحتاجن  م�شاعدة  يف  االن�����ش��اين 
داخ����ل  م���ك���ان  اي  يف  وال�������ش���ف���ع���اء 
الدولة اأو خارجها وهو النهج الذي 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اأر���ش��اه 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وي��وا���ش��ل��ه 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة حفظه اهلل. 
واأو�شح نائب االمن العام لل�شوؤون 
ومكاتب  ف����روع  ج��اه��زي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال����ه����الل االح����م����ر داخ������ل ال���دول���ة 
الدعم  وح�����ش��د  احل��م��ل��ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
والتاأييد لها خا�شة يف هذا ال�شهر 
امل����ب����ارك ال�����ذي ي���دع���و دائ���م���ا اىل 
اإىل  ..م�شريا  املحتاجن  م�شاعدة 
احلملة  اجن���اح  يف  املتطوعن  دور 
مع  التفاعل  اىل  اجلميع  دع��ا  كما 

املبادرة االن�شانية النبيلة.
يو�شف  اك�����د حم���م���د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال���ف���ه���ي���م ن�����ائ�����ب االم���������ن ال����ع����ام 
الهالل  بهيئة  امل�شاندة  للخدمات 
ال�شمو  �شاحب  حملة  ان  االح��م��ر 
مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
حول  حم��روم  طفل  مليون  لك�شوة 
�شل�شلة  اال حلقة يف  ما هي  العامل 
االمارات  قيادة  ومبادرات  عطاءات 

وال�شعفاء  امل���ح���ت���اج���ن  ك����ل  م����ع 
اىل  يتطلعون  الدين  واملحرومن 
جزء  ل�شد  االن�شانية  يف  اخ��وان��ه��م 

من حاجاتهم.
الهالل  ادارة  جمل�س  رئي�س  ودع��ا 
االح��م��ر االم���ارات���ي ك��ل اخلريين 
من ابناء الوطن املعطاء واملقيمن 
امل�شاهمة  ار���س االم���ارات اىل  على 
ل��ك�����ش��وة م��ل��ي��ون طفل  يف احل��م��ل��ة 
ي��ح��ت��اج��ون اىل ما  ال���ع���امل  ح����ول 
ي�شرت عريهم ..موؤكدا ان ك�شوتهم 
�شتكون باذن اهلل �شرتا للخريين يف 

الدنيا ويف االخرة.
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ال��دك��ت��ور حممد 
عتيق الفالحي االمن العام لهيئة 
ال���ه���الل االح���م���ر م���ب���ادرة �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
مكتوم لك�شوة مليون طفل حمتاج 
ح����ول ال���ع���امل وه����ي احل��م��ل��ة التي 
االماراتي  االحمر  الهالل  تتوالها 
اأي  يف  املحتاجن  ل��الط��ف��ال  دع��م��ا 
او  ال��ع��رق  ع��ن  النظر  م��ك��ان بغ�س 
اللغة او اللون وهي ر�شالة الهالل 
االحمر التي تعلي من �شاأن االن�شان 
بحد ذاته بو�شفه جزءا من العائلة 

االن�شانية على ظهر هذا الكوكب.

الوطنية  اجل��م��ع��ي��ات  م��ن  ال��ه��الل 
مع  وبالتن�شيق  املعنية  ال����دول  يف 
املبادرة  لتنفيذ  ال���دول���ة  ���ش��ف��ارات 
االن�����ش��ان��ي��ة وت���وزي���ع ال��ك�����ش��اء على 
بلدانهم  يف  امل��ح��روم��ن  االط���ف���ال 
ال��ي��ة حم���ددة ت�شمن و�شول  وف��ق 

العون مل�شتحقيه.
الدعوة  امل���ه���ريي  ن��ع��ي��م��ة  ووج���ه���ت 
لكل ابناء االم��ارات واملقيمن على 
التي  احلملة  مع  للتجاوب  ار�شها 
لديننا  ال�شامية  القيم  ع��ن  تعرب 
عن  تعرب  كما  احلنيف  اال�شالمي 
���ش��ع��ب االم�����ارات يف اغاثة  ا���ش��ال��ة 
واع�����ان�����ة امل����ع����وزي����ن وامل���ح���روم���ن 

وال�شعفاء يف الداخل واخلارج.
واكد را�شد مبارك املن�شوري نائب 
االمن العام لل�شوؤون املحلية بهيئة 
ان مبادرة �شاحب  الهالل االحمر 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
لي�شت  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
االمارات  قيادة  روؤي��ة  على  جديدة 
بوؤرة  يف  دائما  االن�شان  ت�شع  التي 
مهما  رع��اي��ت��ه��ا  وت��ول��ي��ه  اهتمامها 

بعدت امل�شافات.
احلملة  ان  امل���ن�������ش���وري  واأ�����ش����اف 
االمارات  التزام  انطالقا من  تاأتي 

من املوظفن و املتطوعن الجناح 
احل���م���ل���ة ال����ت����ي ت���ع���رب يف ال����واق����ع 
ال��ه��الل االح��م��ر و من  ع��ن تطلع 
���ش��ع��ب االم������ارات اىل عامل  ورائ�����ه 
التاآزر  و  والت�شامح  املحبه  ت�شوده 

وال�شالم.
نائبة  املهريي  عيد  نعيمة  واأ�شادت 
االم������ن ال����ع����ام ل�������ش���وؤون االغ���اث���ة 
االحمر  ال��ه��الل  بهيئة  وامل�����ش��اري��ع 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  مب���ب���ادرة 
حممد بن را�شد ال مكتوم رعاه اهلل 
حول  حم��روم  طفل  مليون  لك�شوة 
العامل باعتبارها مبادرة ت�شت�شرف 
اف���ق���ا ان�����ش��ان��ي��ا وا���ش��ع��ا مي��ت��د عرب 
قارات العامل تتنا�شب وعطاء �شعب 
االمارات ونهج قيادته الر�شيدة يف 
م��د ي��د ال��ع��ون لكل حم��ت��اج يف هذا 

العامل.
الهيئة  ت���رح���ي���ب  ع�����ن  واع�����رب�����ت 
ب��امل��ب��ادرة االن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي جت�شد 
مل�شاعدة  االم���������ارات  ق����ي����ادة  روؤى 
امل��ح��روم��ن اي��ن��م��ا ك���ان���وا وه���و ما 
االحمر  ال��ه��الل  هيئة  ب��ه  ت�شطلع 
يف  االن�شاين  العطاء  �شاحات  على 
ال��ع��امل ..م���وؤك���دة ج��اه��زي��ة مكاتب 
الهالل االحمر يف اخلارج و�شركاء 

راأ����ش���ه���ا �شاحب  وع���ل���ى  ال��ر���ش��ي��دة 
ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
اع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واخ��وان��ه 
امل��ج��ل�����س االع���ل���ى ح��ك��ام االم�����ارات 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  دع����م  وك���ذل���ك 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة ومبتابعة من �شمو 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
رئي�س هيئة الهالل االحمر. وثمن 
الفهيم اللفتة االن�شانية من جانب 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
..موؤكدا  را�شد ال مكتوم رعاه اهلل 
بهيئة  االت�������ش���ال  م��رك��ز  ج��اه��زي��ة 
ال���ه���الل االح���م���ر وف���روع���ه���ا كافة 
ل��ت��ل��ق��ي ات�������ش���االت امل��ح�����ش��ن��ن من 
اب���ن���اء ال���وط���ن وامل��ق��ي��م��ن ..وق����ال 
يوميا  �شتقوم  االح��م��ر  ال��ه��الل  ان 
باالعالن عن قيمة التربعات التي 
..داعيا  احل��م��ل��ة  ل�شالح  و�شلتها 
التجاوب  اإىل  واملقيمن  املواطنن 
ت�شتهدف  وان����ه����ا  خ���ا����ش���ة  م��ع��ه��ا 
امل���ح���روم���ن م���ن االط���ف���ال يف كل 

مكان من العامل. 

•• دبي- حم�صن را�صد

اأكد الدكتور عبد الوهاب الطريري، 
االأ�شتاذ املحا�شر يف العلوم ال�شرعية 
ك���ان حياة  ال���ق���راآن  اأن  ب��ال�����ش��ع��ودي��ة، 
و�شلم،  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���ش��ل��ى  ال���ر����ش���ول 
لكتاب  االأول  الوعاء  �شريته  وج��اءت 
اهلل وتطبيق عملي ل�شلوكه القراآين، 
ال������ق������راآن، عليه  ك������ان خ���ل���ق���ه  ف���ق���د 
يف  واأ���ش��ار  وال�شالم.  ال�شالة  اأف�شل 
حما�شرته التي نظمتها جائزة دبي 
االأول  اأم�س  م�شاء  للقراآن،  الدولية 
و�شناعة  غ��رف��ة جت����ارة  اجل��م��ع��ة يف 
عميقة  �شلة  ل��ل��ق��راآن  اأن  اإىل  دب���ي، 
ب�شهر رم�شان، حيث نزل فيه، وكان 
اأجود  النا�س، وكان  اأج��ود  ر�شول اهلل 
ي��ك��ون يف رم�������ش���ان، ح���ن يلقاه  م���ا 
ج���ربي���ل.  ودع����ا ال���ط���ري���ري، جميع 
رم�شان  �شهر  اغتنام  اإىل  امل�شلمن 
قراءة  وخا�شة  ال�شاحلات،  عمل  يف 
ال����ق����راآن وت���دب���ر اآي����ات����ه وال���ن���ظ���ر يف 
اأن  باأحكامه، موؤكدا  واالأخ��ذ  معانيه 

واملفكرين  امل�شت�شرقن  م��ن  ك��ث��ري 
الغربين . 

وحث الطريري، على التاأ�شي ب�شرية 
الر�شول واالقتداء مبنهجه وحياته،؛ 
الأنها طوق النجاة للب�شرية جمعاء، 
ولكل راغب يف اأن يعي�س حياة طيبة 
ن�شتعر�س  عندما  وق��ال،  م�شتقرة.  
النبي  �شرية  �شنجد  العظماء،  �شري 
تتميز ب�شمات متيزها عن كل ال�شري، 
باأربع �شمات، هي الو�شوح وال�شمول 

والتكامل والواقعية . 
عرفت  امل�����ش��ط��ف��ى  ���ش��رية  اأن  وذك����ر 
ب��ال��و���ش��وح اإىل درج���ة ال��ت��األ��ق، فمن 
ل��ن يجد زواي���ا معتمة  ي��ق��راأ �شريته 
اأو مناطق غري معروفة، م�شريا اإىل 
اأن من يقراأ ال�شرية يجد وكاأن النبي 

م��ن ���ش��دة اه��ت��م��ام��ه واإت��ق��ان��ه وقيام 
بواجبه يف ذلك املجال. 

الرابعة  ال�شمة  اأن  الطريري،  واأف��اد 
الواقعية،حيث  ه��ي  ال��ن��ب��ي،  حل��ي��اة 
ونعي�س  ن���ق���ل���ده  ان  ع��ل��ي��ن��ا  ي�����ش��ه��ل 
ال�شحابة  ف��ع��ل��ه  م���ا  وه�����ذا  م��ث��ل��ه، 
ل�شرية  املتابع  اأن  موؤكدا  والتابعن، 
ال��ن��ب��ي ي����رى من��ط��ا م��ب��ه��را ج����ذاب، 
اأن  لنا  ميكن  ال��وق��ت  نف�س  يف  لكنه 
تفعل مثله.  وقال الطريري، لذلك 
للب�شرية  ون��ربا���ش��ا  ق��دوة  اهلل  جعله 
يف  ولكم  فيه،  رب��ه  قاله  وق��د  جمعا، 
اأ���ش��وة ح�����ش��ن��ة... ، فعلى  ر���ش��ول اهلل 
اجل��م��ي��ع ان ي��اأخ��ذ ح��ظ��ا وف���ريا من 
ه����ذه ال�������ش���رية ال���ع���ط���رة واالق����ت����داء 
.  ويف �شياق  امل�شرف  النموذج  بذلك 

له  ي�شمن  اهلل  بكتاب  امل��رء  ارت��ب��اط 
اهلل  �شلى  النبي  خطى  على  ال�شري 
حتقيق  على  وي�شاعده  و�شلم  عليه 
ال�����ش��ع��ادة يف ال��دن��ي��ا و���ش��م��ان ر�شى 
الطريري،  وق����ال  االآخ������رة.   يف  اهلل 
بعنوان:  ج��اءت  التي  حما�شرته  يف 
النبوية  لل�شرية  العامة  اخل�شائ�س 
عليه  اهلل  �شلى  حياته  يف  الناظر   ،
مبهرة  من��اذج  يجد  اأن  ميكن  و�شلم 
تكون قوانن حياة حتل  اأن  ت�شتحق 
التي  وامل�شكالت  ال�شعاب  من  كثري 
احلديث  الع�شر  يف  الب�شرية  تواجه 
.  واأ�شاف: ال ميكن اأن جند فعال اأو 
قرارا اأو ردة فعل اأف�شل واأح�شن من 
التي �شدرت من النبي قبل اأكر من 
1400 عام، وهذا االأمر اعرتف به 

اأو الفقر، و الن�شر وامل�شيبة،  الغنى 
وغ���ريه���ا م���ن م��ت��ق��اب��الت واأ����ش���داد 
التنوع الكبري  احل��ي��اة.  وق���ال، ه��ذا 
يف حياة ر�شولنا يجعلنا نعرف اأن اأي 
وحدث  النبي  عاي�شه  يقابلنا  ظ��رف 
اهلل  �شلى  النبي  وان  مياثله،  ما  له 
بر�شا  ذل��ك  مع  تعامل  و�شلم،  عليه 

واحت�شاب، فنال االأجر والثواب . 
ع����ن �شمة  امل���ح���ا����ش���ر،  ث����م حت������دث 
ال��ت��ك��ام��ل ل��ل�����ش��رية ال��ن��ب��وي��ة، فرغم 
التنوع يف حياته، فرتاه االأب والقائد 
واملعلم والزوج وال�شاحب والداعية، 
م�شريا اإىل اأن حياة الر�شول متيزن 
ب���االزدح���ام يف امل��ه��م��ات، ورغ���م ذلك 
واح��دة منها  تقراأ عن  ت�شعر عندما 
فقط،  املهمة  لهذه  متفرغا  كان  انه 

ك��ل �شيء  ب��ي��ت م��ن زج���اج  يعي�س يف 
اأو  اأ�شحابه  عنه من خالل  معروف 

زوجاته اأمهات املوؤمنن.
واأكد الطريري، انه مل يكن هناك اأي 
خفاء يف �شاأن النبي العام اأو اخلا�س، 
ر�شدها  و�شكناته  ح��رك��ات��ه  فجميع 
ع��ل��ي��ه و�شلم،  ���ش��ل��ى اهلل  م��ن ح��ول��ه 
ح��ب��ا فيها واق���ت���داء ب���ه، م�����ش��ريا اإىل 
النبي �شندوقا  انه مل يكن يف حياة 
ا�شود كما هو احلال عند الكثري من 

الن�شاء والعظماء. 
ال�شمول  اأن  اإىل  ال��ط��ري��ري،  ون����وه 
ل�شرية  امل��م��ي��زة  ال��ث��ان��ي��ة  ال�شمة  ه��ي 
حياته  مت����ي����زت  ح���ي���ث  ال�����ر������ش�����ول، 
بالتجدد، فمرت عليه �شوؤون احلياة 
كلها، و�شواء احلزن اأو الفقر، وكذلك 

الثالث  اليوم  فعاليات  رعى  مت�شل، 
م���ن ج���ائ���زة دب���ي ال���دول���ي���ة، ك���ل من 
دبي،  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  دي����وان 
دب��ي، حيث  وغ��رف��ة جت��ارة و�شناعة 
الغرير،  ���ش��ي��ف  ع��ب��دال��رح��م��ن  ق����ام 
وجتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
و�شناعة دبي، بتقدمي دروع تذكارية 
للقراآن.   دب���ي  وج���ائ���زة  ل��ل��م��ح��ا���ش��ر 
ت�شريحات  يف  ال����غ����ري����ري،  وق������ال 
الثالث  ال��ي��وم  فعاليات  هام�س  على 
اأن  الغرفة  للجائزة، من م�شوؤوليات 
يخدم  ومتميز  جيد  عمل  اأي  تتبنى 
اإم��ارة دبي، و�شرف لنا يف الغرفة اأن 
املهم  اإق��ام��ة ه��ذا احل��دث  ن�شت�شيف 
واأ�شار    . رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  يف  ع��امل��ي��ا 
للقراآن  الدولية  دب��ي  جائزة  اأن  اإىل 
الكرمي، ت�شعى كل عام على ان تقدم 
ومتابعيها،  جلمهورها  جديدا  �شيئا 
حيث قامت يف الدورة احلالية بجعل 
جميعا حما�شرات برناجمها الثقايف 
للحديث عن �شرية النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم. 

تنفيذ 65 �ألف م�سروع ب� 25 دولة منها 1872 م�سروعًا طبيًا و2339 وقفا خرييا

هيئة �لهلل �الحمر تن�سر �آالف �مل��ئد �لرم�سانية يف �ساحات �مل�سجد �الأق�سى وم��قع عديدة يف �لبلدة �لقدمية من �لقد�ش
•• القد�س املحتلة -وام: 

ن���������ش����رت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االح����م����ر 
ال�����وج�����ب�����ات  اآالف  االم�������ارات�������ي�������ة 
الثالثة  االي���ام  خ��الل  الرم�شانية 
املبارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  م��ن  االوىل 
املبارك  االق�شى  امل�شجد  �شاحات  يف 
ومواقع متعددة من البلدة القدمية 
اقباال  امل��وائ��د  و�شهدت  ال��ق��د���س.  يف 
الذين  ال�����ش��ائ��م��ن  م���ن  م���ت���زاي���دا 
امل�شجد االق�شى على  يتواجدون يف 
ال�شائمن  وك��ذل��ك  ال�����ش��اع��ة  م���دار 
احياء  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  ال��ف��ق��راء 
ا�شافة  القد�س  القدمية من  البلدة 

يكر امل�شلون ال�شائمون.
و�شكر ال�شيخ اخلطيب دولة االمارات 
على  و�شعبا  قيادة  املتحدة  العربية 
هيئة  ان  ..وق���ال  امل��ت��ع��ددة  مكارمها 
ت��اري��خ ان�شاين  ال��ه��الل االح��م��ر لها 
الفل�شطينية  االرا���ش��ي  يف  م��ع��روف 
ان  اىل  واأ���ش��ار  خا�شة.  القد�س  ويف 
تكية خا�شقي �شلطان هي �شاهد على 
العطاء االماراتي حيث تقدم التكية 
على  القد�س  لفقراء  طعام  وج��ب��ات 
مدار ال�شنة وت��زداد اع��داد الوجبات 
نحو  اىل  لت�شل  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  يف 
500 وجبة يوميا ورمبا الف وجبة 
املبارك.  ال�شهر  م��ن  اخ���رى  اي���ام  يف 

خارج  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال���ق���رى  اإىل 
اجلدار العازل مثل بلدات العيزرية 

والرام وابودي�س وغريها.
اخلطيب  ع��������زام  ال�������ش���ي���خ  وق��������ال 
املوائد  ان  ال��ق��د���س  اوق����اف  م��دي��ر 
م�شهود  االم���ارات���ي���ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
ل���ه���ا وم����ع����روف����ة ل�����دى اه�����ل بيت 
الذين  وال�شائمن  خا�شة  املقد�س 
ال�شريف  االق�����ش��ى  يف  ي��ت��واج��دون 
�شهر  اي���ام  يف  خا�شة  ع��ام��ة  ب�شفة 
اقبال  امل���ب���ارك. وذك���ر ان  رم�����ش��ان 
مكثفا  كان  املوائد  على  ال�شائمن 
و�شيزداد عدد املوائد يف ايام اجلمع 
والع�شر االواخر من رم�شان حيث 

الهالل  لهيئة  تابعة  جل��ان  وق��ام��ت 
رم�شانية  وج���ب���ات  ب��ن�����ش��ر  االح���م���ر 
اخرى يف مواقع متعددة من البلدة 
ال��ق��د���س ح��ي��ث يعاين  ال��ق��دمي��ة يف 
اأهلها �شظف العي�س ب�شبب الظروف 
االرا�شي  تعي�شها  التي  االقت�شادية 
القد�س  خ���ا����ش���ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
موائد  اللجان  اقامت  كما  ال�شريف 
رم�شانية ال�شر وافراد حمتاجن يف 
العيزرية  مثل  القد�س  �شمال  ق��رى 
والرام وغريها ووزعت جلان اخرى 
طرودا غذائية على ا�شر فل�شطينية 
القد�س  يف  عديدة  مواقع  يف  فقرية 

و�شواحيها.
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ز�يد �لعليا تكّرم �سركة طري�ن �الحتاد وتّثمن مبادر�تها �الإن�سانية 
واأكد اأن �شعي موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية االإن�شانية وذوي االحتياجات 
املوؤ�ش�شات وال�شركات الوطنية ياأتي ترجمة ملبادئ  اخلا�شة ال�شتقطاب 
املحلية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  بن  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  يف  احلكومة 
ال�شراكات  اإط���ار  يف  اجل��ان��ب��ن  ب��ن  اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  وحتقيق 
الدولة  موؤ�ش�شات  ب��ن  ال��ت��وا���ش��ل  اأط���ر  زي���ادة  على  وال��ع��م��ل  املجتمعية 
م�شيداً با�شتجابة امل�شوؤولن بال�شركة لدعوات املوؤ�ش�شة لتقدمي الرعاية 
التي  واالن�شطة  الفعاليات  اإجن���اح  على  للعمل  الكبرية  والت�شهيالت 
ور�س  لزيارة  بال�شركة  للم�شوؤولن  الدعوة  ووج��ه    . املوؤ�ش�شة  تنظمها 
التاأهيل املهني باملوؤ�ش�شة والبالغ عددها 18 ور�شة يف مدينتي اأبوظبي 
والعن للتعرف على هذا امل�شروع الذي تتبناه املوؤ�ش�شة لرعاية وتاأهيل 
طالبها من ذوي االعاقة بالتعاون مع الوكالة االأملانية للتعاون الفني 

وباإ�شراف من املجل�س االأملاين االإماراتي امل�شرتك لل�شناعة والتجارة. 

ال�شكر والتقدير لل�شركة وللم�شوؤولن والعاملن بها على تلك املبادرات 
االن�شانية، وقال اإن �شركة االحتاد للطريان ك�شركة وطنية متميزة تبادر 
لتقدمي كافة اأ�شكال الدعم والرعاية لفعاليات املوؤ�ش�شة خلدمة طالبها 
ال�شركة  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  بالدور  م�شيدا  االعاقة،  ذوي  فئات  من 
�شمن اإطار امل�شوؤولية املجتمعية وحر�س قيادتها على التفاعل باإيجابية 
امل�شمولة  الفئات  مل�شلحة  زاي��د  موؤ�ش�شة  بها  تقوم  التي  احلمالت  مع 
ومنها  املوؤ�ش�شة  فعاليات  بدعم  ت��ب��ادر  ال�شركة  ان  واأ���ش��اف  برعايتها. 
ان�شطتها  يف  وللم�شاركن  املوؤ�ش�شة  ل�شيوف  خمّف�شة  ت��ذاك��ر  تقدمي 
التي نظمتها  االم���ارات  الأم  وف��اء  مل�شة  م��ب��ادرة  رع��ت  انها  كما  الدولية، 
املوؤ�ش�شة موؤخراً، و مبنا�شبة مرور ع�شرة اأعوام على تاأ�شي�شها خ�ش�شت 
اإطار احتفاالتها  املرح الذي نظمته يف  ال�شركة ريع �شباق اخلري �شباق 
املتوا�شلة يف تلك املنا�شبة ملركز اأبوظبي للتوحد ملركز اأبوظبي للتوحد 

اإن�شاء  يف  اأ�شهمت  والتي  الكرمية  املبادرة  تلك  وثّمن  للموؤ�ش�شة،  التابع 
ور�شة مهنية لطالب املوؤ�ش�شة منت�شبي مركز اأبوظبي للتوحد التابع لها 
وكذلك توزيع اأجهزة حا�شوب لوحي اآي باد على عدد منهم ف�شاًل عن 
تزويد املركز باأجهزة اإليكرتونية وجتهيزات فنية فلطاملا عودتنا االحتاد 
للطريان على مثل تلك اللفتات الكرمية من خالل توفري الدعم ملراكز 

املوؤ�ش�شة ومنها مركز ابوظبي للتوحد .
اخلا�س  االوملبياد  لبعثة  برعاية  ال�شركة  مبادرة  العام  االم��ن  وو�شف 
كوريا  يف  ال�شتوية  االل��ع��اب  دورة  مناف�شات  يف  االأوىل  للمرة  امل�شاركة 
باملبادرة االإن�شانية الرائعة من قبل �شركة وطنية متميزة، واأنها مثلت 
قوة دفع جديدة خطوة مهمة الأبطالنا من اأجل خو�س حتدي املناف�شات 
يف هذا املحفل العاملي على طريق تهيئة كل �شبل النجاح الأبطالنا من 

اأجل حتقيق اإجناز جديد وهو ما حتقق بالفعل. 

 كّرمت موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية االإن�شانية وذوي االحتياجات اخلا�شة 
�شركة طريان االحتاد الناقل الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة، 
وذلك خالل زيارة وفد من املوؤ�ش�شة برئا�شة �شعادة حممد حممد فا�شل 
الهاملي نائب رئي�س جمل�س االدارة االمن العام للموؤ�ش�شة ملقر ال�شركة 
لل�شوؤون  للرئي�س  اأول  نائب  احل��ّم��ادي،  ح�شن  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيث 

التنفيذية يف االحتاد للطريان.
واأع����رب ���ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��د ف��ا���ش��ل ال��ه��ام��ل��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
االإن�شانية  للمبادرات  املوؤ�ش�شة  تقدير  بالغ  ع��ن  ال��ع��ام  االم��ن  االدارة 
املتميزة التي تقوم بها �شركة طريان االحتاد بتقدمي الدعم والرعاية 
لفعاليات ومراكز الرعاية والتاأهيل التابعة للموؤ�ش�شة والحتاد االمارات 
ال�شركة  ملقر  املوؤ�ش�شة  وف��د  زي���ارة  خ��الل  وت��وج��ه  امل��ع��اق��ن.   لريا�شة 
بجزيل  املوؤ�ش�شة  منت�شبي  االع��اق��ة  ذوي  م��ن  ع��دد  بح�شور  الرئي�شي 

وجه ب�ضرورة ت�ضافر اجلهود لإجناح احلملة و�ضمن الإطار الزمني املحدد لها 

مكت�م بن حممد يطلع على خطة عمل حملة حممد بن ر��سد لك�س�ة ملي�ن طفل حمروم ح�ل �لعامل

300 �سائم على مائدة مر�سد�ت ر�أ�ش �خليمة

ر��سد �لنعيمي ي�جه باإعفاء �أ�سحاب �لرت�خي�ش من 
�لغر�مات �ملرتتبة على تاأخري جتديدها

�أر��سي دبي تطلق م�سروع �حلقيبة �لرم�سانية

•• دبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
اأن حملة ك�شوة مليون طفل حمروم 
ت��اأت��ي �شمن م�شرية  ال��ع��امل  ح��ول 
ل�شاحب  املمتدة  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل والذي ميثل القدوة والنموذج 
وميثل اي�شا امتدادا مل�شرية اخلري 
باإذن اهلل  املغفور لهما  التي بذرها 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل 
ن��ه��ي��ان وال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن �شعيد 
دولة  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ   .. م��ك��ت��وم  اآل 

طفل ح��ول ال��ع��امل يف وق��ت كرت 
والكوارث  والنزاعات  فيه احلروب 
الالجئن  اأع����������داد  ف���ي���ه  وزادت 
االأطفال  مالين  وبات  وامل�شردين 
يقيهم  ما  العامل ال يجدون  ح��ول 
ح���ر ال�����ش��ي��ف وب�����رد ال�����ش��ت��اء هي 
حملة اإن�شانية اإماراتية حتمل من 
معاين  ك��ل  الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  روح 
والعطف  وال�����رتاب�����ط  ال����رتاح����م 
واأ�شاف  وال��ف��ق��راء  االأط��ف��ال  على 
�شموه: ت��اأت��ي امل��ب��ادرة اجل��دي��دة يف 
اطار �شل�شلة املبادرات التي يطلقها 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رم�شان  �شهر  يف  مكتوم  اآل  را���ش��د 
مفهوم  اإ�����ش����اع����ة  ب����ه����دف  وذل�������ك 
ال�شهر  ه����ذا  يف  وال���ب���ذل  ال��ع��ط��اء 

واطلع   . لالجئن  خميمات  ت�شم 
�شموه خالل االجتماع على عر�س 
احلملة  ع���م���ل  خل���ط���ة  ت��ف�����ش��ي��ل��ي 
باالإ�شافة اإىل االأدوار وامل�شوؤوليات 
التي �شت�شطلع بها كل جهة حيث 
ت�شافر  ب�������ش���رورة  ����ش���م���وه  وج�����ه 
اجلهود بن جميع اجلهات الفعالة 
يف تنفيذ احلملة من اأجل اإجناحها 
املن�شودة.  الأه���داف���ه���ا  وحت��ق��ي��ق��ه��ا 
�شموه  جانب  اإىل  االجتماع  ح�شر 
الق�رقاوي  عبداهلل  حممد  معايل 
ل�شاحب  التنفيذي  املكتب  رئي�س 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
الب�شطي  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة  مكتوم 
و�شم  التنفيذي  املكتب  عام  مدير 
اجلهات  ع���ن  االج���ت���م���اع مم��ث��ل��ن 

ال�شمو  �شاحب  ويتابعها  االإم��ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
االإم����ارات  االإم�����ارات و�شعب  ح��ك��ام 
ال��ك��رمي. ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع 
بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو 
را�شد اآل مكتوم مع اأع�شاء اللجنة 
املليون  ك�����ش��وة  حلملة  التنفيذية 
ال�شيخ  �شمو  وق��ال  حم���روم.  طفل 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
طفل  مليون  ك�شوة  حملة  مكتوم  
بتوجيهات  اإماراتية  م�شاهمة  هي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
االبت�شامة  لر�شم  مكتوم  اآل  را�شد 
واإدخال الفرحة على قلوب مليون 

على  واملقيمن  املواطنن  واإعطاء 
امل�شاهمة يف  ال��دول��ة فر�شة  اأر���س 
للفئات  ونوعية  اإن�شانية  م��ب��ادرات 
االأق�������ل ح���ظ���ا يف امل���ج���ت���م���ع داخ����ل 
ال����دول����ة وخ���ارج���ه���ا وا����ش���ع���اده���ا . 
واأ�شاف �شموه: ياأتي اجتماع اليوم 
مع جميع االأطراف املعينة بحملة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم لك�شوة مليون طفل 
حم��روم ح��ول العامل بهدف و�شع 
اآلية عمل ت�شمن التنفيذ الفوري 
الزمني  االإط�����ار  و���ش��م��ن  للحملة 
املحدد لها والتاأكيد على اأن حتقق 
اأهدافها يف توفري الك�شوة  احلملة 
خمتلف  يف  للمحتاجن  املنا�شبة 
التي  ال�����دول  اأو  ال��ف��ق��رية  ال�����دول 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

ان����ط����الق����ا م������ن م�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا 
االن�شانية  وال���ق���ي���م  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
راأ�س  م��ر���ش��دات  مفو�شية  نظمت 
ال���ث���ال���ث���ة على  ل��ل�����ش��ن��ة  اخل���ي���م���ة 
ال����ت����وايل م�������ش���روع خ����ريي يهدف 
ذوي  م��ن  300�شائم  اإف��ط��ار  اإىل 
الب�شيطة  االإق��ت�����ش��ادي��ة  احل����االت 
والعمال يف االإمارة، برعاية كرمية 
من ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حرم 

يف  الك�شفية  احل��رك��ة  تلعبه  ال���ذي 
املجتمع ويف تنمية قيم واأخالقيات 
املنطلق  ه����ذا  وم����ن  م��ن��ت�����ش��ب��ات��ه��ا، 
الدعم  دائ��م��ة  البي�شاء  ف��اأي��ادي��ه��ا 
 ، راأ�س اخليمة  خلطوات مفو�شية 
كي ترى م�شاريعها وافكارها النور 
وتعطي ثمارها واهدافها وغايتها 

املرجوة للمجتمع وللمنت�شبات.
الربنامج  ان  ال�����ش��ح��ي  واأ����ش���اف���ت 
املفو�شية  ن��ف��ذت��ه  ال����ذي  اخل����ريي 
ياأتي  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للمرة 
جمعية  اإدارة  ل��ت��وج��ه��ات  ام��ت��ث��اال 

ي��ق��وم ع��ل��ى ت��وف��ري وج��ب��ة غذائية 
خالل  ي��وم��ي��ا  ال��ع��ن��ا���ش��ر  متكاملة 
�شهر رم�شان املبارك ملجموعة من 
املحتاجن والفقراء، وت�شرف علي 
عملية التوزيع القائدات والزهرات 
للمفو�شية،  امل��ن��ت�����ش��ب��ات  وب��ع�����س 
حيث يقمن باالإ�شراف على توزيع 
ال��وج��ب��ات و���ش��د اح��ت��ي��اج��ات الفئة 
ال�����ذي يعزز  االأم������ر  امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 
قيمة م�شاعدة الفقراء واالإح�شا�س 
ب��ه��م خ��ا���ش��ة خ����الل ه����ذه الفرتة 

الرم�شانية املباركة .

ب��ن �شقر ال��ق��ا���ش��م��ي ح��اك��م اإم���ارة 
راأ�س اخليمة وذلك حتقيقا لهدف 
م�شاركة املجتمع وتلبية احتياجات 
املحتاجن، وغر�شا للقيم احلميدة 
يف النفو�س . وقالت مرمي عبد اهلل 
ال�شحي رئي�شة مفو�شية مر�شدات 
ادارة  جمل�س  ع�شو  اخليمة  راأ����س 
ج��م��ع��ي��ة م��ر���ش��دات االإم��������ارات، ان 
ال�����ش��ي��خ��ة ه��ن��ا ب��ن��ت ج��م��ع��ة عودت 
الداعمة  مبادراتها  على  املفو�شية 
لكل م�شاريعها اخلريية واملجتمعية 
الكبري  بالدور  �شموها  من  اإميانا 

مر�شدات االإم��ارات التي م�شدرها 
حرم  ال��ق��ا���ش��م��ي  ج��واه��ر  ال�شيخة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
االأعلى حاكم امارة ال�شارقة رئي�شة 
جمعية مر�شدات االإمارات، القائلة 
ال��ك�����ش��ف��ي خا�شة  ال��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
االإن�شانية  باجلوانب  يتعلق  فيما 
املحتاجن  وم�����ش��اع��دة  املجتمع  يف 
وت���ل���ب���ي���ة اح����ت����ي����اج����ات ال����ف����ق����راء 

واملحتاجن.
الربنامج  ان  ال�����ش��ح��ي  واو���ش��ح��ت 

•• عجمان ـ الفجر:

بن حميد  را�شد  ال�شيخ  �شمو  وجه 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
قطاع  ب���ع���ج���م���ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
ومراكز  االقت�شادية  الرتاخي�س 
اخلدمة يف الدائرة باإعفاء اأ�شحاب 
الرتاخي�س من الغرامات املتاأخرة 
التجديد  يف  التاأخر  ب�شبب  عليهم 
باأن�شطتهم  اخل���ا����ش���ة  ل��ل��رخ�����س 
االقت�شادية، ووجه باإلغاء الغرامات 
مبنا�شبة  وذل����ك  عليهم  امل��رتت��ب��ة 
على  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول 
اأن تنتهي املهلة امل�شموح بها باإلغاء 
ال��غ��رام��ات ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ن خالل 

ال�شهر املبارك فقط.
وطالب �شموه تنفيذ ذلك بدًء من 

ذلك  وتعميم  االح��د  ال��ي��وم  �شباح 
اخلا�شة  االت�������ش���ال  ق���ن���وات  ع���رب 
بالدائرة والعمل على تقدمي كافة 
الرتاخي�س  الأ�شحاب  الت�شهيالت 
امل��ت��اأخ��رة وم��ا عليهم م��ن غرامات 
االإج����راءات  وتب�شيط  بها  متعلقة 

عليهم بتجديدها.
واأكد �شموه على اأن قراره هذا جاء 
املجتمعية  امل�شوؤولية  منطلق  من 
التي تتبناها الدائرة و�شعيا لك�شب 
من  امل�شتطاع  وت��ق��دمي  اهلل  ر���ش��ي 
الف�شيلة  االأي������ام  ه����ذه  يف  اخل����ري 
التفرغ  ل���ه���م  ي��ك��ف��ل  مب����ا  ل��ل��ن��ا���س 
للعبادة والتقرب هلل وتوفري اأجواء 
الراحة والطماأنينة ل�شكان االإمارة 

كافة وخا�شة اأ�شحاب الرتاخي�س 
للتكافل  حت��ق��ي��ق��ا  االق���ت�������ش���ادي���ة، 
وتقدمي  اجلميع  ب��ن  االجتماعي 
ال�شعور  به  اهلل  اأم��ر  اأمكن مما  ما 
امل�شاعدة  وت��ق��دمي  االآخ���ري���ن  م��ع 
ل��ه��م وت���ق���دمي م���ا اأم���ك���ن يف هذه 

االأيام املباركة.
�����ش����ع����ادة يحيى  دع������ا  م����ن ج���ه���ت���ه 
اإبراهيم اأحمد املدير العام للدائرة 
املعنية بالرتاخي�س  االإدارات  كافة 
الت�شهيالت  بتقدمي  االقت�شادية 
الرخ�س  اأ�شحاب  للمتعاملن من 
وتب�شيط  غ����رام����ات  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
وفق  جت���دي���ده���ا،  يف  االإج����������راءات 

توجيهات رئي�س الدائرة .

•• دبي-الفجر: 

رم�شان  ���ش��ه��ر  ح���ل���ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
االأرا�شي  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت  الف�شيل، 
واالأم����������الك يف دب�����ي ع����ن اإط�����الق 
الرم�شانية  احل��ق��ي��ب��ة  م�������ش���روع 
اأ�شبوعية  فعاليات  يت�شمن  ال��ذي 
وبطاقة  اأمان  هي م�شروع رم�شان 
يوم  و  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  اخل�����ش��وم��ات 
العمل االإن�شاين االإماراتي و ك�شوة 
العيد و زكاة الفطر ، وذلك �شمن 
جميع  دعم  اإىل  الهادفة  مبادراتها 
فئات املجتمع وتطبيق املبادئ التي 
حتقق التكافل االجتماعي وتغطية 

حاجات االأفراد االأقل حظاً.
را�شد م�شت�شار  وقالت ماجدة علي 
االأول  وامل��دي��ر  لال�شرتاجتية  اأول 
يف  املوؤ�ش�شي  والتطوير  للتخطيط 
ع�شواً  نكون  اأن  ي�شعدنا   : الدائرة 
فاعاًل يف املجتمع من خالل تقدمي 
�شرائحه،  جلميع  وال��دع��م  ال��ع��ون 
ال�شنوات  خ������الل  ع���م���دن���ا  ح���ي���ث 
امل��ا���ش��ي��ة اإىل ت��ق��دمي ك��ل م��ا يكفل 
االإم���ارات  ل�شعب  وال�شعادة  اخل��ري 
م�شاعينا  ���ش��م��ن��ا  وذل����ك  ودول����ت����ه، 
بناء  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
ي�شاعد  ومتعاون،  متحاب  جمتمع 
القوي  ويعطف  الفقري  فيه  الغني 

على ال�شعيف .
واأ�شافت: نرحب بجميع امل�شاركن 
على  ي��اأخ��ذون  الذين  الفعاليات  يف 

10 يوليو وحتى  وذلك من تاريخ 
18 اأغ�شط�س القادم. 

بطاقة  ف���ع���ال���ي���ة  م�����ع  وي����ت����زام����ن 
نف�س  يف  الرم�شانية  اخل�شومات 
االأ���ش��ب��وع م�����ش��روع رم�����ش��ان اأم���ان ، 
وجبات  بتوزيع  تعنى  م��ب��ادرة  وه��و 
ال�شوارع  يف  ال�شائقن  على  اإف��ط��ار 
ال����ذي����ن مل ي�����ش��ع��ف��ه��م ال����وق����ت يف 
موعد  عند  بيوتهم  اإىل  ال��و���ش��ول 
بالتعاون  وذل������ك  امل�����غ�����رب،  اآذان 
م���ع م��رك��ز دب����ي ل��ل��ت��ط��وع و مركز 
االإح�شان اخلريي و القيادة العامة 
من  التقليل  ب��ه��دف  دب���ي  ل�شرطة 
احل������وادث امل����روري����ة ال��ن��اجت��ة عن 
اللحاق  وحماولة  الزائدة  ال�شرعة 

مبوعد االإفطار.
عدة  تنطلق  ال��ث��اين  االأ���ش��ب��وع  ويف 
العمل  ي��وم  مل�شروع  تابعة  فعاليات 
االإم��ارات��ي وه��ي: فعالية  االإن�شاين 

م�شروع  اإجن�������اح  م��ه��م��ة  ع��ات��ق��ه��م 
ويبذلون   ، الرم�شانية  احلقيبة 
التي  التربعات  جمع  يف  جهودهم 
ت������وؤدي واج����ب����اً اإن�����ش��ان��ي��اً ن��ح��و كل 
يتحقق  وب���ه���ذا  ف��ق��ري،  اأو  حم��ت��اج 
ال�شوم  ل��ع��ب��ادة  احلقيقي  اجل��وه��ر 
مع  ال�شعور  ح��ول  يتمحور  وال���ذي 
املحتاجن واجلوعى حول العامل .

وت�شتمر الفعاليات على مدار ال�شهر 
االأول  االأ�شبوع  يبداأ  حيث  الكرمي، 
اأمان  رم�شان  م�شروع  فعالية  م��ع 
الرم�شانية  اخل�شومات  بطاقة  و 
الذي يتم التن�شيق فيه مع جمعية 
االإم�����ارات ال��ت��ع��اون��ي��ة، وي��ت��م توزيع 
ع���ل���ى جميع  خ�������ش���وم���ات  ب���ط���اق���ة 
امل�شاركن يف حملة ملاذا حتتفظ بها 
ال�شنوية، اإذ متكن البطاقة حاملها 
من احل�شول على خ�شم بن�شبة 4 
على جميع منتجات اجلمعية،   %

يعمل  حيث   ، بي�شاء  زاي���د..اأي���ادي 
امل�شاركون على تنفيذ لوحة نقدية 
حتتوي على جم�شم ل�شورة موؤ�ش�س 
ب��ن �شلطان  ال�����ش��ي��خ زاي����د  ال���دول���ة 
-180( م�شاحتها  تبلغ  نهيان  اآل 

ال�شورة  ومي���ل���وؤون   ،)cm  240
بعدد  اخلا�شة  النقدية  بالعمالت 
ال�شيخ  ���ش��اه��م  ال���ت���ي  ال������دول  م���ن 
باإقامة م�شاريع خريية فيها،  زايد 
لتلك  تربعاته  عن  نبذة  كتابة  مع 
اللوحة  ت��ع��ر���س  اأن  ع��ل��ى  ال�����دول، 
ريعها  وي����ع����ود  ال��ع��ل��ن��ي  امل�������زاد  يف 

للجمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية.
اأما الفعالية الثانية التابعة مل�شروع 
يوم العمل االإن�شاين االإماراتي ، فهي 
فيها  �شيعر�س  التي  التمور  واح��ة 
امل�شاركون 6 اأنواع من التمور، يتم 
للدائرة  االأر�شي  الطابق  يف  بيعها 
اليوم  لفعالية  ريعها  يعود  اأن  على 
ال�شيخ  رح��ي��ل  ل���ذك���رى  االإن�������ش���اين 
ب�شور  الواحة  تزين  و�شيتم  زاي��د، 
التمور،  معار�س  ي���زور  ل��ه  املغفور 
فوائد  تبحث  �شور  اإىل  باالإ�شافة 
التمور. فيما الفعالية الثالثة زايد 
بع�س  �شتعر�س  التي  االإم���ارات  عز 
ال�شيخ  �شور  حتمل  التي  االأج��ه��زة 
زاي���د م��ث��ل )ج��ه��از ح��ف��ظ الذاكرة 
ال�شغرية  االأجهزة  وتباع   ،)USB
ويعود  وامل��ت��ع��ام��ل��ن  ل��ل��م��وظ��ف��ن 
ريعها لفعالية يوم العمل االإن�شاين 

االإماراتي .

الرئي�شية امل�شاركة يف احلملة حيث 
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ك���ل م���ن اأح���م���د بن 
بيات رئي�س جمل�س اإدارة �شركة دو 
واأحمد عبدالكرمي جلفار الرئي�س 
ات�شاالت  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املدير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  واأح���م���د 

التلفزيونية  للقنوات  التنفيذي 
و�شاعن  لالإعالم  دبي  موؤ�ش�شة  يف 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ���ش��اه��ن 
لالإعالم  دب����ي  مب��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ن�����ش��ر 
مدير  الزرعوين  عبداهلل  وحممد 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر ف���رع دبي 

التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ب����دري  وه���ال���ة 
ل��ل��رئ��ي�����س ل�����الإع�����الم واالت�������ش���ال 
حممد  وع�����ب�����داهلل  دو  ����ش���رك���ة  يف 
عمليات  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اجل���زي���ري 
ات�شاالت االفرتا�شية يف جمموعة 

ات�شاالت . 

بنك �أب�ظبي �لتجاري ي�فر 35 �ألف وجبة �إفطار 
للمحتاجن خلل رم�سان بالتعاون مع �لهلل �الأحمر 

تعميم خدمات برنامج �سحة �سائم على �لعاملن ورو�د مركز دبي �لتجاري �لعاملي

لتعزيز  فر�شة  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  ميثل  ال��ت��ج��اري:  اأب��وظ��ب��ي  بنك  يف 
ومن  املحتاجن.  مل�شاعدة  الرامية  اجلهود  وت�شافر  املجتمعية  امل�شوؤولية 
خ���الل ه���ذه امل���ب���ادرة ي��وؤك��د ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري دع��م��ه للمجتمع من 
اأبوظبي والعن  خالل رعاية م�شروع اإفطار �شائم يف مواقع خمتلفة من 
واالإم��ارات ال�شمالية لتقدمي وجبات االإفطار املجانية كمبادرة تعك�س روح 
ال�شهر الف�شيل وم�شاعدة املحتاجن.  ويرعى بنك اأبوظبي التجاري على 
مدار �شهر رم�شان املبارك خيمة تقع على مقربة من م�شجد مرمي بنت 
عبد اهلل بن بريك يف اأبوظبي، واأخرى خلف البوادي مول يف مدينة العن 
اأما يف االإم��ارات ال�شمالية، فريعى البنك خيمة بالقرب من مركز �شرطة 
زاي��د يف  بن  ال�شيخ حممد  واأخ��رى بجانب م�شجد  النا�شرية،  ال�شارقة يف 
منطقة احليل يف راأ�س اخليمة، وكذلك بجانب م�شجد منطقة الزهراء يف 
عجمان، وم�شجد عبد اهلل بن كعب احفره يف الفجرية، لدعم ما جمموعه 

1،250 �شائم على مدار ال�شهر الف�شيل.

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  الرم�شانية  اخليم  من  لعدد  رعايته  عن  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
خمتلف اأنحاء االإمارات خالل �شهر رم�شان الكرمي �شمن م�شروع اإفطار 

�شائم الذي ينظمه الهالل االأحمر �شنوياً مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل .
وقال البنك ان مبادرته تهدف لهذا العام اىل توفري اأكر 35،000 وجبة 

اإفطار للمحتاجن على مدار �شهر رم�شان الكرمي.
وذكر يف بيان له اليوم ان هذه املبادرة جتئ يف اإطار اال�شرتاتيجية ال�شاملة 
والتفاعل  املجتمع  خلدمة  يبذلها  التي  واجلهود  التجاري  اأبوظبي  لبنك 
اخليم  ودع��م  رعاية  يف  الدائمة  ملبادراته  وا�شتكمااًل  اإيجابياً،  ق�شاياه  مع 
امليزانية  بتخ�شي�س  البنك  ق��ام  امل��ا���ش��ي��ة،  ال�����ش��ن��وات  خ��الل  الرم�شانية 

املوؤ�ش�شية اخلا�شة ب�شهر رم�شان لهذا العام لتمويل هذا امل�شروع النبيل. 
وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد عمر املنهايل، رئي�س دائرة ال�شريفة االإ�شالمية 

على  يعملون  لدينا موظفون  البلو�شي  وقال  العام.  هذا  املركز  ي�شت�شيفه 
مدار ال�شاعة باملركز وهوؤالء باإمكانهم الرتدد على مواقع الربنامج الجراء 
الفح�س املطلوب. واأ�شاف نحن ن�شتهدف ب�شكل ا�شا�شي الفئات وال�شرائح 
التى الت�شتطيع الذهاب اىل امل�شت�شفيات الكربي ومبا ان هذه امل�شت�شفيات 
االأملاين  ال�شعودي  كم�شت�شفى  �شائم  �شحة  �شمن  امل��رك��ز  اىل  ج���اءت  ق��د 
�شانحة  اأ�شبحت  قد  الفر�شة  ف��ان  وغريها  وا�شرت  وموبن  ال��رباء  ومركز 
الفحو�شات  واج��راء  االن  التجاري  باملركز  تواجدهم  من  لال�شتفادة  لهم 
بالتعميم  �شتقوم  االدارة  ان  التجاري  املركز  عمليات  مدير  واأك��د  املتاحة. 
للتعريف  االل��ك��رتوين  بالربيد  الر�شائل  عرب  املركز  موظفي  جميع  على 
باخلدمة املوجودة �شمن فعاليات امللتقى الرم�شاين يف دورته ال�12 والذي 
ي�شت�شيف فعالياته مركز دبي التجاري العاملي للمرة االأويل كامال حيث 
ا�شت�شاف املركز جانبا من املحا�شرات العام املا�شي. وطالب البلو�شي �شركة 
ديجيتال �شي اى ام لتنظيم املعار�س واملوؤمترات دبي منظمة الربنامج باأن 
املجانية اىل كافة رواد مركز دبي  تتيح فر�شة اال�شتفادة من الفحو�شات 
التجاري العاملي والذي ي�شت�شيف وينظم العديد من الفعاليات والن�شاطات 
املتنوعة ومتتد فى كافة قاعاته والذي يقدر اعدادهم باملئات م�شاء كل يوم 

خالل رم�شان لكل ن�شاط او فعالية. 

•• دبي-وام:

الثانية  دورت��ه  يف  �شائم  �شحة  برنامج  فعاليات  االول  اأم�س  م�شاء  ب��داأت 
والت�شويق  ال�شياحة  دائ���رة  تنظمه  وال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  مب��رك��زدب��ي 
التجاري بدبي بالتعاون مع ديجيتال �شي اى ام لتنظيم املعار�س واملوؤمترات 
دبي �شمن فعاليات امللتقى الرم�شاين يف دورته ال�12 والذي افتتح ام�س 
برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
اإدارة موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم ..يف مركز دبي التجاري  جمل�س 
امل���راك���ز ال�شحية  ب����داأت  ي��ول��ي��و اجل�����اري. وق���د   23 اإىل   12 ال��ع��امل��ي م��ن 
ال�شكري  الأم���را����س  الفح�س  ف��ى  ال��راغ��ب��ن  ا�شتقبال  ف��ى  وامل�شت�شفيات 
للرجال  الثدي  �شرطان  مبر�س  والتوعية  العظام  وه�شا�شة  ال��دم  و�شغط 
والن�شاء وغريها من الفحو�شات املزمع اجراوؤها فى اجنحة �شحة �شائم 
مبركز  العمليات  مدير  البلو�شي  حممد  اأ�شاد  االط��ار  هذا  ويف  باملركز.   2
دبي التجاري العاملي بربنامج �شحة �شائم مبديا اإعجابه بالفكرة وطريقة 
تنفيذها موؤكدا على ان ادارة املركز �شتقوم بالتعميم على جميع موظفيها 
من  لال�شتفادة  وموظفة  موظف  و500  الفن  ح��وايل  ع��دده��م  والبالغ 
الربنامج ال�شحي واجراء الفحو�شات املتوفرة �شمن فعاليات امللتقى الذي 
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•• دبي-الفجر:

اأحبط  م��ن��ف�����ش��ل��ة،  ���ش��ب��ط��ي��ات   4 يف 
دبي  ق��ري��ة  يف  دب���ي  ج��م��ارك  مفت�شو 
ت���ه���ري���ب كمية  ل��ل�����ش��ح��ن حم�������اوالت 
ك���ب���رية م����ن خم�����در ال���ه���ريوي���ن بلغ 
، جلاأ  ك��ل��ج   16.2 االإج���م���ايل  وزن��ه��ا 
احليل  من  للعديد  املهربون  خاللها 
ل��ت�����ش��ل��ي��ل رج������ال اجل�����م�����ارك، حيث 
ا����ش���ت���خ���دم���وا ف��ي��ه��ا م����راي����ا واأق������الم 
لتطريز  واك�����ش�����ش��وارات  وك��ت��ب  كتابة 
املالب�س وحقائب يد ن�شائية. و�شرح 
املدير  م�شبح  حمبوب  اأحمد  ال�شيد 
يف  املتعاملن  اإدارة  لقطاع  التنفيذي 
متت  ال�شبطيات  ب���اأن  دب���ي  ج��م��ارك 
وع��ل��ى فرتات  ع��اب��رة،  الأرب���ع �شحنات 
احلايل،  العام  خ��الل  خمتلفة  زمنية 
كانت جميعها قادمة من دول اآ�شيوية 
واآ�شيوية  غربية  دول  اإىل  ومتجهة 
عرب دبي، لكن مفت�شي جمارك دبي، 
ومبا يتمتعون به من ح�س اأمني عاٍل 
ومهارات تفتي�شية ووظيفية مرتفعة، 
نفاذها  وم��ن��ع  اكت�شافها  م��ن  متكنوا 
وترويجها يف بلدان الوجهة النهائية، 
ال��دائ��رة يف  ال��ذي يعزز مكانة  االأم���ر 
وكدائرة  ال������دويل،  ال���ت���ع���اون  جم����ال 
امل�����ش��روع��ة. وك�شف  ل��ل��ت��ج��ارة  داع��م��ة 
اأح���م���د حم��ب��وب ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل هذه 

ال�شبطيات بقوله اأن مفت�شي جمارك 
دب���ي ا���ش��ت��ب��ه��وا يف ط���رد ب���ري���دي كان 
اإىل  ومتجه  اآ�شيوية  دول��ة  من  قادماً 
دول��ة غربية ع��رب دب��ي ودول���ة غربية 
اأخرى، عبارة عن قلم وكتب وجمالت 
ح�شب و�شف البيان اجلمركي، حيث 
 3 يزن  الطرد  اأن  املفت�س  انتباه  لفت 
واملجالت  الكتب  واأن  كيلوجرامات، 
اإليه،  امل��ت��وج��ه��ة  ال���دول���ة  م��ت��وف��رة يف 
اأجهزة  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ن��ة  ع���ر����س  ف��ت��م 
الفح�س، حيث اأظهرت ال�شور وجود 
كثافة يف املحتويات، ي�شتبه باأنها مواد 
الكالب  ا�شتدعاء وحدة  خمدرة، فتم 

اجلمركية التي عززت اال�شتباه.
وال���ت���ع���اون م���ع اجلهات  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ت�شليم  اإج������راء  مت  امل��ع��ن��ي��ة  االأم���ن���ي���ة 
ل��ل�����ش��ح��ن��ة، وك���ذل���ك مترير  م���راق���ب 

ال�شلطات  اإىل  بها  املعلومات اخلا�شة 
الدولتن  يف  واجل��م��رك��ي��ة  االأم���ن���ي���ة 
ال��غ��رب��ي��ت��ن، وب��ال��ف��ع��ل ت��ب��ن يف بلد 
كانت  ال��ك��ت��ب  اأن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��وج��ه��ة 
وزن  واأن  ال��ه��ريوي��ن  مب����ادة  م�شبعة 
املادة امل�شبوطة بلغ 1.7 كيلو جرام، 
واأفادت ال�شلطات هناك اأنه مت �شبط 
املخدرات واتخاذ االإجراءات الالزمة 
اأحمد  وي�شيف  امل�شتلمة.  اجلهة  مع 
حمبوب م�شبح اأنه مت اكت�شاف 2.7 
كيلو جرام اأخرى من مادة الهريوين 
حم�شوة يف م��راآة داخ��ل ط��رد بريدي 
كان قادما من دولة اآ�شيوية اإىل دولة 
غربية عرب دبي، وي�شم ح�شب و�شف 
واأغرا�س  مالب�س  اجلمركي  البيان 
ال�شيء  نف�س  اإج����راء  ومت  �شخ�شية، 
الوجهة  لبلد  مراقب  ت�شليم  باإجراء 
املعلومات  مت����ري����ر  م����ع  ال���ن���ه���ائ���ي���ة 
تو�شلت  وال��ت��ي  بال�شحنة  اخل��ا���ش��ة 
�شبط  اأي�شا  ومت  دب��ي،  اإليها جمارك 
ال�شركة  م���ع  وال���ت���ع���ام���ل  امل����خ����درات 

امل�شتلمة.
عبارة  فكانت  الثالثة  ال�شبطية  اأم��ا 
الهريوين،  مل��ادة  كيلوجرامات   7 عن 
اكت�شف مفت�شو جمارك دبي يف قرية 
اك�ش�شوارات  يف  خم��ب��اأة  اأن��ه��ا  ال�شحن 
لتطريز مالب�س ن�شائية ملفوفة على 
احرتافية،  بطريقة  كرتونية،  قطع 

اكت�شف  ال����راب����ع����ة  ال�����ش��ب��ط��ي��ة  ويف 
مادة  م��ن  كيلوجرام   5.5 املفت�شون 
الهريوين داخل عينات من االأقم�شة 
اح��ت��وى عليها ط���رد ب��ري��دي اأي�����ش��ا ، 
كان قادما من دولة اآ�شيوية اإىل دولة 

اآ�شيوية اأخرى عرب دبي.
وق����ال اإن ه���ذه اجل��ه��ود ت��ت��واك��ب مع 
االإدارة  ت�شبح  اأن  يف  ال���دائ���رة  روؤي����ة 
اجلمركية الرائدة يف العامل الداعمة 
اأن دبي  ل��ل��ت��ج��ارة امل�����ش��روع��ة، م���وؤك���داً 
ل��ن ت��ك��ون اأب����داً م��ع��رباً ���ش��ه��اًل لعبور 
مبا  عامليا،  واملحظورة  املمنوعة  امل��واد 
ت��وؤث��ر فقط  ال��ت��ي ال  امل���خ���درات  فيها 
القدرات  على  بل  االقت�شاديات،  على 
ال�شباب،  ج��ي��ل  وخ���ا����ش���ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
دورات  ت���وف���ر  ال����دائ����رة  اأن  م�����ش��ي��ف��اً 
م�شتمر  وب�شكل  متخ�ش�شة  تدريبية 
والتعريف  اجل�شد  لغة  يف  للمفت�شن 
التفتي�س  وكيفية  امل���خ���درات  ب���اأن���واع 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع امل�����ش��ب��وط��ات، وكذلك 
احل�س  تعزيز  �شاأنها  م��ن  عمل  ور���س 

االأمني وروح الوالء للوطن.
اإدارة  لقطاع  التنفيذي  املدير  واأ���ش��اد 
املفت�شن  وك��ف��اءة  بيقظة  املتعاملن 
الكبرية  الكمية  هذه  اكت�شفوا  الذين 
من الهريوين، وحر�شهم على حتقيق 
روؤية الدائرة واأهدافها اال�شرتاتيجية 

يف حتقيق االأمن واحلماية.

•• ابوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الداخلية حزمة من اخلدمات االإلكرتونية 
للدفاع املدين واملرور والرتخي�س بهدف اإجناز املعامالت 
تعبئة  ع��رب  اإل��ك��رتون��ي��ا  طالبيها  اإىل  اخل��دم��ة  وتو�شيل 
املطلوبة  الوثائق  واإرف��اق  الر�شوم  ودف��ع  املعاملة  بيانات 
االإنرتنت  �شبكة  على  مبا�شرة  كاملة  املعاملة  وت��ق��دمي 
ال�شادرة  االإلكرتونية  اجلاهزية  معايري  مع  بالتطابق 
ود���ش��ن اخلدمات  االإل��ك��رتون��ي��ة.  االإم�����ارات  م��ن حكومة 
اجلديدة اللواء اأحمد نا�شر الري�شي مدير عام العمليات 
املركزية يف �شرطة اأبوظبي مو�شحا اأن حزمة اخلدمات 
االإل���ك���رتون���ي���ة ت���اأت���ي يف ���ش��وء ت��ط��ب��ي��ق وت��ن��ف��ي��ذ اخلطة 
مواكبة  اإىل  والرامية  الداخلية  ل���وزارة  اال�شرتاتيجية 
املتغريات التكنولوجية العاملية واال�شتفادة من التقنيات 

احلديثة بهدف تطوير االأداء وتب�شيط االإجراءات وتعزيزا 
جلودة اخلدمات املقدمة مبختلف وحدات ال��وزارة ومن 
منطلق تطبيق مفاهيم احلكومة االإلكرتونية والتحول 
وذلك  االإلكرتوين  النمط  اإىل  الداخلية  وزارة  بخدمات 
االإلكرتونية  للحكومة  اال�شرتاتيجية  للخطة  جت�شيدا 
اأنه  الري�شي  ال��ل��واء  2012-2014وذكر  االحت��ادي��ة 
وتكميلية  ف��رع��ي��ة  خ��دم��ة   30 م���ن  ح��زم��ة  اإط�����الق  مت 
اإ�شدار  جم���ال  يف  امل���دين  ال��دف��اع  تخ�س  خ��دم��ات  منها 
تراخي�س ���ش��رك��ات ال��ت��داول وب��ي��وت اخل���ربة واإج����راءات 
االأمن وال�شالمة للمركبات باالإ�شافة اإىل تعميم خدمات 
والرتخي�س..  ب��امل��رور  للمخالفات  االإل��ك��رتوين  ال��دف��ع 
ال����وزارة يف جمال  تناف�شية  رف��ع  نحو  احل��ر���س  م��وؤك��دا 
اخلدمة االإلكرتونية وتوفريها من خالل قنوات مبتكرة 

ومتعددة قائمة على حتقيق رغبات املتعاملن. 

•• ابوظبي-الفجر:

اجلولة  االأول  اأم���������س  اإن���ط���ل���ق���ت 
م�شابقة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  التناف�شية 
اأف�شل مرتل للقراآن الكرمي والتي 
ينظمها نادي تراث االإمارات �شمن 
املهرجان الرم�شاين الثامن الذي 
من  برعاية  كبري  بنجاح  يتوا�شل 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة رئي�س نادي الراث .            

بلغ عدد امل�شاركن يف هذه الدورة 
�شباب  فئتي  من  من  م�شاركا   27
ج��اوؤا من  القراآن  اأ�شبال  و  القراآن 
،�شوريا  م�����ش��ر   : ه���ي  دول  ت�����ش��ع��ة 
،اليمن  ،امل��غ��رب  ال�����ش��ودان  االأردن 
،باك�شتان  ،ب��ن��ق��الدي�����س  ال�����ش��ن��ق��ال 

حافظن  م�������ش���ارك   15 ،م���ن���ه���م 
�شبعة  وب��ي��ن��ه��م  ك���ام���ال،  ل���ل���ق���راآن 

اأعمارهم دون الع�شرين .          
ثالثة  وال��ت��ح��ك��ي��م  امل��ن��اف�����ش��ة  اأدار 
دكتور  ب���رئ���ا����ش���ة  اأج�������الء  ع���ل���م���اء 
وع�شوية   ، اجل���ن���اب���ي  اإب����راه����ي����م 

اإبراهيم  حم��م��د  دك���ت���ور  م���ن  ك���ل 
�شالم  حممد  وال�شيخ   ، امل�شعداين 
اأحمد  امل�شارك  املناف�شة  واأ�شتهل   ،
17 �شنة من  عبد النا�شر املتويل 
دول����ة م�����ش��ر ،وق�����راأ ب���رواي���ة ور�س 
اللجنة  م��ن  اإ���ش��ت��ح�����ش��ان��ا  ووج����د   ،

واجل���م���ه���ور . م��ق��ارن��ة ب���ال���دورات 
ال�شابقة ،

 ف���اإن ه���ذه ال����دورة ���ش��ه��دت اإقباال 
ال����دورات  اأك����ر  م��ا يجعلها  ك��ب��ري 
جن����اح����ا ل���ت���اأث���ريه���ا ال���ك���ب���ري بن 
اإهتماما  اأظهروا  الذين   ، ال�شباب 
كبريا بجماليات القراآن والتفاعل 
مع معانيه ، وحر�شهم علي تقدمي 
ت��ع��ك�����س عظمة  ت������الوات خم��ت��ل��ف��ة 
كتاب اهلل وجالل مفرداته .                           
الرميثي  را���ش��د  امل��ن��اف�����ش��ة  ح�����ش��ر 
اإدرة االإع��الم بنادي الرتاث  مدير 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س ق�شم  ،وع���و����س 
العالقات العامة، ورا�شد القبي�شي 
امل���ن�������ش���ق االإع������الم������ي وع�������دد من 
كبري  وح�شد  ب��ال��ن��ادي  امل�����ش��وؤول��ن 

من اجلمهور.             

م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية تنتج برناجمًا تلفزي�نيًا يبث خلل رم�سان

مرور �أب�ظبي تطلق حملة تعريفية لربنامج معا على �لفي�سب�ك وت�يرت وي�تي�ب

�لد�خلية تطلق حزمة من �خلدمات 

�نطلق �جل�لة �لتناف�سية �لثانية من م�سابقة �أف�سل مرتل للقر�آن 

ا�ضتخدمت فيها كتب واأقالم ومرايا واإك�ض�ضوارات وحقائب ن�ضائية 

جمارك دبي حتبط تهريب 16 كيل� جر�م هريوين عرب قرية �ل�سحن

•• ابوظبي-وام:

امنية  حت��ق��ي��ق  م��وؤ���ش�����ش��ة  ان���ت���ج���ت 
برناجما تلفزيونيا يبث خالل �شهر 
جمموعة  يقدمه  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان 
من االطفال الذين �شاهمت املوؤ�ش�شة 
يف حتقيق امنياتهم على مدى 30 
حلقة يف بادرة هي االوىل من نوعها 
على م�شتوى العامل العربي. وتقدم 
على  امنية  حتقيق  برنامج  حلقات 
وابوظبي  االم���ارات  ابوظبي  قناتي 
برنامج  اأول  ي��ع��د  وال�����ذي  االوىل 
يف  متخ�ش�س  ت��ل��ف��زي��وين  اإن�����ش��اين 
اأم��اين االأط��ف��ال املر�شى يف  حتقيق 
احللقات  وتتميز  ال��ع��رب��ي.  ال��ع��امل 
وال��ت�����ش��وي��ق ح��ي��ث يقوم  ب��ال��ت��ن��وع 
االط�����ف�����ال م����ن خ������الل ال���ربن���ام���ج 
باحلديث عن امنياتهم وتطلعاتهم 
بن  م��ا  االمنيات  ه��ذه  تتنوع  حيث 
اأ�شبح  ال�����ذي  ع��ب��ي��د  ال��ط��ف��ل  ح��ل��م 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  وقابل  �شرطيا 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
وحلم اخر للطفل عي�شى الذي زار 
لال�شتمتاع  يا�س  بني  �شري  جزيرة 

بطبيعة اجلزيرة واحليوانات وقابل 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�شمو رئي�س الدولة . كما تت�شمن 
اأحمد  الطفل  حلم  عر�س  احللقات 
وجتول  العمرة  منا�شك  ادى  ال��ذي 

يف امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة مب��راف��ق��ة املن�شد 
ال��ع��امل��ي ���ش��ام��ي ي��و���ش��ف ك��م��ا تقدم 
احدى احللقات لقاء الطفلة اأ�شماء 
�شخ�شيات  مب��ق��اب��ل��ة  ح��ل��م��ت  ال��ت��ي 
فريج  االماراتي  الكرتوين  امل�شل�شل 
الطفل  امنية  جت�شيد  اىل  ا���ش��اف��ة 

ي���و����ش���ف ع���ل���ى ار�������س ال�����واق�����ع من 
بن  حممد  ال��دك��ت��ور  مقابلة  خ��الل 
�شليم وعا�س معه يف اأجواء �شياراته 
الربنامج  و���ش��ي��ع��ر���س  اخل���ا����ش���ة. 
م���وؤ����ش�������ش���ة حتقيق  ت��ن��ت��ج��ه  ال������ذي 
ابوظبي  تلفزيون  ويعر�شه  امنية 

املبارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  يوميا 
ق�شمن  اىل  ح��ل��ق��ة  ك���ل  وت��ن��ق�����ش��م 
ام��ن��ي��ة طفل  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور  االول 
وو����ش���ع���ه ال�����ش��ح��ي وال����ث����اين ي���دور 
ح���ول حت��ق��ي��ق ام��ن��ي��ة ال��ط��ف��ل على 
ال�شيد هاين  . وق���ال  ال��واق��ع  ار����س 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  الزبيدي 
حتقيق امنية لوكالة انباء االمارات 
ي�شاهم  املجتمعي  الربنامج  هذا  ان 
فيه العديد من اجلهات واملوؤ�ش�شات 
حتقيق  يف  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وا�شاف  االط���ف���ال  ه�����وؤالء  اأم��ن��ي��ات 
ان ال��ربن��ام��ج ح�����ش��اد ���ش��ن��وات من 
املئات  حتقيق  وم���ن  ال�����ش��اق  ال��ع��م��ل 
يعك�س  ..كما  املميزة  االأمنيات  من 
ال���ربن���ام���ج ال���واق���ع ال��ي��وم��ي لعمل 
حتقق  التي  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة 
على  �شنويا  امنية   200 م��ن  اك��ر 
ان  اىل  ول���ف���ت  ال�����دول�����ة  م�������ش���ت���وى 
تراأ�س  التي  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة 
ال�شيخ  �شمو  ح���رم  اإدارت���ه���ا  جمل�س 
ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
نهيان ال�شيخة �شيخة بنت �شيف اآل 
نهيان تعد من بن ان�شط املوؤ�ش�شات 
لي�س  ب��االط��ف��ال  املعنية  االن�����ش��ان��ي��ة 

على  بل  الدولة  م�شتوى  على  فقط 
ال���ع���امل. وق���ال ان حتقيق  م�����ش��ت��وى 
على  متوا�شل  ب�شكل  تعمل  اأم��ن��ي��ة 
امل�شابن  االأط��ف��ال  اأم��ن��ي��ات  حتقيق 
حياتهم  ت��ه��دد  خ��ط��رية  ب���اأم���را����س 
ر�شم  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ب����امل����وت وحت��������اول 
االأطفال  ه��وؤالء  الب�شمة على وجوه 
والفرح  وال���ق���وة  االأم�����ل  ومت��ن��ح��ه��م 
بالقيم  غ��ن��ي��ة  اإن�����ش��ان��ي��ة  جت��رب��ة  يف 
واملعاين النبيلة..داعيا اجلمهور اىل 
التربع عرب خدمة الر�شائل الن�شية 
الق�شرية لغر�س حتقيق املزيد من 
االم��ن��ي��ات. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال عي�شى 
امل��ي��ل م��دي��ر ق��ن��اة اأب��وظ��ب��ي االإم���ارت 
االم���ارات  ان��ب��اء  ل��وك��ال��ة  يف ت�شريح 
برنامج  ح��ل��ق��ات  ع��ر���س  ي�����ش��رف��ن��ا   :
رم�شان  �شهر  خ��الل  اأمنية  حتقيق 
اإن�شانية  ملا يحمل من معان  املبارك 
م�شاعدة  اإىل  تهدف  نبيلة  ور�شالة 
تهدد  ب��اأم��را���س  امل�شابن  االأط��ف��ال 
نفو�شهم  االأم����ل يف  وي��ب��ث  ح��ي��ات��ه��م 
الربنامج  ه���ذا  ع��ر���س  ان  واأ����ش���اف 
اأبوظبي  ق����ن����اة  دور  م����ن  ي��ن��ط��ل��ق 
االإمارات الريادي يف خدمة املجتمع 
وحر�شها على امل�شاهمة يف اأي عمل 

خا�شة  ه��ادف��ة  ر���ش��ال��ة  يحمل  نبيل 
ال��ذي ميثل  ال��ك��رمي  يف ه��ذا ال�شهر 
واملحبة  وال���رح���م���ة  اخل����ري  م���ع���اين 
بن النا�س جدير بالذكر ان حتقيق 
 1980 �شنة  تاأ�شي�شها  منذ  امنية 
ا�شتطاعت حتقيق ما يزيد عن 290 

األف اأمنية الأطفال من خمتلف دول 
العامل ومنذ اأن تاأ�ش�شت يف االمارات 
موؤ�ش�شة  ا���ش��ت��ط��اع��ت   2003 ع���ام 
حت��ق��ي��ق اأم���ن���ي���ة ل����دول����ة االإم��������ارات 
حتقيق االأمنيات الغالية الأكر من 

700 طفل مري�س. 

•• ابوظبي-وام:

والدوريات  امل���رور  مديرية  اأطلقت 
تعريفية  ح��م��ل��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة 
للحد  اأب���وظ���ب���ي  م������رور  ب���ربن���ام���ج 
م���ن احل������وادث امل����روري����ة م��ع��ا على 
مبا  وي��وت��ي��وب  وت��وي��رت  الفي�شبوك 
الثقافة  م�����ش��ت��وى  رف����ع  يف  ي�����ش��ه��م 
املرورية. وتاأتي هذه احلملة �شمن 
لتحقيق  اأب���وظ���ب���ي  م������رور  ج���ه���ود 
�شمن  م�شتدامة  م��روري��ة  ���ش��الم��ة 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأول����وي����ة 
اأمانا  اأك��ر  ال��ط��رق  اأب��وظ��ب��ي جلعل 
املرورية  ال�����ش��الم��ة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الهادفة  واالإج���������راءات  ل��ل��م��دي��ري��ة 
اإىل احل��د م��ن االأ���ش��ب��اب ك��اف��ة التي 
ت���وؤدي اإىل وق��وع احل���وادث املرورية 
�����ش����ع����ارات على  ت�����وزي�����ع  و����ش���م���ل���ت 
معا  برنامج  �شعار  حتمل  اجلمهور 
املديرية  ملنت�شبي  تدريبية  وب��رام��ج 
واأفاد العميد املهند�س ح�شن اأحمد 
احل����ارث����ي م���دي���ر م���دي���ري���ة امل�����رور 
وال���دوري���ات ب�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي باأن 
احلملة التعريفية تهدف اإىل جذب 
اإىل  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع  اأن��ظ��ار 
اأب��وظ��ب��ي للحد من  ب��رن��ام��ج م���رور 
احل���وادث امل��روري��ة معا وم��ا طرحه 
والتعريف  خ���الق���ة  م����ب����ادرات  م���ن 

التي  االأرب����ع  املجتمعية  ب��امل��ب��ادرات 
العام  خ�����الل  امل���دي���ري���ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
اجلاري مبا ي�شهم يف تعزيز اجلهود 
املبادرات  تلك  ان  واأ�شاف  املبذولة. 
االأف�����ش��ل مروريا  امل��در���ش��ة  ت�����ش��م��ل 
وتهدف اإىل تعزيز معايري ال�شالمة 
املروري  ال��وع��ي  وم�شتوى  اخلا�شة 
ل�����دى ط�����الب امل�����دار������س وم����ب����ادرة 
مروريا  االأف�������ش���ل  ال��ع��م��ال  جم��م��ع 
لرفع م�شتوى الثقافة املرورية بن 
االأف�شل  العائلة  ومبادرة  العمال.. 
اأف���راد  بجميع  تهتم  ال��ت��ي  م��روري��ا 
�شاب  �شائق  اأف�شل  ومبادرة  العائلة 
التي ت�شتهدف ال�شائقن يف املرحلة 
عاما   25 اإىل   18 م���ن  ال�����ش��ن��ي��ة 
ب�شورة  االخ��ت��ي��ار  معايري  وتعتمد 
�شجالت  خلو  �شرورة  على  رئي�شية 
ال�����ش��ائ��ق يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة م���ن اأي 
خمالفات اأو حوادث مرورية. وك�شف 
اأبوظبي  مرور  برنامج  اأن  احلارثي 
امل���روري���ة معا  للحد م��ن احل����وادث 
وتويرت  ويوتيوب  في�شبوك  ال�  على 
ي��ح��ق��ق ا���ش��ت��ق��ط��اب��ا م���ت���زاي���دا من 
التوا�شل  �شبكات  م�شتخدمي  قبل 
اإجماىل  اأن  وذك�����ر   . االج���ت���م���اع���ي 
وامل�شاهدات  والتعليقات  امل�شاركات 
على الفي�شبوك بلغ نحو 8 مالين 
األفا و432 ..كما بلغ عدد  و293 

الفي�شبوك  املتابعن للربنامج على 
ن��ح��و 30 األ���ف م��ت��اب��ع ..وب��ل��غ عدد 
ر�شائل التوعية عرب تويرت 6220 
التوعية عرب  ر���ش��ائ��ل  ع��دد  وو���ش��ل 
األف  وم��ائ��ة  مليون  اإىل  ال��ي��وت��ي��وب 
امل�شاهدين  ع����دد  وب��ل��غ  م�����ش��ت��خ��دم 
مدته  اليوتيوب  على  فيديو  ملقطع 
6 دقائق نحو 57 األف م�شاهد مما 
يدل على جناح الربنامج التوعوي 
مل����رور اأب���وظ���ب���ي. وا����ش���اف ان����ه بلغ 
�شجلوا  ال���ذي���ن  االأ����ش���خ���ا����س  ع����دد 
املجتمعية  ب��امل��ب��ادرات  ا�شتح�شانهم 
املديرية  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  االأرب�������ع 
واملدر�شة  ال�����ش��ائ��ق  وه����ي  م����وؤخ����را 
االأف�شل  العمال  وجممع  واالأ���ش��رة 
و820  األ����ف����ا   42 ن���ح���و  م����روري����ا 
الرامية  ال��روؤي��ة  يعزز  مب��ا  �شخ�شا 
وفتح  ال�شائقن  ب�شلوك  لالرتقاء 
ق���ن���وات ل��ل��ت��وا���ش��ل واحل�����وار معهم 
امل���روري  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  يف  وي�شهم 
م�شتدامة.  ثقافة مرورية  وحتقيق 
واأف�����اد احل���ارث���ى ب����اأن ه���ذه االأرق����ام 
املبادرات  لتلك  الزخم  تعك�س حجم 
اأبوظبي  اإم���ارة  اأو���ش��اط جمتمع  يف 
اأن هذه االأع��داد مر�شحة  الفتا اإىل 
ل��ل��زي��ادة م���ع م����رور ال���وق���ت وتربز 
على  امل��دي��ري��ة  ح��ر���س  جمملها  يف 
والربامج  اخل��دم��ات  واق���ع  تطوير 

للجمهور  امل����ق����دم����ة  ال����ت����وع����وي����ة 
املبتكرات  اأح�������دث  ت���وظ���ي���ف  ع����رب 
لتبني  قدما  وال�شعي  التكنولوجيا 
التميز  تكفل  التي  اخليارات  جميع 
وجت�شد توجيهات القيادة احلكيمة. 
توليه  ال���ذي  االه��ت��م��ام  اإىل  واأ����ش���ار 
التوا�شل  عملية  لتفعيل  امل��دي��ري��ة 
ال�شائقن  ف�����ئ�����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ع 
واال�شتماع  اأف��ك��اره��م  وا���ش��ت��ع��را���س 
وط���رح  وم��ط��ال��ب��ه��م  روؤي���ت���ه���م  اإىل 
اخلا�شة  امل����و�����ش����وع����ات  خم���ت���ل���ف 
بق�شايا االأمن وال�شالمة وا�شتقبال 
اآرائهم واقرتاحاتهم ..منوها باأنها 
تر�شيخ  يف  ملحوظ  ب�شكل  اأ�شهمت 
ق��واع��د امل���رور ..وم��وؤك��دا يف الوقت 
امل���روري���ة هي  ال�����ش��الم��ة  اأن  ن��ف�����ش��ه 
من  تتطلب  اج��ت��م��اع��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
اجلميع التكاتف لتحقيقها وجعلها 
�شلوكا عاما يجب االلتزام به. وقال 
احلارثي اإن املديرية يف اإطار روؤيتها 
امل�شتقبلية التي تهدف اإىل ا�شتقطاب 
اأعداد اأكرب من اجلمهور للم�شاركة 
اأبوظبي  م��رور  برنامج  مع  بفاعلية 
للحد من احل��وادث امل��روري��ة قامت 
ملنت�شبيها  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  بتنظيم 
حول التعامل االحرتايف مع �شبكات 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي مب���ا يدعم 
روؤي���ت���ه���ا ال��ت��ط��وي��ري��ة. واأو�����ش����ح اأن 

الربنامج �شمل عددا من املو�شوعات 
املتنامي  التاأثري  اأب��رزه��ا  من  املهمة 
املجتمعات  ع��ل��ى  ال��ت��وا���ش��ل  مل���واق���ع 
وكيفية توظيفها يف العمل ال�شرطي 
مبا يخدم تنفيذ اخلطط وامل�شاريع 
املو�شوعة على �شعيد التوا�شل مع 
كما  املجتمعية.  ال�����ش��رائ��ح  خمتلف 
مف�شال  ���ش��رح��ا  ال��ربن��ام��ج  ت�شمن 
ع���ن ا����ش���ت���خ���دام ه����ذه امل��ن�����ش��ة على 
ور����ش���د مقرتحات  االأم���ث���ل  ال��ن��ح��و 
ال�شاأن  ق�شايا  اإزاء  اجلماهري  واآراء 
امل������روري مم���ا ي��دف��ع امل���دي���ري���ة اإىل 
ومن  الت�شغيلية  عملياتها  تقييم 
ال�شعف  ال��وق��وف عند م��واط��ن  ث��م 
ومعاجلتها وطرح مبادرات جديدة. 
امل��دي��ري��ة تبذل  اإن  وق���ال احل���ارث���ي 
التوعية  لتكثيف  جهدها  ق�����ش��ارى 
م�����ن خ�������الل ����ش���ب���ك���ات ال���ت���وا����ش���ل 
ل��ه��ا م���ن دور كبري  مل���ا  االج��ت��م��اع��ي 
اأك���رب ع���دد ممكن  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 
الو�شائل  اإغ��ف��ال  دون  اجلمهور  من 
امل���روري  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  التقليدية 
قيادتنا  روؤي��ة  تكري�س  ي�شهم يف  مبا 
الب�شرية  ثروتنا  على  املحافظة  يف 
وتوظيف جميع الو�شائل والتقنيات 
بناء  نحو  قدما  يدفع  مبا  احلديثة 
وحتقيق  اآم�������ن  م��������روري  جم���ت���م���ع 

�شالمة مرورية م�شتدامة. 

كليات �لتقنية �لعليا تعتمد قب�ل 1570 طالبا وطالبة من �مل�ستجدين للعام 2013 -2014
•• اأبوظبي-وام: 

اعتمد معايل حممد ح�شن عمران ال�شام�شي رئي�س كليات التقنية 
يف  الناجحن  املواطنن  الطلبة  م��ن  ج��دي��دة  دفعة  قبول  العليا 

ال�شف الثاين ع�شر.
عدد  لريتفع  وطالبة  طالبا   1570 ع��دد  الدفعة  ه��ذه  وت�شم 
للف�شل  الكليات  بالدرا�شة يف  لالإنتظام  اجلدد  املقبولن  الطلبة 
الدرا�شي القادم عام 2013- 2014 اإىل 5798 طالبا وطالبة 
موزعن على برامج الدبلوم التطبيقي والبكالوريو�س يف خمتلف 

التخ�ش�شات التى تلبي اإحتياجات �شوق العمل يف الدولة.
تخ�ش�شات  املقبل  اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  اإع��ت��ب��ارا  الكليات  وت��ط��رح 
جديدة فى الدبلوم التطبيقي ملواكبة التطور الذي ي�شهده �شوق 

العمل فى الدولة وت�شمل تكنولوجيا االإعالم والرتبية م�شار معلم 
م�شاعد واحلا�شب االآيل واملعلومات والدبلوم التطبيقي فى �شيانة 
الطائرات والدبلوم التطبيقي فى الهند�شة الكيميائية والهند�شة 
الكهربائية والهند�شة امليكانيكية والهند�شة االإلكرتونية والهند�شة 
التطبيقية والدبلوم التطبيقي فى هند�شة نظم التحكم باالإ�شافة 
اإىل الدبلوم التطبيقي يف االإدارة م�شار خدمة العمالء وم�شار اآخر 
واأكد  ال�شحية.  العلوم  فى  التطبيقي  والدبلوم  بالتجزئة  للبيع 
العليا  التقنية  كليات  اأن  ال�شام�شي  عمران  ح�شن  حممد  معايل 
واملنطقة  الدولة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  �شدارة  يف  �شتظل 
املعتز  ال�شالح  امل��واط��ن  اإع���داد  يف  وطنية  ر�شالة  م��ن  حتمله  مب��ا 
واملتطلع  االأ�شيلة  بقيمه  واملتم�شك  االإ�شالمية  العربية  بهويته 
العامل.  ي�شهده  الذي  والتقني  العلمي  التقدم  مواكبة  اىل  دائما 

واأ�شار اإىل اأن الكليات تنظر جلميع الطلبة املقبولن اجلدد على 
اأنهم اإ�شافة جديدة مل�شرية ربع قرن من التميز من رحلة الكليات 
التي اإنطلقت يف العام 1988 حيث قدمت خاللها الكليات اأكر 
من 60 األف خريج وخريجة من الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة يف 
والرتبية وغريها من  املعلومات  وتقنية  واالإدارة  الهند�شة  علوم 
الكليات  �شكل من خاللها خريجو وخريجات  التي  التخ�ش�شات 
الدولة. ولفت  واالإنتاج يف  العمل  �شوق  قاعدة وطنية متميزة يف 
اإىل اأن كليات التقنية العليا وهي ت�شتقطب هذه الدفعة اجلديدة 
من املواطنن واملواطنات توؤكد من جديد على ريادتها احل�شارية 
كموؤ�ش�شة وطنية بارزة يف التعليم العايل التقني والتطبيقي تاأخذ 
باأحدث االأ�شاليب العلمية والعملية يف التدريب والتعلم باملمار�شة 

وال�شراكة مع خمتلف املوؤ�ش�شات التنموية يف الدولة. 

�ل�سج��ين يتربع مبلي�ين درهم يف حملة حممد 
بن ر��سد لك�س�ة ملي�ن طفل حمروم يف �لعامل

•• دبي-وام:

اأعلن رجل االأعمال ح�شن ال�شجواين عن دعمه للحملة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لك�شوة مليون طفل حمروم حول 
العامل وتربعه مبليوين درهم لك�شوة 50 األف طفل. واأ�شاد ال�شجواين بفكرة احلملة قائال ان املبادرة لي�شت 
مبادراته  ال��ذي عودنا على  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  قيادتنا خا�شة �شاحب  جديدة على 
طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  وحملة  للجميع  اخل��ري  حتمل  التي  والنوعية  االإن�شانية 
امل�شاعدة ملن ي�شتحقها  القيادة يف دول��ة االإم��ارات حري�شة على تقدمي  اأن  حم��روم حول العامل دليل على 
خا�شة فئة االأطفال . وقال ال يدخر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي جهدا يف �شبيل ن�شر اخلري ف�شموه دائما �شاحب االأيادي البي�شاء يف دعم 
العمل اخلري �شواء داخل الدولة اأو خارجها وذلك يف اإطار حر�س �شموه ال�شديد على م�شاعدة كل حمتاج .
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••املنطقة الغربية-وام:

ال�شلع  املحلي مبدينة  املجتمع  لقاء مع ممثلي  الغربية  املنطقة  بلدية  عقدت 
احتياجات  تالم�س  التي  والتنموية  التطويرية  امل�شروعات  فيه  ا�شتعر�شت 
وفقا  لل�شكان  املعي�شة  م��ن  متميز  م�شتوى  توفري  يف  وت�شاهم  املدينة  �شكان 
لر�شالة البلدية وروؤيتها الرامية اإىل توفري نظام بلدي ذي كفاءة عاملية يحقق 
التنمية امل�شتدامة املن�شودة ويعزز معايري جودة احلياه يف اإمارة ابوظبي. وياأتي 
لقاء بلدية املنطقة الغربية مبمثلي املجتمع املحلي �شمن خطة �شنوية لعقد 
اللقاءات و تعزيز التوا�شل مع املجتمع املحلي يف جميع مدن املنطقة الغربية 
واال�شتماع اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم حول اخلدمات البلدية التي يتم تقدميها 
�شهد  امل�شتقبلية  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  ا�شتعرا�س  بجانب  املدينة  داخ��ل 
التنفيذي لقطاع خدمات  املدير  املن�شوري  ذيبان  املهند�س علي مبارك  اللقاء 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  ال�شلع وعدد كبري من ممثلي  املدن و�شواحيها يف مدينة 
احلكومية وغري احلكومية واأهايل مدينة ال�شلع . وت�شمن اللقاء ا�شتعرا�س 
املرحلة  خ��الل  تنفيذها  امل��زم��ع  واالأخ����رى  حاليا  تنفيذها  اجل���اري  امل�����ش��اري��ع 
اآراء االأهايل وامل�شاركن واال�شتماع اإىل مقرتحاتهم  القادمة بهدف ا�شتطالع 
 . املدينة  يف  بلدية  وخ��دم��ات  تطويرية  م�شروعات  م��ن  تقدميه  يتم  م��ا  ح��ول 
عمليات  اإىل  حتتاج  التي  ال�شعبية  امل�شاكن  �شيانة  م�شروع  ا�شتعرا�س  مت  فقد 
يت�شمن عمل  املدينة  داخلية يف  م�شروع طرق  تنفيذ  وكذلك  �شيانة خمتلفة 
مطبات وممرات للم�شاه واإنارة للطرق وحواجز على جانب الطريق باالإ�شافة 
خزانات  تاأهيل  و  االأم��ط��ار  مياه  لت�شريف  وم�شروع  �شحي  ن��ادي  اإن�شاء  اإىل 
االأهايل  وقدم  تنفيذها حاليا.  درا�شة  يتم  التي  املدينة  الري وجتميل  و�شبكة 
بتنفيذها  البلدية  وع��دت  التي  واملقرتحات  الطلبات  من  ع��ددا  اللقاء  خ��الل 
باجلهات  واالآراء اخلا�شة  املقرتحات  تلك  ورفع  البلدية  ال�شوؤون  فيما يخ�س 
االأخرى اإىل اجلهات املعنية لال�شتفادة منها ومن جانبه اأكد املهند�س مبارك 
مدينة  يف  و�شواحيها  امل��دن  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  املن�شوري  ذيبان 
ومقرتحات  اآراء  اإىل  اال�شتماع  على  حتر�س  الغربية  املنطقة  بلدية  ان  ال�شلع 
هم  ال�شكان  كون  املحلي  واملجتمع  البلدية  بن  التعاون  تعزيز  بهدف  ال�شكان 
ركيزة التطوير والتنمية يف املدينة واأ�شاف املن�شوري ان بلدية املنطقة الغربية 
لديها خطة وا�شحة للتوا�شل مع ال�شكان ومناق�شة ارائهم ومقرتحاتهم ت�شمل 

خمتلف مدن املنطقة الغربية . 

اأكد الدكتور عبدالوهاب الطريري، من ال�شعودية، ان القراآن كان حياة الر�شول 
عملي  وتنفي  اهلل  لكتاب  االول  الوعاء  �شريته  وج��اءت  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 
ل�شلوكه القراآين واأ�شار يف حما�شرته التي نظمتها جائزة دبي الدولية للقراآن، 
ان للقراآن �شلة  م�شاء ام�س االول اجلمعة يف غرفة جتارة و�شناعة دبي، اىل 
عميقة ب�شهر رم�شان، حيث نزل فيه، وكان ر�شول اهلل اأجود النا�س، وكان اجود 

ما يكون يف رم�شان، حن يلقاه جربيل. 
تتميز  النبي  �شرية  �شنجد  العظماء،  �شري  ن�شتعر�س  الطريري،  عندما  وقال 
ب�شمات متيزها عن كل ال�شري، وذلك يف �شمات هى الو�شوح وال�شمول والتكامل 

والواقعية . 
وذكر ان �شرية امل�شطفى عرفت بالو�شوح اىل درجة التاألق، فمن يقراأ �شريته 
لن يجد زوايا معتمة او مناطق غري معروفة، م�شريا اىل ان يقراأ ال�شرية يجد 
وكاأن النبي يعي�س يف بيت من زجاج كل �شيء معروف عنه من خالل ا�شحابه 
او زوجاته امهات املوؤمنن.  ونوه الطريري، اىل ان ال�شمول هى ال�شمة الثانية 
املميزة ل�شرية الر�شول، حيث متيزت حياته بالتجدد، فمرت عليه �شوؤون احلياة 
وامل�شيبة،  الن�شر  و  الفقر،  او  الغنى  وك��ذل��ك  الفقر،  او  احل��زن  و���ش��واء  كلها، 

وغريها من متقابالت وا�شداد احلياة. 
ثم حتدث املحا�شر، عن �شمة التكامل لل�شرية النبوية، فرغم التنوع يف حياته، 
ان حياة  وال��زوج وال�شاحب والداعية، م�شريا اىل  فرتاه االب والقائد واملعلم 
الر�شول متيزن باالزدحام يف املهمات، ورغم ذلك ت�شعر عندما تقراأ عن واحدة 
وقيام  واتقانه  اهتمامه  �شدة  م��ن  فقط،  املهمة  لهذه  متفرغا  ك��ان  ان��ه  منها 
بواجبه يف ذلك املجال.  واأف��اد الطريري، ان ال�شمة الرابعة حلياة النبي، هى 
ال�شحابة  فعله  ما  وه��ذا  مثله،  ونعي�س  نقلده  ان  علينا  ي�شهل  الواقعية،حيث 
يف  لكنه  ج��ذاب،  مبهرا  منطا  ي��رى  النبي  ل�شرية  املتابع  ان  موؤكدا  والتابعن، 

نف�س الوقت ميكن لنا ان تفعل مثله. 

•• عجمان ـ الفجر: 

نفذت اإدارة تقنية املعلومات بغرفة جتارة و�شناعة عجمان، م�شروع  خطة 
التعايف من الكوارث وذلك �شمن م�شاريع العام 2012، بهدف اإيجاد بيئة 
او  بيانات  الأي  فقدان  دون  العمل  يف  باال�شتمرارية  تت�شم  اآمنة  معلوماتية 
باأن   ، الفني  والدعم  ال�شبكات  ق�شم  رئي�س  علوان  واأو�شح خالد  معلومات. 
او  االنقطاع  م��ن  املالية  وامل���وارد  املعلومات  تدفق  ي�شمن  اخلطة  م�شروع 
التوقف املفاجئ بجانب اإ�شتمرارية العمل واملعامالت باال�شافة لزيادة اأمن 
املعلومات ، م�شريا باأنه مت االنتهاء من اخلطة على ان تكون متجددة ب�شكل 
دائم مبا يوؤكد حفظ معلوماتي ب�شكل م�شتمر. واأكد ان خطة التعايف من 
الكوارث �شملت كافة معلومات وبيانات اإدارات الغرفة، ومبا ي�شب يف م�شلحة 

منت�شبي واع�شاء الغرفة باإيجاد خدمات �شريعة واآمنة مع اإ�شتمرارية العمل 
يف حال حدوث اأى طارئ قد يعرقل العمل ومعامالت االع�شاء. واو�شح خالد 
علوان ان اإدارة تقنية املعلومات تعمل حاليا على عدة م�شاريع ا�شرتاتيجية 
�شهولة  ي�شمن  ومبا  بالغرفة  العمل  مبنظومة  االرتقاء  �شاأنها  من  تقنية 
العمل و�شرعته ويوفر الوقت واجلهد ملوظيفيها وعمالئها ومنت�شبيها من 
تنفذ عددا من  املعلومات  تقنية  اإدارة  ان  .  م�شريا اىل  وامل�شانع  ال�شركات 
امل�شاريع هذا العام ومنها م�شروع نظام اإدارة العمالء والذي يعمل على اأمتتة 
العمل وحتويل كافة املعامالت واالوراق اىل ملفات اإلكرتونية ، كذلك من 
�شمن امل�شاريع العام احلايل م�شروع البوابة االلكرتونية الداخلية للغرفة 
والتي �شتكون الواجهة الرئي�شة لكافة املوظفن كما يوؤكد امل�شروع ت�شهيل 

عمل موظفي الغرفة مبا ي�شمن �شرعة االجناز.

حتت رعاية �ضلطان بن زايد 

�نطلق فعاليات مهرجان �ل�سمحة �لرم�ساين �الأول 
عرو�س يولة واألعاب �ضعبية ون�ضاطات �ضبابية وتراثية وحتقيق حالة روحانية 

بلدية �ملنطقة �لغربية تعقد لقاء مع 
ممثلي �ملجتمع �ملحلي مبدينة �ل�سلع

�لفتاوى �لت�يرتية م��س�ع جل�سة ح��رية ينظمها نادي دبي لل�سحافة 

يف اليوم الثالث من رم�ضان 

�لعلماء يدع�ن �إىل تعزيز �ل�سيام بتلوة كتاب �هلل

�لطريري : يحا�سر �سمن جائزة 
دبي للقر�آن �لكرمي 

غرفة عجمان تنفذ م�سروع خطة �لتعايف من �لك��رث حلفظ �لبيانات و�ملعل�مات

•• ابوظبي-الفجر:

�شلطان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  حت���ت 
�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س نادي 
اأم�س  اإن���ط���ل���ق���ت   ، االم���������ارات  ت������راث 
ال�شمحة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  االول 
ت�شتمر  ال������ذي  االأول  ال���رم�������ش���اين 
والع�شرين  اخلام�س  حتى  فعالياته 
م���ن ي��ول��ي��و اجل������اري ، ح�����ش��ر حفل 
اإب���راه���ي���م احلمادي  اأح���م���د  االف��ت��ت��اح 
الدارة  ال��ت��اب��ع  ال�شمحة  م��رك��ز  م��دي��ر 
االأن�����ش��ط��ة يف ن���ادي ت���راث االم����ارات ، 
وحممد �شهيل املن�شوري مدير مركز 
اأمور  اأولياء  ، وعدد كبري من  الوثبة 
ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ن وج��م��ه��ور غفري 
ويقام   . ال�شمحة  م��دي��ن��ة  اأب���ن���اء  م��ن 
املهرجان الذي ي�شتمل على ن�شاطات 
وريا�شية  وت��راث��ي��ة  ودي��ن��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة 

�شركة  م��ن  خ��ا���س  ب��دع��م  وجمتمعية 
االمارات لالملنيوم ) اإميال ( . 

بعر�س  املهرجان  اإفتتاح  ا�شتهل حفل 
لنخبة   ، الفر�شان  ملوكب  اإ�شتعرا�شي 
من فر�شان النادي وهم يرتدون الّزي 
 ، ال��دول��ة  اأع���الم  ويرفعون  التقليدي 
العر�س  ه��ذا  امل�����ش��ارك��ن يف  ق��دم  كما 

التي  ل��الأوت��اد  اخليول  اإلتقاط  فقرة 
اأمام  واخليول  الفر�شان  مهارة  ت��ربز 
اجل��م��ه��ور ت��ال ذل��ك ع��ر���س لالألعاب 
ال�شعبية التقليدية املخ�ش�شة للفتيان 
املتخ�ش�شة  ال���ف���رق  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث   ،
املهتمة بااللعاب ال�شعبية من اأولويات 
وتقام   ، النادي  الرتاثية يف  االأن�شطة 

مناف�شات  التقليدية  الريا�شة  لهذه 
وب����ط����والت وم�������ش���اب���ق���ات ع���ل���ى م����دار 
على  االف��ت��ت��اح  حفل  واإ�شتمل   . ال��ع��ام 
عر�س خا�س لفن اليولة ، من جانب 
للجمهور حركات  ق��ّدم  فريق طالبي 
ال��ي��ول��ة مبرافقة  ل��ف��ن  اإ���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة 

االأهازيج واالأغنيات ال�شعبية .

اإنطالق  اإفتتاح املهرجان  و�شهد حفل 
دوري  ب��ط��ول��ة  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة 
ك���رة ال��ق��دم مب�����ش��ارك��ة 112 الع��ب��ا ، 
م��ث��ل��و ف���رق ال�����ش��ع��دي��ات ، ال�����ش��م��ح��ة ، 
ال�شليلة   ، ال�شمالية   ، غنتوت   ، يا�س 
نظام  ع��ل��ى   ، ال��ط��وي��ل��ة   ، ال�شبعية   ،
اأن  ع��ل��ى   ، واح�����د  دور  م���ن  ال�������دوري 
من  وال��ث��اين  االأول  الفريقان  يتاأهل 
كل جمموعة اإىل مباريات الدور قبل 

النهائي . 
وي�����ش��ه��د ي����وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل 18 
االألعاب  ب��ط��ول��ة  اإن���ط���الق   ، اجل����اري 
، بن عدد  اليولة  ، وبطولة  ال�شعبية 
م��ن ال��ف��رق ال��ت��ي مت��ث��ل ك��اف��ة مراكز 
اخلام�س  ي���وم  ي�شهد  فيما   ، ال��ن��ادي 
وال���ع�������ش���ري���ن م�����ن ي���ول���ي���و اجل������اري 
مناف�شات  يف  الفائزين  ت��ك��رمي  حفل 
، ح��ي��ث خ�ش�شت  ال��ث��الث��ة  امل��ه��رج��ان 
للمهرجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 

جوائز عينية قيمة لكافة الفائزين يف 
اإنطالق  مبنا�شبة  املهرجان  بطوالت 
اأ�شار   ، امل��ه��رج��ان  م��ن  االأوىل  ال���دورة 
اإبراهيم احلمادي مدير مركز  اأحمد 
اإىل  ي���ه���دف  احل�����دث  اأن   ، ال�����ش��م��ح��ة 
حتقيق حالة روحانية لدى امل�شاركن 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ال��ف�����ش��ي��ل ، 
ف�شال عن االهتمام بت�شجيع الطلبة 
واالنخراط  امل�شاركة  على  املواطنن 
 ، الرتاثية  والريا�شات  الن�شاطات  يف 

للنجاح  ع��ن تقديره  وع��رب احل��م��ادي 
الذي حتقق للمهرجان ليلة اإفتتاحه 
����ش���واء ع��ل��ى م�����ش��ت��وى االق����ب����ال غري 
امل�شبوق من امل�شاركن ، اأو على م�شتوى 
احل�شور اجلماهريي ومتابعة االأ�شر 
والعائالت للدورة الرم�شانية االأوىل 
�شنويا  تقليدا  ت�شبح  اأن  نرجو  التي 
وبراجمه  ن�����ش��اط��ات��ه  ت��ت��و���ش��ع  واأن   ،
خل��دم��ة ق��ط��اع ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��ب��اب . 
ت�شريحه  خ��ت��ام  احل���م���ادي يف  ووج���ه 

تراث  ن���ادي  الدارة  والتقدير  ال�شكر 
االم���������ارات ع���ل���ى ال���رع���اي���ة وال���دع���م 
كافة  وتقدمي  بامل�شاركن  واالهتمام 
الت�شهيالت لهم ، كما وجه ال�شكر اإىل 
 ) )اإمي���ال  لالملنيوم  االم����ارات  �شركة 
املوؤ�ش�شة الوطنية الراعية وما قدمته 
 ، املناف�شات  يف  للفائزين  ج��وائ��ز  م��ن 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  الهذه  تعترب  حيث 
دعم  يف  االأ���ش��ا���ش��ي  ال�شريك  ال��رائ��دة 

كافة ن�شاطات ومهرجانات املركز . 

•• دبي-وام:

ي��ن��ظ��م ن����ادي دب���ي ل��ل�����ش��ح��اف��ة م�����ش��اء اليوم 
ب���ع���ن���وان: فتاوى  االح�����د ج��ل�����ش��ة ح����واري����ة 
والتاأثري  امل���ح���ت���وى  يف  ن���ظ���رة  ت���وي���رتي���ة: 
الرم�شانية  اأن�����ش��ط��ت��ه  م�����ش��ت��ه��ل  يف  وذل����ك 
اإت�شاالت حيث  تاأتي برعاية موؤ�ش�شة  والتي 
تت�شمن جدوال حافال بالفعاليات الثقافية 
التقليد  اإط����ار  وال��ف��ك��ري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ب�شفة  النادي  عليه  يحر�س  ال��ذي  ال�شنوي 
الكرمي.  ال�����ش��ه��ر  خ����الل  م��ن��ت��ظ��م��ة  دوري������ة 
املتزايد  االإقبال  اأن  النادي  اإدارة  واأو�شحت 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  وال��الف��ت 

تويرت يف املنطقة العربية والتاأثري الالفت 
ملواقع ومن�شات التوا�شل االجتماعي ب�شكل 
عام و تويرت على وجه اخل�شو�س يف ت�شكيل 
التوجهات  ���ش��ي��اغ��ة  واإع������ادة  ال���ع���ام  ال������راأي 
ال�شباب  بن  واالجتماعية حتديدا  الفكرية 
هذا  ط��رح  ر�شحت  التي  االأ�شباب  من  كانت 
اللقاءات  م�����ش��ت��ه��ل  يف  ل��ل��ن��ق��ا���س  امل���و����ش���وع 
ال���ف���ك���ري���ة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال����ن����ادي خالل 
ظاهرة  تنامي  مع  ال�شيما  الف�شيل  ال�شهر 
لبع�س  ت��غ��ري��دات  انت�شار  وه��ي  اأال  ج��دي��دة 
الفتاوى  م�شمونها  يف  ت�شبه  امل�شتخدمن 
�شتتطرق  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف   . ال�����ش��رع��ي��ة 
مركز  يف  امللتقى  ق��اع��ة  يف  �شتعقد  اجلل�شة 

دبي التجاري العاملي اإىل التاأثريات ال�شلبية 
تلك  واأن  خا�شة  ال��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  املحتملة 
التغريدات ال ت�شتند اإىل مرجعيات موثوقة 
ما  �شحتها  اإىل  ال���رك���ون  مي��ك��ن  دق��ي��ق��ة  اأو 
طياته  يف  يحمل  ق��د  خطريا  حتديا  ي�شكل 
التي ال تتنا�شب مع  التجاوزات  العديد من 
ال�شمحاء.  وال�شريعة  احلنيف  ديننا  تعاليم 
اأ�شكاال  بالنقا�س  اأي�شا  امل�شاركون  و�شيتناول 
البع�س  يطلقها  التي  الفتاوى  م��ن  اأخ���رى 
ال�شيا�شة  جم��االت  يف  ح�شيب  اأو  رقيب  دون 
والريا�شة  وال�����ش��ح��ة  وال��ع��ل��وم  واالق��ت�����ش��اد 
واالغتيال  ال��ت�����ش��وي��ه  ح��م��الت  ع��ل��ى  ع����الوة 
يف  جتد  التي  واالأف���راد  للموؤ�ش�شات  املعنوي 

هذه البيئة االإلكرتونية غري املحدودة بيئة 
اجلدل  اأب����واب  ي�شرع  م��ا  لالنت�شار  خ�شبة 
املتابعن واخلرباء واملتخ�ش�شن حول  بن 
اأن ت�شفر عنها  التداعيات التي ميكن  مدى 
ت��ل��ك ال��ف��ت��اوى غ���ري امل��دق��ق��ة وغ��ال��ب��ا غري 
انحرافات  اأو  ت�����ش��وه��ات  م���ن  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اجلل�شة  و�شتحاول  اأيديولوجية.  اأو  فكرية 
االإجابة على عدد من االأ�شئلة الهامة منها 
كبري  ب�شكل  ال��ت��ج��اوزات  انت�شار  �شر  ه��و  م��ا 
ب��ن رواد امل��وق��ع م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي؟ ما 
يف  ت���داوال  االأك���ر  والق�شايا  املوا�شيع  ه��ي 
االإعالم  و�شائل  تعد  هل  العربية؟  املنطقة 
اأم م��ن احل��ل؟ ه��ل و�شل  ج��زءا م��ن امل�شكلة 

تويرت اإىل مرحلة متقدمة كجهة موؤثرة يف 
قيادة الراأي العام اأم اأنه ف�شاء يقت�شر على 
الدكتور  االإع��الم��ي  احل���وار  يدير  النخب؟ 
الهتالن  ومدير  موؤ�ش�س  الهتالن  �شليمان 
ب��احل��دي��ث يف اجلل�شة كل  وي�����ش��ارك  م��ي��دي��ا 
م��ن ال��دك��ت��ور اأح��م��د احل����داد ك��ب��ري املفتن 
مدير اإدارة االإفتاء يف دبي واملحامي الكاتب 
االأحمد  علي  وال�شيد  امل��ال  حبيب  الدكتور 
املوؤ�ش�شي  ل��الت�����ش��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال�شحافية  والكاتبة   . ات�����ش��االت  �شركة  يف 
ب�شحيفة االحتاد عائ�شة �شلطان والدكتورة 
املكتب  العام  املدير  م�شاعد  ب�شر  بن  عائ�شة 

التنفيذي حلكومة دبي. 

•• ابوظبي-الفجر:

�شيوف  ال��ع��ل��م��اء  الف�شيلة  اأ���ش��ح��اب  األ��ق��ى 
اأم�س  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
االول عددا من املحا�شرات يف امل�شاجد عقب 
والع�شاء  الع�شر  و�شالتي  اجلمعة  ���ش��الة 
ال��ق��راآن الكرمي يف  دارت ح��ول ف�شل ق��راءة 
ن��زل جربيل  اإذ  ال��ق��راآن  �شهر  الإن��ه  رم�شان 
عليه  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ع��ل��ى  ال�����ش��الم  عليه 
ال�شابع  و�شلم وهو يتعبد يف غار حراء ليلة 
والع�شرين من هذه ال�شهر بقول تعاىل  اقراأ 

ثم تواىل نزول القراآن على مدى 23 �شنة 
هي مدة الوحي املنزل على ر�شول اهلل وقد 
ح�شرها عدد كبري من اجلمهور واملتابعن 
كما قام عدد من اأ�شحاب الف�شيلة العمالء 
واللقاءات  االإذاع��ي��ة  ال��ربام��ج  يف  بامل�شاركة 
برناجمهم  يت�شمنها  ال��ت��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
املخطط له والذي ت�شرف عليه وزارة �شوؤون 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  وتنظمه  الرئا�شة 
و�شائل  مع  بالتعاون  واالأوق���اف  االإ�شالمية 

االإعالم املحلية .
خ�شو�شية  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  اأ����ش���ار  وق����د  ه����ذا 

ب���ن رم�����ش��ان وال����ق����راآن الكرمي  ال��ع��الق��ة 
وا�شعاع  ال��ه��داي��ة  ب��ب��دء  اي����ذان  اأن���ه  مبينن 
النور الذي اأنار الكون كما قال تعاىل  هدى 

للنا�س وبينات من الهدى والفرقان .
كما اأكد العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س 
اأهمية عقد حلقات  الدولة حفظه اهلل على 
االأطفال  لينال  والبيوت  امل�شاجد  القراآن يف 
والن�شاء ثواب هذا ال�شهر كاماًل خا�شة وقد 
اأنعم اهلل �شبحانه وتعاىل على جمتمع دولة 
امل�شاجد  بتوفر  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
واملكتبات القراآنية املتكاملة التي مل ينق�شها 

كتب التف�شري مما يزيد من تدبر كتاب اهلل 
لرتقية  وم��دار���ش��ت��ه  ت��ع��ب��داً  وت��الوت��ه  فقها 
 ، االأج��ي��ال  ل��دى  والقيمية  اللغوية  الذائقة 
بتالوة  امل�شاجد  اإع��م��ار  اإىل  اجلميع  داع��ن 
، واالج��ت��ه��اد يف  ال��ك��رمي ومدار�شته  ال��ق��راآن 
ذلك، فهو ينمي يف النف�س اخلري والف�شائل 
، واغتنام فر�شة م�شاعفة الثواب واأن الذي 
اأجر  اأج���ران  ل��ه  ال��ق��راآن ويتتعتع فيه  ي��ق��راأ 
ال���ق���راءة واأج����ر ال��ت��ع��ب وال�����ش��رب ع��ل��ى تعلم 
بالليل  ال���ق���راآن  ت���الوة  ع��ل��ى  ال��ع��ك��وف  واأن   ،

والنهار �شبب لنيل ال�شفاعة يوم القيامة . 

حما�شراتهم  خ���الل  ال��ع��ل��م��اء  ت���ن���اول  وق���د 
احل��دي��ث ع��ن ف�شل ق���راءة ال��ق��راآن الكرمي 
بالطرق ال�شليمة النافعة ، واأ�شباب نزوله يف 
رم�شان ثم بينوا اأثر قراءة النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم للقراآن الكرمي يف �شهر رم�شان 
حيث كان اأجود النا�س، وكان اأجود ما يكون 
فيدار�شه  ج��ربي��ل،  يلقاه  ح��ن  رم�����ش��ان  يف 
ليلة من  ك��ل  ال���ق���راآن، وك���ان ج��ربي��ل يلقاه 
رم�����ش��ان ف��ي��دار���ش��ه ال����ق����راآن ول���ع���ل �شالة 
الرتاويح وقيام رم�شان بالقراآن الكرمي هو 

ما يت�شابق اإليه امل�شلمون يف كل زمان .

•• راأ�س اخليمة – الفجر :
موؤ�ش�شة  اأقامتها  التي  االفطار  خيام  ت�شتقطبت 
حلول  ملنا�شبة  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  اخليمة  راأ����س 
�شهر رم�شان الف�شيل اأعدادا كبرية من ال�شائمن 
الذين يفدون اليها من كل حدب لتناول وجبات 

تت�شمن االأكل وامل�شروبات والفواكه .
على  ال�شائمن  الإف��ط��ار  املوؤ�ش�شة  خ��ي��ام  وت��ت��وزع 
راأ�س اخليمة، ت�شمل مدينة  مناطق خمتلفة من 
راأ�س اخليمة و�شواحيها ومناطق االإمارة البعيدة 
االإمارة،  �شمال  وخورخوير،  �شعم  وهي  والنائية، 
و���ش��وك��ة وم�����ش��ايف، ج��ن��وب االإم�����ارة و���ش��م��ن حزام 

املناطق البعيدة، والنخيل، مقابل م�شت�شفى عبيد 
وموقع  املعريي�س،  دوار  مقابل  واملعريي�س،  اهلل، 
قريب من ج�شر راأ�س اخليمة، والظيت والرفاعة 
راأ�س اخليمة  والفحلن واحلديبة، �شمن مدينة 
و���ش��واح��ي��ه��ا.  وق��ب��ل ح��ل��ول �شهر ال�����ش��ي��ام قامت 
)املري  عبوات  من  كبرية  كميات  بتوزيع  املوؤ�ش�شة 
املحدودة  ال��دخ��ل  ذات  االأ���ش��ر  على  ال��رم�����ش��اين( 
ال��زك��اة وال�شدقات  ب��ت��وزي��ع  ال��ق��ي��ام  ع���الوة ع��ل��ى 
م�شتحقيها،  ع��ل��ى  املح�شنن  م��ن  اإل��ي��ه��ا  ال�����واردة 
امل�شاجد  امل���ربدة يف  ال�شرب  مياه  ع��ب��وات  وت��وزي��ع 

وخيم االإفطار.

خيام خريية ر�أ�ش �خليمة ت�ستقطب �لكثري من �ل�سائمن 
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•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ل���دى ا���ش��رائ��ي��ل، الرئي�س  اأ����ش���رياً م�����ش��ري��اً   60 ط��ال��ب 
حازم  ال��وزراء  ورئي�س  من�شور  عديل  اجلديد  امل�شري 
البيالوي، بالعمل على االإفراج الفوري عنهم واإعادتهم 
اال�شرائيلي  اجلا�شو�س  عن  االإف��راج  مقابل  م�شر،  اإىل 

عودة الرتابن املعتقل يف م�شر.
فاإن  ال��ع��ربي��ة،  اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  ل�شحيفة  ووف���ق���اً 
املعتقلن كتبوا ر�شالة للرئي�س اجلديد ورئي�س وزرائه 
االح��ت��ف��االت الإحياء  امل�شاركة يف  ج��داً  اأردن���ا  فيها  ج��اء 
اال�شرائيلية،  ال�شجون  يف  حم��ت��ج��زون  ولكننا  ال��ث��ورة 

وبعد �شنوات طويلة من االإهمال من جانب ال�شلطات 
عودة  مقابل  لتحريرنا  ال�شفقة  تنفيذ  نطلب  املحلية 

الرتابن.
االإهمال  من  ي�شتكون  املعتقلن  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
الطويل من جانب ال�شلطات امل�شرية، ومن التعليمات 
امل�شرية الأبناء عائالتهم بزيارتهم يف ال�شجن، م�شريًة 
التي  ال��ب��دوي��ة  ال��رتاب��ن  قبيلة  م��ن  معظمهم  اأن  اإىل 
يف  واملعتقل  �شيناء  يف  ع���ودة  اجل��ا���ش��و���س  اإل��ي��ه��ا  ينتمي 
القاهرة، واأن معظمهم حمكومون ل�شت اأو �شبع �شنوات 
على تهريب املخدرات، فيما يق�شي اجلا�شو�س حكماً ب� 

عاماً بتهمة امل�شاعدة على التج�ش�س .  15

•• عوا�صم-وكاالت:

اأوباما عن  ب��اراك  اأع��رب الرئي�س االأمريكي 
التزام بالده دعم مقاتلي املعار�شة ال�شورية 
االأ�شلحة  ���ش��ح��ن��ات  و����ش���ول  ت��ن��ت��ظ��ر  ال���ت���ي 
وا�شنطن،  ت��ث��ري خ��الف��ا يف  ال��ت��ي  اخل��ف��ي��ف��ة 
املوافقة  الربيطاين  ال��ربمل��ان  رب��ط  يف حن 
حق  مبنحه  ال�شورية  املعار�شة  ت�شليح  على 

النق�س.
وج��اء االل��ت��زام االأم��ريك��ي يف ات�شال هاتفي 
ال�شعودي  امللك  مع  اأوب��ام��ا  الرئي�س  اأج���راه 
عبد اهلل بن عبد العزيز، ناق�س فيه الطرفان 

االأزمتن ال�شورية وامل�شرية.
الطرفن  اإن  االأب��ي�����س  للبيت  ب��ي��ان  وق����ال 
واأبديا قلقا �شديدا  ناق�شا احلرب يف �شوريا 

اإزاء تاأثري ال�شراع على املنطقة.
وقال البيان اإن الرئي�س �شدد على ا�شتمرار 
ال���ت���زام ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��ت��ق��دمي الدعم 
واملجل�س  ال�������ش���وري���ة  امل���ع���ار����ش���ة  الئ���ت���الف 

الع�شكري االأعلى لتعزيز املعار�شة .
ال�شعودية  االأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت  من جانبها 
الر�شمية وا�س اأنه مت خالل االت�شال التطرق 
اإىل تداعيات االأو�شاع يف املنطقة وتطوراتها 

والعالقات بن البلدين ال�شديقن .
ي�شار اإىل اأن مو�شوع تقدمي اأ�شلحة اأمريكية 
ماأزقا  يواجه  امل�شلحة  ال�شورية  للمعار�شة 
اأع�شاء  بع�س  خ�شية  ب�شبب  وا���ش��ن��ط��ن  يف 
نهاية  يف  االأ�شلحة  و���ش��ول  م��ن  الكونغر�س 
باالإ�شالمين  ي�شوفونهم  م��ن  اإىل  االأم���ر 

املت�شددين.

القومي  االأم���ن  م�����ش��ادر يف جمل�س  وك��ان��ت 
االأمريكي اأكدت لوكالة رويرتز قبل اأيام اأنه 
احلكومة  تعتزم  ال��ذي  التمويل  جتميد  مت 
االأ�شلحة  ل�شحنات  ثمنا  دف��ع��ه  االأم��ريك��ي��ة 
ب�شكل  ال�شورية  للمعار�شة  �شرت�شل  ال��ت��ي 

موؤقت.
القومي  االأم���ن  يف  م�شادر  خم�شة  وك�شفت 
االأمريكي اأن جلانا بالكونغر�س تعيق خطة 
اأ���ش��ل��ح��ة ملقاتلي  اإر����ش���ال ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
تكون  ال  اأن  م��ن  خم���اوف  ب�شبب  امل��ع��ار���ش��ة 
م��ث��ل ه���ذه االأ���ش��ل��ح��ة ح��ا���ش��م��ة وق���د ينتهي 
اأي��دي من و�شفوا باملت�شددين  بها االأم��ر يف 

االإ�شالمين.
الربيطاين  ال��ربمل��ان  اأق��ر  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
اإل����زام رئي�س ال����وزراء دي��ف��د ك��ام��ريون منح 
اأي خطوة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س ح���ق االع���رتا����س 

م�شتقبلية لت�شليح املعار�شة ال�شورية.
العراقي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق���ال  جهته  م��ن 
العراق ال ميلك و�شائل  ان  هو�شيار زيباري 
جوا  مر�شلة  اي��ران��ي��ة  ا�شلحة  �شحنات  منع 
يوؤكد  ان  دون  م��ن  ال�شورية،  احلكومة  اىل 

ح�شول مثل هذه ال�شحنات.
م���ع �شحيفة  م��ق��اب��ل��ة  زي���ب���اري يف  و����ش���رح 
ال�شرق االو�شط انه اأبلغ الغربين اأن بالده 

غري قادرة على وقف عملية نقل ال�شالح من 
طهران اإىل دم�شق اإذا كانت موجودة ودعاهم 
اإىل اإيقافها اإذا كانت تخالف قرارات جمل�س 
االأم���ن ال���دويل ال���ذي مينع دخ���ول وخروج 

ال�شالح من اإيران .
اأنهم  الغربين  م��ع  املو�شوع  اأ���ش��ل  وا���ش��اف 
ه��ن��اك ج�����ش��را ج��وي��ا ع�شكريا  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
العراق.  ف��وق  دم�شق ومي��ر  اإىل  من طهران 
العراق يرد: هذا ال يح�شل مبوافقتي. وال 
اأمتلك القدرة واالإمكانيات ملنع ح�شوله. اإذا 

هم اأرادوا اأن يوقفوا ذلك فليفعلوا .
وتعترب القوى الغربية املعار�شة لنظام ب�شار 

ال�شوري،  الرئي�س  حليفة  اي���ران  ان  اال���ش��د 
باال�شلحة،  دم�����ش��ق  ق����وات  ب��ا���ش��ت��م��رار  مت���د 
وط��ل��ب��ت ع��ل��ى ال�����دوام م��ن ال���ع���راق تفتي�س 

الطائرات التي تعرب جماله اجلوي.
واو����ش���ح ن��ح��ن حت��رك��ن��ا وم��ن��ذ ���ش��ه��ر ايلول 
تفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  ب���داأن���ا  امل��ا���ش��ي،  �شبتمرب 
وال�شورية.  االإيرانية  للطائرات  اعتباطية 
واملواد التي اكت�شفناها لي�شت +فتاكة+ الأنها 
كناية عن معدات، اأدوية، اأغذية.. وبكل اأمانة 
اأقول اإن هذه الطائرات رمبا حتمل غري ما 
ردع  و�شائل  لدينا  لي�شت  نحن  لكن  ذكرته. 
الع�شكري  الطريان  وال  دفاع جوي  واأنظمة 
الذي مينع ح�شول مثل هذه االأمور اأي نقل 

ال�شالح .
وقال زيباري اي�شا ان مهمته االأوىل ترتكز 
ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ح م��وق��ف ال���ع���راق م���ن االأزم����ة 
ال�شورية وتبيان اأنه واقع بن نارين: اإيران 
يلتزم  لكنه  االأمريكية.  املتحدة  وال��والي��ات 
نقول  نحن  مو�شحا  وتابع  حياديا..  موقفا 
اإننا واقعون بن نارين: نار اإيران وهي جارة 
قوية، حليفة و�شديقة من جهة. ومن جهة 
اأخرى، نار الواليات املتحدة االأمريكية التي 
كيفية  ه��ي  وم�شكلتنا  حليفتنا.  اأي�����ش��ا  ه��ي 
غري  من  وحياديتنا  موقفنا  على  املحافظة 

اأن ننجر اإىل هذا الطرف اأو ذلك .
وقال اأود اأن اأ�شري اإىل اأننا اليوم يف العراق، 
يف اأ�شعب املواقف ومهمتنا كانت خالل هذه 
نفهم  واأن  نو�شحها  اأن  االأوروب��ي��ة  اجل��ول��ة 
االأوروب����ي����ن اأن��ه��م ي��ف�����ش��رون م��واق��ف��ن��ا من 

االأزمة ال�شورية ب�شكل خاطئ .

عن  تراقب  انها  ال�شبت  ام�س  الهندية  امل��دين  ال��ط��ريان  هيئة  قالت 
كثب التطورات بعد ن�شوب حريق يف طائرة بوينج 787 درمياليرن 
يف مطار هيرو بلندن واأنها تنتظر الوقوف على �شبب احلادث قبل 

اتخاذ اأي اجراء.
وقال ارون مي�شرا مدير عام هيئة الطريان املدين الهندية لرويرتز 
وبعدها  ال�شبب  معرفة  ن��ح��اول  اننا  ال�شبب.  اىل  بعد  يتو�شلوا  مل 
ولدى  كثب  عن  التطورات  نراقب  اننا  وا�شاف  االج���راءات.  �شنتخذ 
�شبع طائرات من طراز  انديا  اير  الهندية  �شركة اخلطوط اجلوية 

درمياليرن.
وكانت طائرة من طراز درمياليرن تابعة للخطوط اجلوية االثيوبية 
قد ن�شب بها حريق يف مطار هيرو بلندن مما اأدى اىل اجراء حتقيق 
بعد 11 ا�شبوعا فقط من قيام الهيئات امل�شرفة على الطريان بانهاء 

وقف طريان هذا النوع من الطائرات يف اأنحاء العامل.

ع�شكرية  تدريبات  انطالق  عن  ام�س  الرو�شية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ي�شارك  ال�شوفياتي،  انهيار االحت��اد  االأك��رب منذ  النطاق، تعد  وا�شعة 
اآلية مدرعة، فيما الهدف منها  األ��ف  األ��ف جندي وح��وايل   80 فيها 

تعزيز اجلهوزية القتالية لدى القوات امل�شلحة الرو�شية.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء ال��رو���ش��ي��ة ن��وف��و���ش��ت��ي ع��ن ال�����وزارة ق��ول��ه��ا ان 
واألف  ج��ن��دي  األ���ف   80 فيها  ي�����ش��ارك  ال��ت��ي  الع�شكرية،  ال��ت��دري��ب��ات 
املحيط  اأ���ش��ط��ول  م��ن  حربية  �شفينة  و70  ط��ائ��رة  و130  م��درع��ة 
حتى  ت�شتمر  و�شوف  ال�شرقي  الع�شكري  القطاع  يف  انطلقت  الهادئ 

احلايل. متوز-يوليو   20
قدرة  تدقيق مفاجئ يف  اأك��رب  هي  التدريبات  ه��ذه  ان  على  و���ش��ددت 
االحتاد  بعد  م��ا  ف��رتة  خ��الل  للقتال،  وج��ه��وزي��ت��ه  ال��رو���ش��ي  اجلي�س 

ال�شوفياتي.
وقالت الوزارة يف بيان ان الهدف الرئي�شي من التدريبات هو التاأكد 
تدريبها  م�شتوى  وتقييم  مبهامها،  للقيام  ال��وح��دات  جهوزية  م��ن 
باأوامر من  التدريبات هي  ان هذه  اإىل  ي�شار   . التقنية  وا�شتعدادتها 

الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن.

مدينة  يف  ال��ي��وران��ي��وم  ملعاجلة  حمطة  لبناء  خططا  ال�شن  ال��غ��ت 
ب��ج��ن��وب ال�����ش��ن ب��ع��د ي���وم م��ن ت��ظ��اه��ر م��ئ��ات امل��ح��ت��ج��ن للمطالبة 
بالغاء امل�شروع وذلك ح�شبما ذكرت حكومة حملية على موقعها على 

االنرتنت ام�س.
نهر  دلتا  ال�شناعية يف  املنطقة  املقرتح يف  املجمع  ان�شاء  اي�شا  واث��ار 
ب��ريل ال�شيني يف اقليم ج��واجن��دوجن ا�شتياء يف ه��وجن ك��وجن ومكاو 

املجاورتن.
ن�شر على موقع حكومة مدينة هي�شان  واح��د  �شطر  بيان من  وق��ال 
هي�شان  حكومة  تقرتح  لن  ال�شعب  لرغبة  اح��رتام��ا  االن��رتن��ت  على 

م�شروع الهيئة النووية الوطنية ال�شينية.
مليار   37 تكلفته  تبلغ  ال��ذي  امل�شروع  لبناء  تخطط  الهيئة  وكانت 
الهيئة  مب�����ش��وؤويل  االت�����ش��ال  يت�شن  ومل  دوالر  م��ل��ي��ارات  �شتة  ي���وان 

للتعليق على ذلك.
املئات م�شرية  ان نظم  بعد  امل�شروع  بالغاء  املفاجئ  القرار  وجاء هذا 
ملكاتب املدينة ام�س اجلمعة مما اجرب امل�شوؤولن على التعهد بتمديد 
تنظيم  يعتزمون  املحليون  ال�شكان  وك��ان  اي��ام  ع�شرة  العام  الت�شاور 

مزيد من االحتجاجات اليوم االحد.

نيودلهي

مو�سكو

بكني

عوا�صم

�لنظام �ل�س�ري يق�سف قلعة �حل�سن �الأثرية

مطالب �أممية مل�سر بحماية �للجئن �ل�س�رين �أ�سرى م�سري�ن لدى �إ�سر�ئيل يطالب�ن باحلرية
•• نيويورك-وكاالت:

طالب مفو�س االأمم املتحدة االأعلى ل�شوؤون الالجئن، اأنطونيو جوتريي�س، ال�شلطات امل�شرية بقبول وحماية طالبي اللجوء ال�شورين ، بح�شب تقري اإخباري ام�س وقالت املفو�شية 
العليا ل�شوؤون الالجئن التابعة لالأمم املتحدة اإن م�شر اأعادت عدة طائرات تقل مئات من ال�شورين بعد ت�شديد اإجراءات احل�شول على تاأ�شرية الدخول .

واأفادت املتحدثة با�شم املفو�شية، ميلي�شا فليمنغ، اأن ال�شلطات امل�شرية رف�شت ال�شماح لعدة رحالت جوية من دم�شق ومن الالذقية كان على اإحداها 250 راكبا بالهبوط ومت ترحيل 
ال�شورين الذين و�شلوا على طائرات من دول اأخرى مبجرد و�شولهم اإىل مطار القاهرة.

واأكدت املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئن اأن ال�شفارة امل�شرية يف دم�شق غري قادرة على اإ�شدار التاأ�شريات يف الوقت احلايل.
واأعلنت م�شر االأ�شبوع املا�شي �شروطاً جديدة حل�شول ال�شورين على تاأ�شرية الدخول، بعد اأن اتهمت و�شائل اإعالم م�شرية، �شورين بامل�شاركة يف اال�شتباكات الدامية التي دارت بن 

اأن�شار الرئي�س امل�شري املعزول، حممد مر�شي، والقوات امل�شلحة امل�شرية. وكان ال�شوريون ال يحتاجون اأكر من جواز ال�شفر لدخول م�شر.
وفر مئات االآالف من ال�شورين من ال�شراع الدائر بن القوات املوالية للرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد واملعار�شة امل�شلحة، والذي اأدى اإىل مقتل نحو 100 األف �شخ�س، وفرار نحو 

البالد. خارج  اإىل  اآخرين  مليون   1.7

زيباري: العراق ل ميكنه منع الأ�ضلحة الإيرانية ل�ضوريا

�أوباما يعلن �لتز�مه بدعم �ملعار�سة �ل�س�رية

�جلي�ش �حلر يطالب بت�سليم قتلة حمامي 

مقتل و�إ�سابة �لع�سر�ت بتفجري مقهى يف كرك�ك تركيا تعيد �لنظر يف �سيا�ستها 
يف �ل�سرق �الأو�سط 

•• اأنقرة-وكاالت:

ذكرت �شحيفة حريت الرتكية ام�س ان الدبلوما�شية الرتكية ت�شعى اىل 
تعديل جممل �شيا�شتها يف ال�شرق االو�شط مع تاأكيد خا�س على الكيفية 
التي �شوف يتطور بها الربيع العربي و�شط اال�شطرابات امل�شتمرة يف م�شر 

و�شورية.
املبدئ  مبوقفها  مت�شكها  اىل  املحت  انقرة  ان  رغ��م  ان��ه  ال�شحيفة  وقالت 
احلايل ب�شان التطورات يف املنطقة، اال ان وزارة اخلارجية ت�شعى اىل اجراء 
تعديالت لت�شييق الفجوة يف االراء مع الدول االقليمية وابالغ هذه الدول 

مبفاتيح ال�شيا�شات الرتكية.
وا�شافت ان انقرة قامت مبراجعة �شيا�شتها اخلا�شة بال�شرق االو�شط يف 
وقت �شابق ال�شهر احلايل يف اجتماع لل�شفراء االتراك مبوجب توجيهات 
التطورات اجلديدة يف  تاأكيد خا�س  اوغلو مع  داوود  وزير اخلارجية  من 

م�شر واحلرب االهلية الدائرة يف �شورية.
و�شرح احد امل�شاركن يف االجتماع ل�شحيفة حريت ان داوود اوغلو طلب 
اف�شل  ب�شورة  تركيا  ل�شيا�شات  العري�شة  اخلطوط  اي�شاح  املبعوثن  من 

وعلى نحو متكرر، م�شيفة ان هذه ال�شيا�شات غري طائفية .
�شفاراتهم  اىل  يوؤكدوا عند عودتهم  ان  املبعوثن  وزير اخلارجية  وطالب 
انقرة اخلارجية  �شيا�شة  وان  ال�شيعة  او  ال�شنة  تركيا التنحاز اىل  ان  على 
�شوف  تركيا  ان  اوغلو  داوود  اكد  وبينما  اجلميع  على  ومنفتحة  حمايدة 
توا�شل موقفها املبدئي حيال امللف امل�شري، فان االجتماع ركز على �شياغة 

موقف تركيا من االن ف�شاعدا . 

•• عوا�صم-وكاالت:

طالب اجلي�س ال�شوري احلر جماعة دولة العراق وال�شام 
االإ�شالمية التابعة لتنظيم القاعدة بت�شليم قتلة قائده 
يف  بقتله  للجماعة  اتهامه  بعد  حّمامي،  كمال  امليداين 

حمافظة الالذقية اخلمي�س.
العز  كتائب  قائد  حمامي  مقتل  احل��ر  اجلي�س  واعترب 
بن عبد ال�شالم واأبرز القيادين يف هيئة االأركان اإعالن 
االإ�شالمية  وال�شام  العراق  دول��ة  تنظيم  مطالبا  ح��رب، 
بالرحيل واخلروج من �شوريا اإن كانت تريد العمل وفق 

اأجندتها اخلا�شة.
و�شرح القائد الع�شكري يف كتائب العز املقدم اأبو اأحمد 
اأن اجلي�س احلر لي�س بحاجة اإىل مقاتلن يحملون ما 
�شماه فكرا وافدا ال ين�شجم مع املجتمع ال�شوري، متهما 
بتدبري مقتل حمامي،  االإ�شالمية  وال�شام  العراق  دولة 

وطالبها بت�شليم قتلته فورا.
على  ال�شيطرة  ال��ذي حقق  ه��و  احل��ر  اأن اجلي�س  وذك��ر 
دولة  تنظيم  وج���اء  ال��الذق��ي��ة  ري���ف  يف  امل��ن��اط��ق  معظم 

اتهم  ال�شوري احلر  تاليا. وكان اجلي�س  وال�شام  العراق 
حمامي  بقتل  االإ�شالمية  وال�شام  ال��ع��راق  دول��ة  تنظيم 
الذي يعرف اأي�شا با�شم اأبي ب�شري الالذقاين وهو اأحد 

اأبرز 30 قياديا يف اجلي�س ال�شوري احلر.
ال�شوري  للجي�س  العليا  للقيادة  ال�شيا�شي  املن�شق  وق��ال 
احلر لوؤي املقداد اإن ما يو�شف باأمري املنطقة ال�شاحلية 
اأطلق  الذي  هو  البغدادي  اأمين  اأبو  االإ�شالمية  للدولة 
الر�شا�س على حمامي واأخيه عند حاجز على الطريق، 
وط��ل��ب م��ن اأح���د اأف����راد ح��ر���س ال��راح��ل ال��ع��ودة الإبالغ 

اأع�شاء املجل�س بالقتل واأنهم �شيلقون نف�س امل�شري.
اأن  امل�شلحة  املعار�شة  ق���وات  يف  اأخ���رى  م�شادر  وذك���رت 
وتنظيم  مقاتليها  ب��ن  ن���زاع  بعد  ج��اء  حمامي  اغتيال 
ن��ق��ط��ة تفتي�س  ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى  ال���دول���ة االإ����ش���الم���ي���ة 

ا�شرتاتيجية يف الالذقية.
وق��ات��ل اجل��ان��ب��ان م��ع��ا يف بع�س االأح���ي���ان ل��ك��ن اجلي�س 
يناأى  اأن  اإىل  االأخ����رية  االآون����ة  �شعى يف  احل��ر  ال�����ش��وري 
جانب  م��ن  خم���اوف  اأي  يبعد  ك��ي  التنظيم  ع��ن  بنف�شه 
قد  اأ�شلحة  اأي  تقع  اأن  اح��ت��م��ال  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

تقدمها يف اأيدي القاعدة وفق وكالة رويرتز.
�شميت  مما  مببادرة  وال�شام  العراق  دول��ة  تنظيم  ون�شاأ 
البغدادي،  اأب���و بكر  ب��زع��ام��ة  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��راق  دول���ة 

االأخرية  هذه  اأن  اإال  الن�شرة  بجبهة  االلتحام  وحاولت 
اأع��ل��ن��ت مت��اي��زه��ا ع��ن تنظيم دول���ة ال��ع��راق وال�����ش��ام مع 

اإعالنها الوالء لزعيم القاعدة اأمين الظواهري.

•• بغداد-يو بي اأي:

قتل 15 �شخ�شاً واأ�شيب 23 اآخرون يف تفجري ا�شتهدف 
مقهى �شعبياً بجنوب حمافظة كركوك العراقية ونقلت 
�شرطة  يف  م�شدر  ع��ن  العراقية  نيوز  ال�شومرية  قناة 
داخل  مو�شوعة  ك��ان��ت  نا�شفة  ع��ب��وة  ان  ق��ول��ه  ك��رك��وك 
ال��رح��م��ن جنوبي  ���ش��ارع عبد  مقهى واح���د ح��زي��ران يف 
كركوك، انفجرت، ما اأ�شفر عن مقتل 15 مدنياً قتلوا 

واإ�شابة 23 اآخرين .

واأ�شاف امل�شدر، الذي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه، ان 
ومنعت  احل���ادث،  ح��ول مكان  اأمنية فر�شت طوقاً  ق��وة 
االق����رتاب م��ن��ه، فيما ه��رع��ت ���ش��ي��ارات االإ���ش��ع��اف لنقل 
اجلرحى اإىل م�شت�شفى قريب وجثث القتلى اىل دائرة 
الطب العديل ويذكر ان حمافظة كركوك، �شمال بغداد، 
تعد من املناطق املتنازع عليها، وت�شهد اأعمال عنف �شبه 
واملدنين،  االأمنية  االأجهزة  ت�شتهدف عنا�شر  م�شتمرة 
باالإ�شافة اإىل ت�شجيل الكثري من حوادث القتل تدخل 

يف اإطار اخلالفات ال�شخ�شية.

•• بريوت-ا ف ب:

واملدرجة  �شوريا،  و�شط  االثرية يف حمافظة حم�س  قلعة احل�شن  ا�شيبت 
ا�شتهدافها  بعد  ب��ا���ش��رار  ال��ع��امل��ي،  ل��ل��رتاث  االوني�شكو  منظمة  الئحة  على 
فيديو  ا�شرطة  اظهرت  ما  بح�شب  ال�شوري،  احلربي  الطريان  من  بق�شف 
عر�شت  التي  اال�شرطة  هذه  احد  واظهر   . ام�س  معار�شون  نا�شطون  بثها 
على موقع يوتيوب االلكرتوين، كمية كبرية من حجارة القلعة مكومة فوق 

بع�شها البع�س جراء انهيار ال�شقف الذي ا�شحى عبارة عن فتحة كبرية.
وي�شمع امل�شور وهو يقول اثناء جتوله هذا هو الدمار الذي �شببه الق�شف 

بطريان امليغ على قلعة احل�شن، هذه القلعة االثرية .

ويتابع �شاهدوا يا عامل، هذا هو ب�شار اال�شد يقوم بق�شف قلعة احل�شن ، قبل 
ان ينتقل اىل جانب اإحدى النوافذ الكربى وي�شور من خاللها املدينة التي 
حتمل اال�شم نف�شه، والواقعة حتت �شيطرة مقاتلي املعار�شة. وكان النا�شطون 
بثوا ا�شرطة تظهر تعر�س القلعة ال�شابة مبا�شرة بالق�شف، تزامنا مع �شماع 
هدير طائرة حربية يف اأجواء املنطقة. ويظهر يف ال�شريط امل�شور من موقع 
قريب من القلعة، ا�شابة مبا�شرة يتعر�س لها اأحد ابراج القلعة ال�شخمة، 
منه  وتتطاير  اللون،  اأبي�س  ودخ��ان  اللهب  من  كتلة  منه  تت�شاعد  ان  قبل 
حجارة. وي�شمع امل�شور وهو يقول ق�شف قلعة احل�شن بطريان امليغ وقال 
مدير املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان رامي عبد الرحمن يف ات�شال هاتفي 
�شن  النظامية  للقوات  التابع  الطريان احلربي  ان  بر�س  فران�س  وكالة  مع 

ثالث غارات يف املنطقة، ا�شتهدفت احداها اطراف قلعة احل�س. واو�شح ان 
الغارات اتت بعد هجوم �شنه مقاتلون معار�شون على قرية قمريي القريبة 
والتي تقطنها غالبية علوية التي ينتمي اليها الرئي�س اال�شد، ما ادى اىل 
مقتل ثالثة ع�شكرين بينهم �شابطان، ا�شافة اىل اربعة ا�شخا�س اآخرين. 
 ، احل�شن  قلعة  مدينة  من  قدموا  رمب��ا  املهاجمن  ان  الرحمن  عبد  وق��ال 
م�شريا اىل تواجد عدد من مقاتلي املعار�شة يف داخل القلعة امل�شرفة على 
تاريخ  ويعود  الغربي منها.  الطرف اجلنوبي  تلة يف  والواقعة على  املدينة، 
بناء القلعة اىل الفرتة بن العامن 1142 و1271 وتعد مع قلعة �شالح 
العامل،  االأثرية يف  ال�شليبية  القالع  اأهم  واح��دة من  القريبة منها،  الدين 

بح�شب منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليوني�شكو .
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•• �صيدين-ا ف ب:

غرق  اثر  ا�شخا�س  ثمانية  وفقد  طفل  ق�شى 
مركب يقل 97 من املهاجرين غري ال�شرعين 
ال�شواحل  ق��ب��ال��ة  ال��ع��م��ي��ق��ة  ال��ب��ح��ار  م��ي��اه  يف 
من  البحرية  رج��ال  متكن  فيما  اال�شرتالية 
انقاذ الركاب الباقن، مع ا�شتمرار البحث عن 

ناجن .
راد احلادثة  ك��ي��ف��ن  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وو���ش��ف 
على  م�����ش��ددا  احلقيقية  االن�����ش��ان��ي��ة  ب��امل��اأ���ش��اة 
لعمليات  للت�شدي  االقليمي  التحرك  اأهمية 
م�شرعهم  املئات  لقي  ان  بعد  الب�شر  تهريب 
غرق  ح��وادث  يف  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف 
مراكب الجئن والقارب الذي غرق على بعد 
كري�شما�س،  جزيرة  �شمال  بحريا  ميال   87
اطلق يف البدء نداء ا�شتغاثة و�شط بحر هائج 
ب��ن ا���ش��رتال��ي��ا وان��دون��ي�����ش��ي��ا ���ش��ب��اح اجلمعة، 
الداخلية  ال�������ش���وؤون  وزي����ر  اك����ده  م���ا  ب��ح�����ش��ب 

جي�شون كلري لل�شحافين.
ال��و���ش��ول اىل  ومل تتمكن ف��رق االغ��اث��ة م��ن 
م�شاء   10:00 ال�شاعة  قبل  ال��ق��ارب  م��وق��ع 
ق��ال كلري  وب��ع��د وق��ت ق�شري  ت��غ(   12:00(
راح  ال���ذي  ال��ق��ارب  �شربت  م��وج��ة �شخمة  ان 

يغرق.
الليلة  �شباطنا  انقذ  لل�شحافين  كلري  وقال 
املا�شية 88 �شخ�شا وانت�شلوا جثة طفل �شغري 

م�شيفا ان عمر الطفل ال يتجاوز العام.
كانوا  �شخ�شا   97 ان  املعلومات لدي  وا�شاف 
القارب وان جهود االنقاذ م�شتمرة  على منت 
يف الوقت احل��ايل ويقوم زورق��ا دوري��ة تابعان 

للبحرية و�شفينة جتارية بتم�شيط املياه على 
بعد 87 ميال بحريا �شمال جزيرة كري�شما�س 
ت�����ش��ان��ده��م ط��ائ��رة ع�����ش��ك��ري��ة وط��ائ��رت��ا انقاذ 
ال�شالمة  �شلطة  وق��ال��ت  للبحرية.  تابعتان 
البحرية اال�شرتالية ان �شفينة جمارك و�شلت 
اىل موقع احلادث ليل اجلمعة وار�شلت فرقة 
العتالء القارب قبل وقت ق�شري من تعر�شه 

ملوجة كبرية ت�شببت يف غرقه.
البحث  عملية  ان  البحرية  ال�شالمة  وق��ال��ت 
م�شاحتها  منطقة  يف  الفجر  ب���زوغ  م��ع  ب���داأت 
285 ميال بحريا مربعا ومب�شاركة طائرتن 
مت ال��ت��ع��اق��د م��ع��ه��م��ا وط���ائ���رة ع�����ش��ك��ري��ة من 
قتيل  هناك  وا�شافت   . اوري���ون  بي3-  ط��راز 
ان  ويعتقد  مفقودين  ا�شخا�س  ثمانية  ونحو 
وعلى  اندوني�شيا  من  انطلق  املنكوب  ال��ق��ارب 
متنه ركاب من ايران وافغان�شتان و�شريالنكا، 
ال88  الركاب  ان  كلري  وا�شاف  كلري  بح�شب 
الذين انت�شلوا من البحر ليال نقلوا اىل مركز 
كري�شما�س  ج��زي��رة  يف  للمهاجرين  اع��ت��ق��ال 
الرئي�شي  اال����ش���رتايل  امل���رك���ز  وه���و  ال��ن��ائ��ي��ة، 

العتقال طالبي اللجوء القادمن بحرا.
وهذا ثاين حادث غرق من نوعه خالل ا�شبوع 
يف ممر التهريب املائي اخلطري من جاوا. فقد 
اطلق قارب يوم اجلمعة املا�شي نداء ا�شتغاثة 
لكنه متكن يف نهاية االمر من ا�شالح حمركه 
ويف ذلك الوقت كان رئي�س الوزراء اال�شرتايل 
حمادثات  الج����راء  ان��دون��ي�����ش��ي��ا  يف  راد  ك��ي��ف��ن 
بامبنغ  �شو�شيلو  ال��رئ��ي�����س  م��ع  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
املهاجرين  ت��ه��ري��ب  م�����ش��األ��ة  ي��ودوي��ون��و ح���ول 

احل�شا�شة.

اعتداءات وتخريب لأن�ضار مر�ضي بالقاهرة

��ستمر�ر �مل�ساور�ت لت�سكيل حك�مة �نتقالية يف م�سر 

قلق �أمريكي جتاه �لعنف يف جن�ب �ل�س�د�ن 

غرق مركب يقل 97 مهاجرً� قبالة �أ�سرت�ليا

قتيل وع�سر�ت �جلرحى يف �إع�سار �س�ليك تاي��ن

•• القاهرة-وكاالت:

حكومة  لت�شكيل  امل�شاورات  تتوا�شل 
ان��ت��ق��ال��ي��ة يف م�����ش��ر ح��ي��ث ي��ب��دو ان 
عبد  اول  ال���ف���ري���ق  ال����دف����اع  وزي������ر 
ا�شتعادة  من  متاكد  ال�شي�شي  الفتاح 
وذل���ك غداة  اىل م�شر،  االإ���ش��ت��ق��رار 
تنفيذ  م�����ن  اخ����وان����ي����ة  حم���������اوالت 
اع�����ت�����داءات واأع����م����ال ب��ل��ط��ج��ة بعد 
ثورة  بفعل  مر�شي  الرئي�س  ا�شقاط 

�شعبية عارمة .
واكد رئي�س الوزراء حازم الببالوي 
ان��ه يجري  ال��ي��وم  اخ��ب��ار  ال�شبوعية 
حم�����ادث�����ات ال�������ش���ب���ت واالح���������د مع 
حقائب،  ل��ت��ويل  املر�شحن  ال����وزراء 
منتهية  احل��ك��وم��ة  ت�شكيلة  ب��ي��ن��م��ا 
مل�شادر  وف��ق��ا  باملئة،  ت�شعن  بن�شبة 
االنتقالية  احلكومة  وه��ذه  ر�شمية 
املقبل  اال�شبوع  منت�شف  يف  �شتعلن 

بح�شب امل�شادر نف�شها التي اوردتها 
وكالة انباء ال�شرق االو�شط امل�شرية 
الداخلية  وزير  ان  امل�شادر  وا�شافت 
حم��م��د اب��راه��ي��م وخ�����ش��و���ش��ا وزير 
ال�شي�شي  اول  ال���ف���ري���ق  ال�����دف�����اع 

�شيحتفظان بحقيبتيهما.
ارادة  امل�������ش���رية ع��ل��ى  وت�����ش��ه��د ه����ذه 
ال�شلطة اجلديدة امل�شي قدما على 
الرغم من حماوالت اإخوانية الثارة 

اأعمال عنف .
اكدت  اجل��دي��دة  امل�شرية  وال�شلطة 
اآم���ن و  ان مر�شي م��وج��ود يف م��ك��ان 
ل��ك��ن��ه مل يظهر   . ب���اح���رتام  ي��ع��ام��ل 
امام اجلمهور منذ ازاحته يف الثالث 

من متوز-يوليو.
وق�شى نحو مئة �شخ�س منذ ازاحة 
على  الثورة  بخيانة  املتورط  مر�شي 
ح�شني مبارك وبانه مل يح�شن ادارة 
م�شالح  ���ش��وى  ي��خ��دم  ومل  ال���ب���الد 

التي  امل�����ش��ل��م��ن  ج��م��اع��ة االخ�������وان 
ينتمي اليها.

ب��دا �شهر رم�شان  ويف ه��ذا االط���ار، 
يف اج��واء حزينة على غري ما كانت 
عددا  االك���ر  البلد  يف  ال��ع��ادة  عليه 
ل��ل�����ش��ك��ان يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي )84 

مليون ن�شمة اليوم(.
و�شدرت مذكرة توقيف بحق املر�شد 
ال���ع���ام ل���الخ���وان امل�����ش��ل��م��ن حممد 
بديع وم�شوؤولن اخرين يف اجلماعة 
ع��ل��ى ع��الق��ة ب��امل��اأ���ش��اة ال��ت��ي وقعت 
االثنن امام احلر�س اجلمهوري يف 
القاهرة. واتهم يف الق�شية من جهة 

اخرى حواىل 250 �شخ�شا.
وتن�س العملية ال�شيا�شية االنتقالية 
االنتقايل  ال��رئ��ي�����س  ي��ت��واله��ا  ال��ت��ي 
عديل من�شور، خ�شو�شا على تبني 
د�شتور جديد قبل تنظيم انتخابات.

ل��ك��ن ح�����ازم ال���ب���ب���الوي وه����و وزي���ر 

مهمة  ام��ام��ه  �شتكون  �شابق،  مالية 
االقت�شاد  ب��ت��ح��ري��ك  تتمثل  ���ش��اق��ة 

الغارق يف ازمة خطرية.
اليوم  اخ����ب����ار  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�����ش����رح 
ان اول����وي����ات����ه ه����ي اح������الل االم����ن 
واخلدمات  الغذائية  ال�شلع  وتوفري 
الت�شريعية  لالنتخابات  والتح�شري 

والرئا�شية.
ع�شرات  ���م  ح���طَّ ذل�����ك،  غ�����ش��ون  يف 
حممد  املعزول  الرئي�س  اأن�شار  من 
ال�شبت،  ام�����س  ف��ج��ر  ق��ب��ل  م��ر���ش��ي، 
لل�شرطة  تابعة  اإح��داه��م��ا  �شيارتن 
القاهرة،  ج��ن��وب  اجل���ي���زة  مب���ي���دان 
وقطعوا �شارع �شالح �شامل الرئي�شي 

ب�شمالها.
اأن�����ش��ار الرئي�س  وق���ام ع�����ش��رات م��ن 
بتحطيم  م��ر���ش��ي  حم��م��د  امل���ع���زول 
���ش��ي��ارة ���ش��رط��ة و���ش��ي��ارة ن��ق��ل ركاب 
ال�شيارتن  ق���ائ���دي  م�����رور  خ����الل 

بجوار م�شرية قاموا بها من ميدان 
ن��ه�����ش��ة م�شر  م���ي���دان  اإىل  اجل���ي���زة 
مئات  يعت�شم  حيث  القاهرة  جنوب 
من اأن�شار مر�شي للمطالبة بعودته 

اإىل ال�شلطة.
ب��امل�����ش��رية بقطع  امل�������ش���ارك���ون  وق�����ام 
اإىل ميدان اجليزة،  املوؤدية  ال�شوارع 
فيما غابت ال�شرطة عن املنطقة كما 
مر�شي  اأن�شار  م��ن  مئات  ب�شع  ق��ام 
الرئي�شي  �شامل  �شالح  �شارع  بقطع 
ب�شاحية مدينة ن�شر )�شمال �شرق 
ُيعاد  اأن  قبل  �شاعات  لعدة  القاهرة( 
ف��ت��ح��ه ع��ق��ب م�������ش���ادات م���ع قائدي 

ال�شيارات وتعطل حركة املرور.
امل�شري  للجي�س  مروحيات  وال��ق��ت 
من�شورات على املعت�شمن يف ميدان 
الرئي�س  اأن�شار  من  العدوية  رابعة 
املعزول حممد مر�شي، حتثهم على 
اأنباء  ورود  ب��ع��د  ال�����ش��ل��م��ي��ة،  ال���ت���زام 

االإخوان  منا�شري  نية  عن  حتدثت 
ق�شر  حميط  اإىل  تظاهراتهم  نقل 

االحتادية الرئا�شي ووزارة الدفاع.
وت�����ش��م��ن��ت امل��ن�����ش��ورات ت���اأك���ي���داً من 
اجلي�س امل�شري اأن االإج��راءات التي 

موجهة  ت���ك���ن  مل  اأخ��������رياً  ات����خ����ذت 
تكن  مل  كما  الدينية،  التيارات  �شد 

تقلياًل من دورها.
االإخوان  اأن�شار  املن�شورات  كما دعت 
وتعّهدت  اع��ت�����ش��ام��ه��م،  ف�����س  اإىل 

امليدان.  تركوا  اإذا  مالحقتهم  بعدم 
وطالبت املعت�شمن بالتزام ال�شلمية 
وع��������دم االق�����������رتاب م�����ن امل���ن�������ش���اآت 
الهامة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

للدولة.

•• القاهرة-وكاالت:

اال�شتباكات  م��ن  ليلة  عقب  ال�شبت  ام�س  �شيناء  ج��زي��رة  �شبه  ح��ذر  ه��دوء  �شاد 
امل�شلحة بن عنا�شر متطرفة وقوات اجلي�س امل�شري الذي يقوم بعمليات وا�شعة 

باملنطقة ل�شبط االمن بها.
وهاجم م�شلحون اأم�س االأول مطار العري�س بقذائف �شاروخية ار بي جي ووقع 
م�شلحة  عنا�شر  قامت  زوي��د  ال�شيخ  ويف  وا�شتباكات،  الر�شا�س  الإط��الق  تبادل 
امل�شري  دوري��ات اجلي�س  ا�شتهداف  بغر�س  اأر�شية  والغام  نا�شفة  بو�شع عبوات 
بالقرب من حمطة كهرباء الوح�شي التي تبعد حوايل 3 كم تقريبا عن مدينة 

ال�شيخ زويد والتي تقوم بتغذية قطاع غزة بالكهرباء.

ووقعت ا�شتباكات عنيفة بالقرب من كمن يف ال�شيخ زويد ومل يبلغ عن اإ�شابات 
حتى االآن ويف رفح، وقع هجوم على كمن للجي�س بالقرب من جمل�س مدينة 
اإ�شابات  اإط��الق ر�شا�س ملدة ربع �شاعة ومل ي�شفر ذلك عن وق��وع  رفح وح��دث 

بن الطرفن.
وقامت ال�شلطات امل�شرية ام�س بفتح معرب رفح الربي احلدودي مع قطاع غزة 
وبحد  االإن�شانية  للحاالت  وذل��ك  االجت��اه��ن  من  فقط  �شاعات   4 ومل��دة  جزئيا 
اأق�شى 400 عابر. وتوا�شل طائرات االآبات�شي التابعة للجي�س امل�شري التحليق 
اإن  اأمني  م�شدر  وق��ال  ال�شاعة  م��دار  على  �شيناء  وجنوب  �شمال  م��دن  �شماء  يف 
اجلي�س امل�شري يوا�شل هدم االأنفاق املوؤدية اىل قطاع غزة والتي يتم اكت�شافها 

اأوال باأول وذلك عن طريق �شالح املهند�شن التابع للجي�س.

هدوء حذر يف �سيناء بعد ��ستباكات عنيفة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تقارير  اإزاء  العميق  قلقها  عن  املتحدة  الواليات  اأعربت 
جونقلي  والي��ة  يف  والنهب  والعنف  القتل  بتف�شي  تفيد 
اأن اجلي�س  اإىل  واأ���ش��ارت  ال�����ش��ودان،  ج��ن��وب  دول���ة  �شرقي 

م�شوؤول عن حماية جميع املدنين. 
وقالت اخلارجية االأمريكية يف بيان لها اإننا نحث جميع 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  فيها  مب��ا  االأط����راف 
واجلهات االأخرى امل�شلحة غري التابعة للدولة على اإنهاء 
اأع��م��ال ال��ع��ن��ف وال��ع��م��ل ب��اجت��اه ال�����ش��الم وامل�����ش��احل��ة من 

خالل احلوار .
كما دعت اخلارجية االأمريكية جميع االأط��راف لت�شهيل 
الو�شول غري امل�شروط للم�شاعدات االإن�شانية اإىل جميع 
ال�شالم  حفظ  ق��وات  ن�شر  يف  وامل�شاعدة  جونقلي  مناطق 
ب���دوري���ات اال�شتطالع  ل��ل��ق��ي��ام  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 

واملتابعة.
وم����ن ج��ان��ب��ه ن��ا���ش��د امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م االأمم امل��ت��ح��دة يف 

والدولة  الوطنية  ال�شلطات  ني�شريكي  مارتن  نيويورك 
ممار�شة اأق�شى درجات �شبط النف�س .

وقال ني�شريكي اإن بعثة االأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان 
عن  حتدثت  التي  التقارير  بالغ  بقلق  تتابع  يونيمي�س 
يف  البيبور  مقاطعة  نحو  تتجه  مل�شلحن  كبرية  ح�شود 

والية جونقلي.
املنطقة  اإىل  الو�شول  حت��اول  املتحدة  االأمم  اأن  واأ���ش��اف 
يونيمي�س  واأن  العنف،  اأع��م��ال  ع��ن  تقارير  م��ن  للتحقق 
حتركات  وتقييم  املعلومات  م��ن  التحقق  حت���اول  ك��ذل��ك 
ال�شكان، من خالل ا�شتخدام رحالت اال�شتطالع اجلوي.

وجود  ل��ع��دم  التنقل  �شعوبة  اإىل  اأ���ش��ار  ني�شريكي  ول��ك��ن 
الت�شهيالت اجلوية الكافية، مما يحد ب�شدة من قدرتهم 
ع��ل��ى ر���ش��د ال��ع��ن��ف يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ال��ت��ي ال ميكن 

الو�شول اإليها.
واجلماعات  ال�شودان  جنوب  ق��وات  بن  القتال  اأن  يذكر 
امل�شلحة يف والية جونقلي اأجرب الع�شرات من االآالف على 
الفرار من ديارهم، يف ظل وجود بعثة اأمم متحدة قوامها 

اأقل من 6900 جندي لتغطية بلد بحجم فرن�شا.
قبيلتي  بن  عرقية  مواجهات  جونقلي  �شهدت  اأن  و�شبق 
النوير واملوريل، حيث زحف نحو ثمانية اآالف من اأفراد 
البيبور، وحتدثت  نحو   2011 عام  نهاية  النوير  قبيلة 
لكن  ق��ت��ي��ل،   600 ���ش��ق��وط  ع���ن  اآن�����ذاك  امل��ت��ح��دة  االأمم 

م�شوؤولن حملين حتدثوا عن عدد اأكرب بكثري.
وت�شهد املنطقة معارك تدور منذ اأبريل-ني�شان 2011 
الالهوت  اأ���ش��ت��اذ  وملي�شيا  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب  جي�س  ب��ن 
اإ�شافة  م���وريل،  قبيلة  م��ن  وه��و  ي���او،  ي��او  دي��ف��د  ال�شابق 

لل�شراعات العرقية التي تتفجر بن حن واآخر.
ودع��ت ه��ذه ال��ت��ط��ورات جمل�س االأم���ن ال���دويل اخلمي�س 
املا�شي اإىل تبني قرار باالإجماع بتمديد والية بعثة االأمم 
 14 املتحدة يف جنوب ال�شودان عاما كامال ينق�شي يوم 
والعتاد  القوات  من  مزيد  ونقل   ،2014 يوليو-متوز 
ال�شديدة  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يت�شنى  ل��ك��ي  ب�����ش��رع��ة 
املرتبطة  احل��م��اي��ة  واح��ت��ي��اج��ات  امل�شتقرة  غ��ري  اخل��ط��ر 

بذلك.

•• تايبيه-ا ف ب:

عاتية  ب��ري��اح  م�شحوبا  ام�����س  ت��اي��وان  �شوليك  االع�����ش��ار  ���ش��رب 
اخرين   30 وا�شابة  �شخ�س  مقتل  عن  ا�شفر  ما  غزيرة  وامطار 
ع��ل��ى االق����ل ب���ج���روح، وف���ق ح�����ش��ي��ل��ة اول���ي���ة وت��وق��ع��ت ال�شلطات 
التايوانية ان تتوا�شل حالة الطق�س ، حمذرة من خطر ح�شول 
انزالقات تربة وفي�شانات وخ�شو�شا يف املناطق اجلنوبية. واعلنت 
يف  اجلي�س  ون�شرت  ان���ذار  منطقة  اجل��زي��رة  ان��ح��اء  ك��ل  ال�شلطات 

املناطق حيث االخطار مرتفعة. ومت اجالء اكر من ثمانية االف 
�شابط  قتل  تايبيه،  العا�شمة  ويف  االع�شار.  اق��رتاب  مع  �شخ�س 
باطون  اح��ج��ار  ا�شابته  ان  بعد  العمر  م��ن  اخلم�شن  يف  �شرطة 
انتزعها االع�شار، كما اعلن مركز عمليات الطوارئ. وا�شيب 31 
�شخ�شا بجروح، ثالثة منهم بحال اخلطر، يف اربع مدن يف �شمال 
او حطام متطاير.  ا�شجار  �شقوط  تايوان وغالبيتهم جراء  �شرق 
و�شرب االع�شار �شوليك ال�شاحل ال�شمايل ال�شرقي ال�شبت حواىل 
ال�شاعة 03،00 )20،00 ت غ اجلمعة( مع رياح ت�شل �شرعتها 

اجلوية  لالحوال  املركزي  املكتب  بح�شب  كلم-�شاعة،   190 اىل 
ال��ذي عاد يف  الكهربائي  التيار  الف منزل من   800 وح��رم نحو 
حواىل  والغيت  تايوان.  كهرباء  �شركة  وفق  ن�شفها،  اىل  ال�شباح 
170 رحلة جوية او مت تاخريها وعلق مئات الركاب يف املطارات. 
وبقيت املدار�س واملكاتب مقفلة يف كافة ارجاء البالد ودعي ال�شكان 
اوقع   ،2009 اب-اغ�شط�س  ويف  منازلهم  من  اخل��روج  ع��دم  اىل 
االع�شار موراكوت، اال�شواأ يف تاريخ تايوان، 600 �شحية طمروا 

بغالبيتهم جراء انهيارات تربة �شخمة يف جنوب البالد.

�جلي�ش �لك�نغ�يل ي�ستعيد �ل�سيطرة على كمانغ� 
•• غوما-ا ف ب:

مع  احل��دود  من  قريبة  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  �شرق  قرية  على  ال�شيطرة  الكونغويل  اجلي�س  ا�شتعاد 
اوغندا، بعدما ا�شتوىل عليها املتمردون االوغنديون اخلمي�س، كما اكد م�شوؤول ع�شكري حملي وقد �شن اجلي�س 
امل�شوؤول  نغيليكا  �شيلي�شتن  امليجور  ال�شبت  اك��د  كما  كمانغو،  على  م�شادا  هجوما  اجلمعة  ظهر  بعد  احلكومي 
الع�شكري يف مدينة بيني يف اقليم �شمال كيفو نف�شه. وادى هذا الهجوم امل�شاد اىل فرار متمردي القوات املتحالفة 
الدميوقراطية اىل منتزه فريونغا الطبيعي الذي كانوا يتمركزون فيه، كما قال امليجور نغيليكا الذي دعا �شكان 
كمانغو للعودة اليها. واعلنت املفو�شية العليا لالجئن التابعة لالمم املتحدة يف اوغندا ان 30 الف كونغويل على 

االقل قد فروا من القطاع على اإثر هذا الهجوم وجلاأوا اىل اوغندا. 
وكانت قوات اجلي�س تقوم مبالحقة متمردين، كما اكد اي�شا امليجور نغيليكا الذي مل ي�شاأ حتديد ح�شيلة املعارك 

الكثيفة اجلمعة، كما قال. واكد زعيم احدى قرى املنطقة لوكالة فران�س بر�س ان�شحاب املتمردين.
 وا�شاف ان املباين الر�شمية وامل�شت�شفى وعددا كبريا من املتاجر قد تعر�شت لل�شلب والنهب وكان املتمردون �شيطروا 

فجر اخلمي�س على قرية كماندو ال�شغرية، الواقعة على احلدود االوغندية وعلى بعد 80 كلم عن مدينة بيني.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأعلن م�شدر اأمني اإنغو�شي عن مقتل م�شلحن اأحدهما 
دوكو   ، ال��ق��وق��از  اإم����ارة  تنظيم  لقائد  �شخ�شي  ح��ار���س 
عمروف، يف عملية اأمنية نفذت يف بلدة ني�شتريوف�شكايا 
وقال  الرو�شي  القوقاز  ب�شمال  اإنغو�شيا  جمهورية  يف 
)اإنرتفاك�س(  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  اأن��غ��و���ش��ي  اأم���ن���ي  م�����ش��در 

الرو�شية ال�شبت اإن رجال االأمن حا�شروا الليلة املا�شية 
منزال اأطلقت منه النريان على اأفراد القوات اخلا�شة .

واأ�شاف اأن املعطيات االأولية ت�شري اإىل اأن تبادل اإطالق 
واإ�شابة  م�شلحن،  عن�شرين  ت�شفية  عن  اأ�شفر  النار 
اأح��د رج��ال االأم��ن . وج��رى التعّرف على هوّية اإحدى 
ال�شخ�شين  احلرا�س  من  لواحد  تعود  وهي  اجلثتن، 

لقائد تنظيم اإمارة القوقاز ، دوكو عمروف.

•• كابول-يو بي اأي:

من  م�شلحاً   12 مقتل  ع��ن  االأفغانية  ال�شلطات  اأعلنت 
احلدود  حر�س  مع  ا�شتباكات  خ��الل  االأق��ل  على  طالبان 
يف اإقليم قندهار جنوب اأفغان�شتان. ونقلت �شحيفة خاما 
اأن  ال��رّزاق  ال�شرطة عبد  امل�شوؤول يف  ام�س عن  االأفغانية 
م�شلحي طالبان ال� 12 قتلوا يف رد �شريع ل�شرطة احلدود 
امل�شلحن  اأن  واأ�شاف  ن��اراي  �شينا  على هجوم يف منطقة 

ودخلوا  باك�شتان  من  كانوا  اال�شتباكات  يف  ق�شوا  الذين 
القوات  ملهاجمة  للحدود  االآخ��ر  اجلانب  من  اأفغان�شتان 
تفتي�س  ن��ق��اط  ه��اج��م��وا  امل�شلحن  اإن  وق���ال  االف��غ��ان��ي��ة. 
االأرا�شي  داخ���ل  م��ن  االأف��غ��ان��ي��ة  احل����دود  ل�شرطة  ت��اب��ع��ة 
تركت يف  واأ�شلحتهم  القتلى  اأن جثث  وذكر  الباك�شتانية. 
مانزاكاي  منطقة  اإىل  الباقون  امل�شلحون  وف��ّر  امل��ي��دان، 
ت�شجيل خ�شائر يف �شفوف  اإىل عدم  وا�شار  الباك�شتانية. 

قوات االأمن االأفغانية ومل تعّلق طالبان على التقرير .

مقتل م�سلحن يف عملية �أمنية باأنغ��سيا 

مقتل 12 من طالبان يف ��ستباكات بقندهار 
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•• مانيال-وكاالت:

اندلعت  معارك  يف  االأقل  على  ا�شخا�س   7 قتل 
ام�س بن اجلي�س الفلبيني ومتمردين على جبهة 
حترير مورو اال�شالمية املنخرطة يف مفاو�شات 

�شالم مع حكومة مانيال.
فقد ن�شب امل�شلحون الذين يعار�شون املفاو�شات 
التي جتريها جبهة حترير مورو اأكرب التنظيمات 

ع�شكرية يف  كمينا حلافلة  املتمردة مع احلكومة 
جزيرة مينداناو جنوبي الفلبن، ح�شبما �شرح به 
الناطق الع�شكري املحلي العقيد دك�شن هريموزو 

لوكالة فران�س بر�س.
وقال الناطق اإن الكمن اأدى اىل ا�شابة جندين 
مبطاردة  قامت  الفلبينية  القوات  ولكن  بجروح، 

املهاجمن وقتلت خم�شة منهم.
وقد قتل جنديان وا�شيب اربعة يف املطاردة ح�شب 

امل�شلحن  اإن  الناطق  وق��ال  به هريموزو  اف��اد  ما 
بانغ�شامورو  حترير  مقاتلي  تنظيم  من  عنا�شر 
اال����ش���الم���ي���ن ال�����ذي ك����ان ق���د ���ش��ن ه��ج��وم��ا يف 
قبل  اأي  ال�شهر،  ه��ذا  م��ن  ال�شاد�س  يف  مينداناو 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف مفاو�شات  ف��ق��ط م��ن م��وع��د  ي��وم��ن 

ال�شالم بن احلكومة وجبهة حترير مورو.
وك����ان ذل���ك ال��ه��ج��وم ق��د خ��ّل��ف خم�شة ق��ت��ل��ى يف 
�شفوف  يف  وث��الث��ة  الفلبينية  ال��ق��وات  ���ش��ف��وف 
اأن يوؤثر على �شري  واأث��ار خماوف من  امل�شلحن، 

عملية ال�شالم.
اقليم  تاأ�شي�س  اىل  ال�����ش��الم  م��ف��او���ش��ات  وت��ه��دف 
امل�شلمة يف مينداناو يتمتع بقدر  خا�س باالقلية 

من احلكم الذاتي.
وك���ان اجل��ان��ب��ان ق��د وق��ع��ا على ات��ف��اق مبدئي يف 
اخلطوط  يت�شمن  املا�شي  االأول  ت�شرين  اأكتوبر 
التو�شل  امل��وؤم��ل  م��ن  ���ش��الم  التفاقية  العري�شة 

اليها يف 2016.
�شبعينيات  م��ن��ذ  ���ش��راع��ا  م���ورو  جبهة  وت��خ��و���س 
ا���ش��ت��ق��الل م�شلمي  اأج�����ل  م���ن  امل���ا����ش���ي  ال���ق���رن 
الف   150 �شحيته  راح  ���ش��راع  وه��و  م��ي��ن��دان��او، 

قتيل تقريبا.
بانغ�شامورو  حت���ري���ر  م��ق��ات��ل��ي  ت��ن��ظ��ي��م  وي���ق���ود 
اال�شالمين رجل دين يدعى اأمرييل اأمرباكاتو، 
ك��ان��ت جبهة م���ورو ق��د ط��ردت��ه م��ن �شفوفها يف 

املت�شددة. مواقفه  ب�شبب   2011

•• بنوم بنه-ا ف ب:

يف  يعي�س  ال��ذي  الكمبودية  املعار�شة  زعيم  اعلن 
انه  ع��ن��ه،  العفو  غ���داة  ام�����س  رين�شي  ���ش��ام  املنفى 
�شيعود اىل البالد ليتمكن من امل�شاركة يف حملة 

حزبه اىل االنتخابات يف 28 متوز يوليو.
الكمبودي  الوطني  االن��ق��اذ  ح��زب  زعيم  ويعي�س 
احكام  ثالثة  من  لالفالت  فرن�شا  يف  عاما   64
�شده بال�شجن 11 عاما، والتي يعتربها ان�شاره 

احكاما �شيا�شية.
االب��رز لرئي�س  الذي يعترب اخل�شم  الرجل  لكن 
امللك  ا�شدره  ا�شتفاد من عفو  �شن،  ال��وزراء هان 
نورودوم �شيهاموين تلبية لطلب هان �شن املرجح 
الت�شريعية  االنتخابات  اخرى يف هذه  فوزه مرة 

بعد 28 عاما يف ال�شلطة.
تعلم  ال��ذي  ال�شابق  امل�شريف  رين�شي  �شام  وكتب 
�شا�شل  في�شبوك  على  �شفحته  على  فرن�شا  يف 
اىل مطار بنوم بنه الدويل اجلمعة يف 19 متوز 

يوليو 2013 عند ال�شاعة 09،05 �شباحا .
وكان املعار�س اعلن لوكالة فران�س بر�س اجلمعة 
عن عودته يف االي��ام املقبلة . لكن تنظيم عودته 
يتطلب وقتا ب�شبب م�شكلة تتعلق بوثائق �شفره ، 
كما اعلن املتحدث با�شم حزبه ييم �شوفان الذي 

اكد موعد و�شوله.
اي�شا،  الفرن�شية  الذي يحمل اجلن�شية  ورين�شي 

ال�شلطات  الن  الفرن�شي  ���ش��ف��ره  ب��ج��واز  ي�شافر 
�شدور  بعد  الكمبودي  ج���وازه  ال��غ��ت  الكمبودية 

االحكام عليه.
�شيتوجهون  ان�شاره  ان االالف من  وقال احلزب 

اىل املطار ال�شتقباله.
وك����ان ري��ن�����ش��ي و���ش��ف اجل��م��ع��ة ال��ع��ف��و ع��ن��ه بانه 
الوقت  يف  الفتا   ، للدميوقراطية  ب�شيط  انت�شار 

نف�شه اىل انه ال يزال هناك الكثري من العمل .
اللوائح  م���ن  ب��ال��ف��ع��ل  ا���ش��م��ه  ���ش��ح��ب  مت  وك�����ان 
الرت�شح  ال�����ش��ب��ب  ل��ه��ذا  االن��ت��خ��اب��ي��ة وال مي��ك��ن��ه 

اقر  اذا  اال  متوز-يوليو   28 يف  االنتخابات  اىل 
الربملان تعديل القانون.

وتندد املعار�شة بتف�شي الف�شاد وهيمنة فريق هان 
�شن على كل اجهزة الدولة.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان���ه ي��ح��ق الح����زاب املعار�شة 
القيام بحملة انتخابية، اال ان املراقبن ي�شككون 
يف ح�شولها على اي فر�شة الزاحة رجل كمبوديا 
القوي الذي فاز بت�شعن مقعدا من ا�شل 123 
اتهامات  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى   2008 يف  اجل��م��ع��ي��ة  يف 

بالتزوير.

م�سلم� �أثي�بيا ينددون بتدخل �حلك�مة ب�س�ؤونهم 
•• اأدي�س ابابا-وكاالت:

احت�شد االآالف من م�شلمي اإثيوبيا اأم�س االأول يف اأكر من ثماين مدن، 
منها العا�شمة اأدي�س اأبابا، للتنديد مبا ي�شفونه بالتدخل احلكومي يف 

�شوؤونهم الدينية.
مطالب  ممثلي  جلنة  م��ن  املعتقلن  ع��ن  ب��االإف��راج  املحتجون  وط��ال��ب 

م�شلمي اإثيوبيا لدى احلكومة.
ال�شلطات  اعتقال  على  ع��ام  م��رور  مبنا�شبة  االحتجاجات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ب�شاأن  امل�شلمن  مطالب  ممثلي  جلنة  م��ن  ع��دة  �شخ�شيات  االإثيوبية 

حرية املعتقدات الدينية.
ياأتي  ال�شخ�شيات  تلك  اعتقال  اأن  اإثيوبية  اإ�شالمية  موؤ�ش�شات  وذكرت 

�شمن قانون مكافحة ما ي�شمى االإرهاب.
يقولون  احتجاجا على ما  املا�شي  العام  االإثيوبيون  امل�شلمون  وتظاهر 
اإن���ه ت��دخ��ل م��ن ج��ان��ب احل��ك��وم��ة يف ال�����ش��وؤون ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��اأث��ري على 

االإ�شالم الذي يجري تعليمه يف م�شاجد اأدي�س اأبابا.
التطرف  ت�شميه  م��ا  لن�شر  بالتاآمر  امل�شلمن  احلكومة  تتهم  ح��ن  يف 
وكانت املنظمة االأملانية للدفاع عن ال�شعوب املهددة و�شفت يف مار�س-
اإن  وق��ال��ت  بالكارثية،  اإثيوبيا  يف  االإن�����ش��ان  حقوق  اأو���ش��اع  املا�شي  اآذار 
ومار�شت  للم�شلمن  اخلا�شة  ال�شوؤون  يف  تدخلت  اأبابا  اأدي�س  حكومة 

ت�شييقا عليهم يف احلريات الدينية.
يذكر اأن نحو %60 من االإثيوبين يعتنقون الدين امل�شيحي و30% 

االإ�شالم، معظمهم من اأتباع الطرق ال�شوفية.

وفاة ر�كبة ثالثة يف حتطم طائرة �آ�سيانا 
•• لو�س اجنلي�س-ا ف ب:

توفيت فتاة ثالثة يعتقد انها �شينية اجلمعة متاأثرة بجروح ا�شيبت بها 
�شان فران�شي�شكو فيما  اآ�شيانا يف  تابعة ل�شركة  يف حادث حتطم طائرة 

اكدت ال�شلطات ان �شاحنة اطفاء ده�شت احدى ال�شحيتن االخرين.
الطائرة عند  6 متوز-يوليو لدى حتطم  فتاتان �شينيتان يف  وق�شت 
اىل  اي�شا  ادى  ح��ادث  يف  ال���دويل  فران�شي�شكو  �شان  مطار  يف  الهبوط 

ا�شابة اكر من 180 اآخرين بجروح.
وال�شحية الثالثة كانت يف حالة حرجة وتوفيت اجلمعة، بح�شب بيان 
مل�شت�شفى �شان فران�شي�شكو العام اكد ان اال�شرة طلبت عدم الك�شف عن 

تفا�شيل اخرى.

ان  امل�شت�شفى  انباء ال�شن اجلديدة )�شينخوا( نقال عن  وقالت وكالة 
ال�شحية تلميذة �شينية.

وقبل االعالن عن وفاة ال�شحية الثالثة قالت �شرطة �شان فران�شي�شكو 
احلادث  يف  قتلتا  ال��ل��ت��ن  ال�شابتن  اح���دى  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
تعر�شت للده�س مرة على االقل حتت �شاحنة اطفاء ومل يت�شح ما اذا 

كانت ال�شابة توفيت قبل ذلك.
وفرق االطفاء التي هرعت اىل مكان احلادث الخماد النريان املندلعة 
احدى  تكون  ان  احتمال  ب  �شابق  وق��ت  يف  ال�شرطة  ابلغت  الطائرة  يف 
�شاحناتها قد ده�شت �شخ�شا. وقال املتحدث با�شم ال�شرطة البي اي�شبارزا 
ان التحقيقات اظهرت ان حادث الده�س وقع الن رجال االطفاء قاموا 

بر�س ار�شية احلادث برغوة بي�شاء ت�شتخدم ملنع انت�شار النريان.

زعيم ب�ك� حر�م ي�ؤيد جمزرة �ملدر�سة يف نيجرييا  اأوباما يهاتف بوتني ب�ضاأنه 

�سن�دن يلجاأ مل��سك� 
وو��سنطن تطالبها بطرده 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ات�شل الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما بنظريه الرو�شي فالدميري بوتن بعيد 
املركزية  اال�شتخبارات  يف  ال�شابق  املوظف  بطرد  مو�شكو  وا�شنطن  مطالبة 
رو�شيا.  اإىل  امل��وؤق��ت  اللجوء  طلب  اأن��ه  اأعلن  ال��ذي  �شنودن  اإدوارد  االأمريكية 
يتم  ع��دة. ومل  اأي��ام  ك��ان مرتقبا منذ  اأوب��ام��ا وبوتن  الهاتفي بن  واالت�شال 
البيت  اأن  اإال  الرجلن،  بن  املحادثات  م�شمون  ب�شاأن  اإي�شاحات  اأي  اإع��ط��اء 
الق�شايا  بن  من  �شتكون  �شنودن  ق�شية  اأن  اإىل  �شابق  وقت  يف  اأ�شار  االأبي�س 
جمعه  لقاء  خ��الل  رو�شيا  اإىل  املوؤقت  اللجوء  طلب  �شنودن  وك��ان  املطروحة. 
بحقوقين ونا�شطن رو�س ، ووعد بالكف عن اإحلاق ال�شرر بالواليات املتحدة 
اإذا قبلت مو�شكو طلبه. وقالت تاتيانا لوك�شينا وهي اإحدى امل�شاركات يف اللقاء 
مع �شنودن يف مطار �شريمييتيفو مبو�شكو اإن املوظف االأمريكي طلب جلوءا 
، حيث  الالتينية  اأمريكا  اإىل  ال�شفر  ي�شتطيع حاليا  الأنه ال  رو�شيا  موؤقتا يف 
وهي  لوك�شينا  واأ�شافت  ال�شيا�شي.  اللجوء  منحه  دولها  بع�س  عليه  عر�شت 
م�شاعدة مدير مكتب منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف مو�شكو اأن �شنودن يريد 
االأوروبي  املتحدة واالحت��اد  الواليات  اإىل  تتوجه منظمات حقوقية بطلب  اأن 

جهته  من  ال�شيا�شي.  اللجوء  على  ح�شوله  عملية  يف  التدّخل  عن  باالمتناع 
قال لل�شحفين املحامي الرو�شي غرني رزنيك الذي ح�شر اللقاء اإن �شنودن 
�شنودن )30  وق��د ظهر   . املتحدة  بالواليات  ال�شرر  اإحل��اق  بالكف عن  وع��د 
عاما( ب�شكل علني الأول مرة يف ثالثة اأ�شابيع جنبا اإىل جنب مع حمام ونا�شط 
�شريمييتيفو  مبطار  )ترانزيت(  الرحالت  تغيري  منطقة  يف  رو�شي  حقوقي 
اإىل اللجوء لرو�شيا حتى يتمكن  اإنه ي�شعى  مبو�شكو حيث قراأ بيانا قال فيه 
من ال�شفر باأمان اإىل اأمريكا الالتينية. واأ�شاف متحدثا عن طلبه الذي جاء 
اليوم،  لرو�شيا  �شاأقدم طلبي  للجوء  االأويل  �شحب طلبه  اأي��ام من  بعد ع�شرة 

واآمل اأن يقبل .

•• كانو-ا ف ب:

ق�������ال زع�����ي�����م ح�����رك�����ة ب�����وك�����و ح������رام 
النيجريية املتطرفة يف �شريط فيديو 
ح�����ش��ل��ت وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س على 
الهجوم  ي��وؤي��د  ان��ه  ام�س  منه  ن�شخة 
6 متوز- ا�شتهدف مدر�شة يف  ال��ذي 

لكنه  �شخ�شا   42 فيه  وق��ت��ل  يوليو 
مل يعلن امل�شوؤولية عن هذه املجزرة. 
ابو بكر �شيكاو يف فيديو مدته  وقال 
الهجوم  بالكامل  ن��وؤي��د  دق��ائ��ق   10
على مدر�شة التعليم الغربية تلك يف 
مامودو بوالية يوبي �شمال نيجرييا. 
وار�شل الفيديو لوكالة فران�س بر�س 
ل��ط��ري��ق��ة ار�شال  ن��ح��و م�����ش��اب��ه  ع��ل��ى 
اال�شالمي  للزعيم  ال�شابقة  البيانات 
املتحدة  ال�����والي�����ات  و���ش��ع��ت��ه  ال������ذي 
ال���دويل. ووقع  االره���اب  على الئحة 
�شباحا  م��ب��ك��رة  ���ش��اع��ة  يف  ال���ه���ج���وم 

احدى  ورئي�س  الفدرالية  احلكومة 
مع  حم��ادث��ات  اج���راء  املكلفة  اللجان 
امل��ت��م��ردي��ن، ان���ه ي��ت��ف��او���س م��ع نائب 
على  العمل  ي��ج��ري  وان���ه  �شيكاو  ع��ن 
ات���ف���اق ل���وق���ف اط�����الق ال���ن���ار. وق���ال 
املزاعم  ان  الفيديو  ر�شالة  يف  �شيكاو 
م���ع حكومة  ه���دن���ة  ع���ن دخ��ول��ن��ا يف 
نيجرييا غري �شحيحة . وقال كبري 
تنيمو توراكي وزير املهمات اخلا�شة 
لل�شحافين انه يقوم بالتفاو�س مع 
ومالأت  �شيكاو.  بعد  ال��ث��اين  ال��رج��ل 
التقارير عن وقف اطالق نار و�شيك 
اليومية  لل�شحف  االوىل  ال�شفحات 
نعرف  ال  �شيكاو  وق���ال  ال��ن��ي��ج��ريي��ة. 
اليه  ن���ت���ح���دث  مل  ت�����وراك�����ي،  ك���ب���ري 
. وغالبا ما تتهم  انه يكذب  اطالقا. 
ببث  النيجريين  احلكومة واجلي�س 
معلومات غري �شحيحة حول حركة 

التمرد.

وفتحوا  قنابل  م�شلحون  القى  حيث 
النار على مدر�شة داخلية يف منطقة 
مامودو بوالية يوبو. وبح�شب �شهود 
عيان فان املهاجمن جمعوا التالميذ 
وامل��وظ��ف��ن يف م�����ش��ك��ن ال���ط���الب ثم 
الداخل  يف  املتفجرات  بالقاء  ق��ام��وا 
ال�شحايا من  النار. ومعظم  وفتحوا 
التالميذ. ويف الفيديو ي�شف �شيكاو 
جميع مدار�س التعليم الغربية بانها 
م��وؤام��رة �شد اال���ش��الم . غ��ري ان��ه مل 
ي��ع��ل��ن يف ال��ف��ي��دي��و م�����ش��وؤول��ي��ت��ه عن 
وقال  الهجوم  ب�شن  االوام���ر  ا���ش��دار 
بلغة الهاو�شا نحن ال نهاجم تالمذة 
التعليم  تعني  ح���رام  ب��وك��و  وع��ب��ارة   .
. ووالي��ة يوبي احدى  الغربي ح��رام 
ال�شلطات  فيها  اعلنت  مناطق  ثالث 
املا�شي  ايار-مايو  يف  الطوارئ  حالة 
�شد  كا�شحة  ع�شكرية  عملية  قبيل 
ب���وك���و ح������رام. وك�����ان اجل��ي�����س اعلن 

الهجوم  يف  كبرية  انت�شارات  حتقيق 
من  ان���ه  غ��ري  �شهرين  م��ن��ذ  امل�شتمر 
التاكد من تلك االنت�شارات  ال�شعب 
توا�شلت  بوكو حرام  ان هجمات  كما 
يف بع�س املناطق. ويف ر�شالة الفيديو 
ينفي �شيكاو تقارير عن بدء مفاو�شات 
لوقف اطالق النار مع احلكومة ويف 
وقت �شابق هذا اال�شبوع قال وزير يف 

زعيم �ملعار�سة يع�د �إىل كمب�ديا بعد �لعف� مقتل �سبعة �أ�سخا�ش يف ��ستباكات بالفلبن

املبادرة للقروي والرئا�ضة لكمال مرجان 

هل يجمع حزب و�حد �أحفاد ب�رقيبة وح��رييه..؟

بورقيبة  واأح����ف����اد  ال��د���ش��ت��وري��ن 
واحلزب احلاكم ال�شابق يف تون�س، 
ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  اإىل  ال����ع����ودة 
فو�شوّيا  انت�شابا  وي�شهد  املزدحم 
ع��ل��ى ح���ّد ت��ع��ب��ري ب��ع�����ش��ه��م، ولكن 
ما  االأكمة  وراء  ع��ادة،  ال�شيا�شة  يف 
وراءه��ا، وما يخفى حتت الطاولة 
ابلغ  ي��ك��ون  م���ا  ك��ث��ريا  اأوراق  م���ن 
ماآالت  وعن  احلقيقة،  عن  تعبريا 
االأمور من تلك التي تعر�س فوق 
نواب  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار  ال���ط���اول���ة..! 
�شينطلقون  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  امل��ج��ل�����س 
يوم 23 جويلية القادم يف مناق�شة 
ال�شيا�شي  ال��ع��زل  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
�شيتحدد  و�شاعتها  ف�شال،  ف�شال 
م�شتقبل مبادرة القروي للّم �شتات 
م�شتقبل  رمب��ا  ب��ل  الد�شتورين.. 
خارطة امل�شهد ال�شيا�شي يف تون�س 

بكل تداعيات احلدث..!

ال��ق��ادم��ة م��ع م��ن ه��و اق���رب اإلينا 
ولي�س لنا نية يف اإق�شاء اأي طرف. 
يف اعرتاف د�شتوري �شريح بحركة 
ك��ط��رف يف  االإ���ش��الم��ي��ة   النه�شة 

املعادلة ال�شيا�شية.
ذاك  يف  ك�����ش��ف  ال����ق����روي  اإّن  ب����ل 
االج��ت��م��اع، ان��ه ك��ان م��ن املدافعن 
بحركة  االع�����������رتاف  ف����ك����رة  ع�����ن 
اأ�شبحت  التي  االإ�شالمي  االجت��اه 
حركة النه�شة و جتلى من خالل 
ل��ق��اءي��ن ب��ح��م��ادي اجل��ب��ايل االأول 
 ،1990 1983 و الثاين يف  كان 
ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  ي��ت��م��ي��ز  ح��ت��ى 
اأف�ّشر  كنت   : م�شيفا  بالتعددية، 
انه ميكننا احلكم ب60  لنب علي 
ل�شنا �شد  م�����ش��ّددا  ب��امل��ائ��ة،   65 اأو 
ب��راجم��ن��ا و  اأو ذاك نحن م��ع  ه��ذا 

جناحاتنا. 
هذا ما يطفو على �شطح حماولة 

من الت�شريحات والدعوات املنادية 
احلكم  م��ن  "الد�شاترة"  باإق�شاء 
ملدة زمنية حمددة. وعار�س ب�شدة 
ال�شيا�شي،  ال��ع��زل  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
حتى  ح���ق���ق���ت���م  م���ت�������ش���ائ���ال:م���اذا 
تخافون عليه و حت�شنوه، ُمرجعا 
���ش��ب��ب مت�����ش��ك ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة و 
ح���زب امل���وؤمت���ر ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون اإىل 
االنتخابات  ن��ت��ائ��ج  م��ن  تخوفهما 

القادمة.
اأّن ق��ان��ون العزل  ال��ق��روي  واع��ت��رب 
الأنه  ب��ال��ث��ورة  �شي�شر  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
يق�شي الكفاءات التي بنت الدولة 
احلديثة، كما انه يف نظر القروي، 
ب���داي���ة ت���زوي���ر االن���ت���خ���اب���ات، ولو 
كارثة  �شتكون  التزوير  يف  جنحوا 

على البالد ح�شب قوله.
الد�شتورين  اأّن  ال���ق���روي  واأك�����د 
االن���ت���خ���اب���ات  يف  ����ش���ي���ت���ح���ال���ف���ون 

االأ�شا�شي  هدفه  اأّن  القروي  وب��ّن 
ه�������و ت�����ك�����وي�����ن ح����������زب ال����ع����ائ����ل����ة 
با�شتطاعتها  ال��ت��ي  ال��د���ش��ت��وري��ة 
الورطة  ا�شماه  مما  البالد  اإخ���راج 
انه  اإىل  ت��رزح حتتها، م�شريا  التي 
بعد حل حزب التجمع الد�شتوري 
ال��دمي��ق��راط��ي وق��ع��ت ال��ب��الد بن 
ال��ذي خدم  ال�شيا�شي  ال��ف��راغ  فكي 
احلزب  باعتبارها  النه�شة  حركة 
اإ�شافة  وامل��ن�����ش��ق،  امل��ن��ظ��م  ال��وح��ي��د 
اإىل ذلك اأنها قدمت م�شاعدات اإىل 
فوزها  �شّهل  مما  الفقرية  املناطق 

يف االنتخابات ح�شب تعبريه .
االجتماع،  يف  ال��ق��روي  توجه  كما   
اإىل الباجي قايد ال�شب�شي،  بتحية 
وا�شفا  تون�س،  ن��داء  حركة  رئي�س 
اإ�شارة  يف  ال��ك��ف��اح،  يف  برفيقه  اإي���اه 

وا�شحة اإىل انه ال يعادي حركته.
و�شخر الوزير االأول زمن بن علي، 

ُتبعر اأوراقها وح�شاباتها، يف حن 
اأّن الد�شتورين، حتى وان جتّمعوا 
يف ح���زب واح����د، ل��ن ي���ق���دروا على 
مناف�شتها راهنا الأ�شباب مو�شوعية 
منها التنظيمية اإذ حتتاج هيكلتها 
واالنتخابات   ، وق��ت  اإىل  وترتيبها 
ال�شتمرار  ثانيا،  و  االأب����واب،  على 
ر����ش���ي���ده���م امل����ع����ن����وي وال����رم����زي 
ال��ت��ون�����ش��ي��ن راهنا  ل���دى  ال�����ش��ل��ب��ي 
ون�شب حنن  موؤ�شرات  ب��روز  رغ��م 
اإىل زمنهم مرتفعة ن�شبيا، وثالثا، 
ال�شيا�شي  ال���ع���زل  ق���ان���ون  ���ش��ي��ف 
�شيحرم،  وال����ذي  عليهم،  امل�شلط 
اآالف  ع��ل��ي��ه،  الت�شويت  ���ش��ورة  يف 
الن�شاط  من  الد�شتورية  القيادات 
ال�شيا�شي والرت�شح يف االنتخابات.
فهل ُيفهم من هذا خلفّية ما يروج 
ال�شيا�شية، من  االأو�شاط  يف بع�س 
باإيعاز  مّت���ت  ال���ق���روي  م���ب���ادرة  اأّن 
االإ�شالمّية  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة  م��ن 
االأدن������ى  احل������ّد  وم���ب���ارك���ت���ه���ا، ويف 
ت�شجيعها من خالل عدم الت�شّدي 
لها وعرقلة تنظيم اأول اجتماعاتها 

يف العا�شمة تون�س؟ 
االجتماع  ذاك  يف  ال���ق���روي  ك��ل��م��ة 
ت���دح�������س ه������ذا ال�����ّزع�����م وت����ّدع����ي 
طرف،  كل  عن  املبادرة  ا�شتقاللية 
وتوؤكد اأّن اإعالنها لي�س �شّد احد.

فقد نفى القروي عالقات التعاون 
بينه و بن حركة النه�شة ل�شرب 
ن����داء ت��ون�����س ال��ت��ي حت��دث��ت عنها 
بع�س االأو�شاط ال�شيا�شية،  قائال: 
ل�شرب  ح���زب  ت��ك��وي��ن  ميكنني  ال 

نداء تون�س و ال اخدم النه�شة.

يف كل احل��وارات الوطنية اجلارية 
دون احرتاز اأي طرف، مبا يف ذلك 
رغم  االإ���ش��الم��ي��ة،  النه�شة  حركة 
مرجان  لكمال  الد�شتوري  املا�شي 

وم�شاركته يف حكومة بن علي.
امل�شادر  ن��ق��ل��ت  اأخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
اإف�شاد  بعدم  �شعادته  ال��ق��روي  ع��ن 
موؤخرا  ع���ق���ده  ال�����ذي  االج���ت���م���اع 
واأع���ل���ن ف��ي��ه م���ب���ادرت���ه ل��ل��ّم �شمل 
يف  ال���ق���روي  وراأى  ال��د���ش��ت��وري��ن، 
ذل���ك اإ����ش���ارة اي��ج��اب��ي��ة م���ن بع�س 
اجلهات، واملق�شود رمبا هنا اأ�شا�شا 
االنتقادات  رغ��م  النه�شة،  ح��رك��ة 
القروي  حامد  اإليها  وجهها  التي 

يف كلمته.
يكون  اأن  م��راق��ب��ون  ي�شتبعد  وال 
بن  ع��ه��د  االأول يف  ال���وزي���ر  ه���دف 
ع��ل��ي ح��ام��د ال���ق���روي م��ن جتميع 
كبري،  واح��د  بيت  يف  الد�شتورين 
هو حرمان املناف�س االأبرز حلركة 
ال�شتطالعات  واملت�شدر  النه�شة 
بزعامة  تون�س  ن��داء  ال��راأي حركة 
الباجي قايد ال�شب�شي، حرمانه من 
ي�شتند  التي  الد�شتورية  القاعدة 
والئها  على  ويراهن  ب��دوره،  اإليها 

للفوز باالنتخابات القادمة.
وج���ه���ة  حت�����وي�����ل  اأّن  �����ش����ك  وال 
ال���د����ش���ت���وري���ن م����ن  ح���رك���ة ن���داء 
تون�س اإىل مبادرة القروي، "خدمة 
اأن  ل��ل��ن��ه�����ش��ة  مي���ك���ن  ال  جليلة" 
اإجها�شها،  تعمل على  اأو  تعار�شها 
مبا  ترف�شها،  اأن  ميكن  ال  وهدّية 
النجاح،  لها  كتب  اإن  العملّية،  اأّن 
وقد  تون�س،  ن��داء  حركة  �شرُتبك 

الربامج  وط�����رح  االأداء  ت��ط��وي��ر 
ال��ب��دي��ل��ة وجت�����ش��ي��م��ه��ا، خ��ا���ش��ة اأّن 
هوؤالء،  ح�شب  ال�شيا�شية،  ال�شاحة 
توظيف  اأو  ا�شتقطاب  ت�شتطع  مل 
الطاقات  م���ن  ال��غ��ف��رية  االأع�������داد 
امل����ه����دورة ل���ل���ك���وادر ال��ت��ج��ّم��ع��ّي��ة ) 
الد�شتوري  ال��ت��ج��م��ع  اإىل  ن�����ش��ب��ة 
ال���دمي���ق���راط���ي امل���ن���ح���ّل(  ب��ع��د اأن 
تفرقت هذه الكوادر بن اأكر من 
اأربعن حزبا تتناف�س يف ما بينها، 

اأكر مّما تتناف�س مع غريها.
رئي�س  اإّن  امل�������ش���ادر،  ذات  وت���ق���ول 
ح��ك��وم��ة ب���ن ع��ل��ي ال�����ش��اب��ق حامد 
الذي  اخل���ي���ار  اأّن  ي���رى  ال���ق���روي، 
يطرحه البع�س والقا�شي بالتنوع 
اأحزاب د�شتورية متعددة،  وت�شكيل 
ك��م��ا ه��و احل���ال االن، ه��و خ��ي��ار ال 
ن�����ش��ق حركة  ت�����ش��ري��ع  ي�����ش��اه��م يف 
موقفهم،  وتوحيد  الد�شتورين، 
ع��ام��ل تكبيل ولي�س  ه��و  وب��ال��ت��ايل 

عامل دفع اإىل االأمام.
الّنّية  اأّن  اإىل  امل�������ش���ادر،  وت�����ش��ري 
تتجه اإىل �شّم عدد من القيادين 
اأح����زاب����ه����م �شمن  م����ع  ال����ب����ارزي����ن 
ه������ذا احل��������زب ال������واح������د امل���ق���رتح 
ت�����ش��ك��ي��ل��ه، وق����د ي���ك���ون ع��ل��ى راأ�����س 
ه���ذا احل���زب ال��د���ش��ت��وري اجلديد 
خارجّية  وزراء  مرجان،اآخر  كمال 
ب��ن ع��ل��ي، الأ���ش��ب��اب ع��دي��دة، اأهّمها 
التي  ال��ك��ب��رية  ال�شيا�شية  ق��درات��ه 
ي���ك���ون رق���م���ا يف  اأن  م���ّك���ن���ت���ه م����ن 
امل���ع���ادل���ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة يف 
تون�س اليوم، وان يحظى باحرتام 
ي��ك��ون طرفا  ال��ف��رق��اء، وان  اغ��ل��ب 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ال���ق���روي،  اأط���ل���ق ح���ام���د  اأن  ب��ع��د 
الوجه البورقيبي املعروف والوزير 
زين  االأ�شبق  الرئي�س  زم��ن  االأول 
العابدين بن علي، مبادرته الرامية 
كيان  يف  الد�شتورين  توحيد  اإىل 
�شيا�شي يجمعهم ويعيدهم ل�شاحة 
احتجاب  ب��ع��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ف��ع��ل 
امل�شاورات  ان��ط��ل��ق��ت  ���ش��ن��ت��ن،  دام 
ال�شيا�شية  ال���وج���وه  م��ن  ع���دد  م��ع 
ل��ت��ك��ري�����س امل����ب����ادرة وت��ن��زي��ل��ه��ا من 
تاأمينا  ال��واق��ع،  ح��رارة  اإىل  الن�ّس 
واحد  ح��زب  �شمن  ال�شّف  لوحدة 
يجمع �شمل كل املنتمن اإىل الفكر 
الت�شرذم  حالة  وينهي  الد�شتوري 
والتناف�س ال�شلبي التي هم عليها، 
اأدائهم  ن��وع��ّي��ة  ت��وؤث��ر ع��ل��ى  وال��ت��ي 
ح�شب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  وف��اع��ل��ي��ت��ه��م 
م�شادر اإعالمية قريبة من اأن�شار 
اإليها  واملنت�شبن  ال��ق��روي  م��ب��ادرة 

من الد�شتورين. 
اأحفاد  اأو  الد�شتورين،  اأّن  ورغ��م 
ي���ط���ل���ق���ون على  ك����م����ا  ب����ورق����ي����ب����ة 
بع�س  يف  ي��ت�����ش��ك��ل��ون  اأن���ف�������ش���ه���م، 
االأح�������زاب امل���ع���رتف ب��ه��ا واأب���رزه���ا 
كمال  ب����زع����ام����ة  امل������ب������ادرة  ح������زب 
م��رج��ان وزي���ر خ��ارج��ي��ة ب��ن علي، 
ي��ك��ون حزبه  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  وال�����ذي 
التاأ�شي�شي،  امل��ج��ل�����س  يف  مم���ّث���ال 
حامد  م��ن  قريبة  م�����ش��ادر  اأّن  اإاّل 
القروي ك�شفت اأّن النّية تّتجه اإىل 
جديد  ح��زب  تاأ�شي�س  يف  التفكري 
ال��د���ش��ت��وري��ن بهدف  ي��ج��م��ع ك���ل 

حامد القروي كمال مورجان يف قيادة التيار الد�شتوري  البورقيبي
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صحتك في 
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لكن  ع����ام،  ب�شكل  اجل�����ش��م  ع��ل��ى  ع��دي��دة  ف��وائ��د  لل�شيام 
ه��ن��اك ف���رق ب��ن ال�����ش��ي��ام ال�شحيح وال�����ش��ي��ام ال����ذي ال 
ي��راع��ي ف��ي��ه ال�����ش��ائ��م ج��وان��ب ع���دة ف��ال ي��اأت��ي��ه بالنتائج 
اأ�شا�شية  املرغوبة، فاملو�شوع ن�شبي وحتدده عدة معايري 
كمدة االنقطاع عن تناول الطعام وال�شراب خالل فرتة 
ال�شيام. وكمية املاء التي يتم �شربها خالل فرتة ما بعد 
تناولها.  يتم  التي  االأطعمة  لنوعية  باالإ�شافة  االإفطار. 
كما جتدر االإ�شارة اإىل اأن طبيعة العمل اليومي لل�شائم 
االإ�شتفادة  ع��ل��ى  ق��درت��ه  حت��دي��د  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  دورا  تلعب 

الق�شوى من منافعه.

يف�شد  باملاء مبا ال  الفم  وبالعموم يف�شل م�شم�شة  لذا 
ال�شيام لتجنب تهيج اأن�شجة اللثة والل�شان ب�شبب اجلفاف 
البع�س  ي�شتثقل  االإم�����ش��اك، حيث  ي��ب��داأ قبل  ق��د  وال���ذي 
اإح�شا�شه بالعط�س فيتفاجاأ خالل فرتة  �شرب املاء لعدم 
ال�شيام بعط�س �شديد، لذا نن�شح ب�شرب كمية جيدة من 
ال�شوائل واملاء خالل فرتة االإفطار ولغاية االإم�شاك حتى 
اأدنى من  ال ت�شعر بالعط�س اأثناء ال�شيام ولت�شمن حداً 
اإفراز اللعاب. وختاما ال بد من تناول الفاكهة واخل�شار 
الدورة  تن�شيط  على  ت�شاعد  ف��وائ��د  لها  فالفيتامينات 

الدموية يف اللثة ورفع مناعة اجل�شم ب�شكل عام.

هل للصيام تأثير سلبي على صحة وسالمة األسنان؟

اأ�شمائه التي تدل  � تعدد  � �شلى اهلل عليه و�شلم  من دالئل علو قدر النبي 
على كرة خريه، وعلو مكانته وتعدد �شمائله، فاإن كرة االأ�شماء مع ُح�ْشِنها 
ى بتلك االأ�شماء، وملا  تدل على كرة ال�شفات واملحامد التي يقوم بها املُ�شمَّ
كان النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � قد بلغ الغاية يف الكمال االإن�شاين فقد 
اخت�شه اهلل - �شبحانه وتعاىل - بتعدد اأ�شمائه و�شفاته، والتي ُتْظِهر بجالء 
ل اهلل بها عليه يف الدنيا واالآخرة، وال ُيعرف  �شمائله وخ�شائ�شه التي تف�شّ
� �شلى اهلل  الكتاب وال�شنة نبيٌّ من االأنبياء له من االأ�شماء ما لنبينا  من 

عليه و�شلم � . 

حممد، اأحمد :
ي اهلل � عز وجل � النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � يف القراآن الكرمي ب� : "  �شمَّ
حممد "، و " اأحمد "، وذكر ا�شم حممد يف عدة موا�شع، منها قوله تعاىل: 
�ُشُل اأََفاإِْن َماَت اأَْو ُقِتَل اْنَقلَْبُتْم  ٌد اإِالَّ َر�ُشوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مَّ )َوَما حُمَ
 ُ اهللَّ َو�َشَيْجِزي  �َشْيئاً   َ اهللَّ رَّ  َي�شُ َفلَْن  َعِقَبْيِه  َعلَى  َيْنَقِلْب  َوَمْن  اأَْعَقاِبُكْم  َعلَى 

اِكِريَن( )اآل عمران:144( .  ال�شَّ
مد هو كثري اخل�شال التي ُيحمد عليها، قال ح�شان بن ثابت � ر�شي  وحُمَّ

اهلل عنه � :
ّمد و�شقَّ له من ا�شمه لُيِجّله     فذو العر�س حممود وهذا حُمَ

اأما ا�شم " اأحمد " فقد ُذِكَر يف القراآن الكرمي مرة واحدة يف قول اهلل تعاىل: 
قاً  اإَِلْيُكْم ُم�َشدِّ  ِ َر�ُشوُل اهللَّ اإِينِّ  اإِ�ْشرائيَل  َبِني  َيا  َمْرمَيَ  اْبُن  َقاَل ِعي�َشى  )َواإِْذ 
ا  ِبَر�ُشوٍل َياأِْتي ِمْن َبْعِدي ا�ْشُمُه اأَْحَمُد َفلَمَّ راً  مِلَا َبْنَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَب�شِّ

َجاَءُهْم ِباْلَبيَِّناِت َقاُلوا َهَذا �ِشْحٌر ُمِبٌن( )ال�شف: 6( . 
قال ابن حجر : " ومما وقع من اأ�شمائه يف القراآن باالتفاق ال�شاهد، املب�شر، 
النذير املبن، الداعي اإىل اهلل ال�شراج املنري، وفيه اأي�شا املذكر، والرحمة، 

والنعمة، والهادي، وال�شهيد، واالأمن، واملزمل، واملدثر " .

املاحي، احلا�ضر، العاقب :
ظاهره  م��ا   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  ع��ن  �شحيحة  اأح��ادي��ث  يف  ثبت 
حتديد عدد اأ�شمائه � �شلى اهلل عليه و�شلم � كحديث جبري بن مطعم � ر�شي 
اأنا  اأ�شماء:  ق��ال: )يل خم�شة   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  اأن   � عنه  اهلل 
حمّمد، واأحمد، واأنا املاحي اّلذي ميحو اهلل بي الكفر، واأنا احلا�شر اّلذي 

يح�شر الّنا�س على قدمي، واأنا العاقب( رواه البخاري .
قال احلافظ ابن حجر: " والذي يظهر اأنه اأراد اأن يل خم�شة اأ�شماء اأخت�س 
بها مل ُي�َشمَّ بها اأحد قبلي، اأو ُمعَّظمة، اأو م�شهورة يف االأمم املا�شية، ال اأنه 

اأراد احل�شر فيها " . 
ويف رواية م�شلم: اأّن الّنبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � قال: )يل خم�شة اأ�شماء: 
اأنا حممد، واأنا اأحمد، واأنا املاحي الذي ميحو اهلل بي الكفر، واأنا احلا�شر 
� والعاِقُب: الذي لي�س بعده  العاِقب  ، واأنا  النا�ُس على قَدَميَّ الذي ُيح�َشر 

نبيٌّ �، وقد �شماه اهلل َروؤوفاً رحيماً( رواه م�شلم .

املتوكل:
عن عبد اهلل بن عمرو � ر�شي اهلل عنهما � قال: )قراأت يف التوراة �شفة النبي 
� �شلى اهلل عليه و�شلم �: حممد ر�شول اهلل، عبدي ور�شويل، �شميته املتوكل، 

لي�س بفظ وال غليظ( رواه البخاري .

ي، نبي التوبة، نبي املرحمة، نبي امللحمة : املَُقفِّ
عن اأبي مو�شى االأ�شعري � ر�شي اهلل عنه � قال: كان ر�شول � �شلى اهلل عليه 
ي، ونبي  واملَُقفِّ واأحمد،  )اأنا حممد،  اأ�شماء فقال:  لنا نف�شه  � ي�شمي  و�شلم 

التوبة، ونبي املرحمة( رواه م�شلم، ويف رواية اأخرى: )ونبي امللحمة( .
املختار، امل�شطفى، ال�شفيع امل�شفع، ال�شادق امل�شدوق :

وال�شفيع  وامل�شطفى،  املختار،  امل�شهورة:  اأ�شمائه  م��ن   " حجر:  اب��ن  ق��ال 
امل�شفع، وال�شادق امل�شدوق ".

بع�س معاين اأ�ضمائه ـ �ضلى اهلل عليه و�ضلم ـ:
امل��اح��ي: ه��و ال���ذي حم��ا اهلل ب��ه ال�����ش��رك وال��ع��ق��ائ��د الوثنية م��ن اجلزيرة 

العربية .
بعث  فكاأنه  اأث���ره،  على  اأي  قدمه  على  النا�س  ُيح�شر  ال��ذي  ه��و  احلا�شر: 

ليح�شر النا�س . 
العاقب: الذي جاء عقب االأنبياء فلي�س بعده نبي فاإن العاقب هو االآخر، 

فهو خامت االأنبياء واملر�شلن � �شلوات اهلل و�شالمه عليهم � اأجمعن .
ال��ر���ش��ل، فكان  اآث���ار م��ن تقدمه و�شبقه م��ن  ال���ذي قفى على  ��ي: ه��و  املُ��َق��فِّ

خامتهم واآخرهم . 
نبي التوبة ونبي الرحمة : قال النووي: " ومق�شوده اأنه � �شلى اهلل عليه 
و�شلم � جاء بالتوبة والرتاحم "، فهو الذي فتح اهلل به باب التوبة على اأهل 
 � االأر�س فتاب اهلل عليهم توبة مل يح�شل مثلها الأهل االأر�س قبله، وكان 

�شلى اهلل عليه و�شلم � اأكر النا�س ا�شتغفارا وتوبة .
نبي امللحمة: هو الذي ُبِعث بجهاد اأعداء اهلل، فلم يجاهد نبي واأمته قط ما 

جاهد ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � واأمته .
االأمن: هو اأحق النا�س � �شلى اهلل عليه و�شلم � بهذا اال�شم، فهو اأمن اهلل 
على وحيه ودينه، وهو اأمن َمْن يف ال�شماء، واأمن من يف االأر���س، ولهذا 

كانوا ي�شمونه قبل النبوة " االأمن " . 

الب�شري: هو املب�شر ملن اأطاعه بالثواب، والنذير املنذر ملن ع�شاه بالعقاب، 
وقد �شماه اهلل عبده يف موا�شع من كتابه . 

املنري: �شماه اهلل �شراجا منريا، و�شمى ال�شم�س �شراجا وهاجا، فاملنري هو 
الذي ينري من غري اإحراق، بخالف الوهاج فاإن فيه نوع اإحراق وتوهج ..

لقد �شنف العلماء يف اأ�شماء النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � وعددها م�شنفات 
كثرية، وخ�ش�س امل�شنفون يف ال�ِشريَّ وال�شمائل اأبواباً لبيان اأ�شمائه � �شلى 
اهلل عليه و�شلم �، كما فعل القا�شي عيا�س يف كتابه " ال�شفا بتعريف حقوق 
امل�شطفى " . واأو�شل بع�شهم للنبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � نحو ثالثمائة 
ا�شم، وبلغ بها بع�س ال�شوفية األف ا�شم فقالوا : " هلل األف ا�شم، ولر�شوله � 

�شلى اهلل عليه و�شلم � األف ا�شم " . 
ال��رتم��ذي ع��ن بع�س  اب��ن العربي يف �شرح  " نقل  اب��ن حجر:  ق��ال االإم���ام 

ال�شوفية اأن هلل األف ا�شم، ولر�شوله � �شلى اهلل عليه و�شلم � األف ا�شم ". 
وال �شك اأن يف هذه االأعداد الكثري من املبالغة، فال�شحيح اأن اأ�شماءه � �شلى 
اهلل عليه و�شلم � اأقل من ذلك بكثري، فال يجوز الزيادة عليها مبا مل يرد يف 
� الغري �شحيحة  الكتاب وال�شنة ال�شحيحة، خا�شة اإذا كانت هذه االأ�شماء 
� فيها غلو واإفراط، مثل هذه االأ�شماء التي وردت يف بع�س كتب ال�شوفية 
والتي منها : مدعو، غوث، غياث، مقيل العرات، �شفوح عن الزالت، خازن 
اأن��وارك، موؤتي الرحمة، نور االأن��وار، قطب اجلاللة، ال�شر  علم اهلل، بحر 

اجلامع، احلجاب االأعظم .
 � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  اأ�شماء  ع��دد  اخل��الف يف  اأ�شباب  اأه��م  وم��ن 
 � و�شلم  � �شلى اهلل عليه  النبي  به  ف  ُو�شِ راأى كل و�شف  العلماء  بع�س  اأن 
املب�شر،  ال�شاهد،   : مثال  اأ�شمائه  من  فعدَّ  اأ�شمائه،  من  الكرمي  القراآن  يف 
اإِنَّا  النَِّبيُّ  ��َه��ا  اأَيُّ )َي��ا   : تعاىل  لقوله  وذل��ك  املنري،  ال�شراج  ال��داع��ي،  النذير، 
ُمِنرًيا(  َو�ِشَراًجا  ِباإِْذِنِه   ِ اهللَّ اإِىَل  َوَداِعًيا   * َوَنِذيًرا  ًرا  َوُمَب�شِّ �َشاِهًدا  اأَْر�َشْلَناَك 
هذه  اإن   : ال��ع��ل��م  اأه���ل  م��ن  اآخ�����رون  ق���ال  ح��ن  يف  )االأحزاب:46-45(، 
اأو�شاف ولي�شت اأ�شماء اأعالم، قال النووي : "بع�س هذه املذكورات �شفات، 

فاإطالقهم االأ�شماء عليها جماز"، وقال ال�شيوطي: " واأكرها �شفات ".

فائدة : 
 � النبي  اأ�شماء  اأن ي�س وط��ه من  العوام  " واأم��ا ما يذكره  القيم:  اب��ن  ق��ال 
�شلى اهلل عليه و�شلم � فغري �شحيح، لي�س ذلك يف حديث �شحيح وال ح�شن 
وال مر�شل، وال اأثر عن �شحابي، واإمنا هذه احلروف مثل: امل وحم والر، 

ونحوها ".

نتكنى  وال  با�شمه  نت�شمى  اأن  لنا   � و�شلم  عليه  اهلل  � �شلى  النبي  اأب��اح  وق��د 
� �شلى اهلل  � قال: قال ر�شول اهلل  � ر�شي اهلل عنه  اأبي هريرة  بكنيته، فعن 
املنام فقد  راآين يف  بُكْنَيتي، ومن  َتَكنَّوا  با�ْشِمي، وال  ْوا  )َت�َشمَّ  :� و�شلم  عليه 
راآين، فاإن ال�شيطان ال يتمثل يف �شورتي، ومن كذب عليَّ متعمدا فليتبواأ 

مقعده من النار( رواه البخاري .
ومع �شرف وِعظم ا�شم " حممد " و " اأحمد " واحلر�س على الت�شمي بهما 
فلم ي�شح يف ف�شِل الت�شمية بهما حديث، واأما ما ُيذكر على االأل�شنة من 
د وما ُعبِّد( فال ي�شح كما ذكر ذلك ال�شيخ  حديث: )خري االأ�شماء ما ُحمِّ
� ق��ال: )اأحب  � �شلى اهلل عليه و�شلم  اأن��ه  االألباين وغ��ريه، واإمن��ا ال�شحيح 
االأ�شماء اإىل اهلل عبد اهلل وعبد الرحمن( رواه م�شلم . واحلب ال�شادق له 
� �شلى اهلل عليه و�شلم � يكون باتباعه واالقتداء به ظاهرا وباطنا كما قال 
َلُكْم  َوَيْغِفْر   ُ اهللَّ ُيْحِبْبُكُم  ِبُعويِن  َفاتَّ  َ اهللَّ وَن  بُّ حُتِ ُكْنُتْم  اإِْن  )ُق��ْل  تعاىل:  اهلل 
َلُكْم  َكاَن  ُ َغُفوٌر َرِحيٌم( )اآل عمران:31(، وقال تعاىل: )َلَقْد  ُذُنوَبُكْم َواهللَّ

ِ اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة( )االأحزاب: من االآية21( . يِف َر�ُشوِل اهللَّ

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

�ضورة يون�س الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �ضره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�ضراط  على  امل�ضتقيم  ل�ضرائعه  املطبق  ور�ضوله  هلل  املحب  ور�ضوله  باهلل 

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�س وال�ضيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�ضطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإل 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  ول  �ضواه  اأحدا  يخ�ضون  ل  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �ضابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�ضبه  من  اإل  �ضيد  على 
قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �ضدق 
اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 

ا�ضتقاموا تتنزل عليهم املالئكة ول تخافوا ول حتزنوا واب�ضروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ولكم فيها 
�ضورة  رحيم(  غفور  من  نزل  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�ضكم  ت�ضتهي  ما 
ف�ضلت) 30-23( ويف حديث  قد�ضي رواه البخاري عن اي هريرة ر�ضي 
اهلل عنه قال : قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عيه و�ضلم :) يقول اهلل 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 لعطيته ولئن 
ا�ضتعاذين لأعذته وما ترددت عن �ضيء اأنا فاعله ترددي عن نف�س عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ضاءلته(.

اأن ينقذه من تلك احلياة  به  ون��داء روح��اين يريد اهلل  خاطر رحماين 
ومدارج  القرب  وم��ن��ازل  الف�شل  �شاحات  اإىل  يجذبه  واأن  يعي�شها  التي 
الكمال فقال لنف�شه : جاءين نذير من رب العاملن واهلل ال ع�شيت اهلل 
بعد يومي هذا ما ع�شمني ربي فرجع اإىل اأهله وتخلى عن فر�شه واأخذ 
والتق�شف  الزهد  اإىل حياة  ثم اجته  الرعاة  اأح��د  ال�شوف من  جبة من 
وتنقل يف حياته اجلديدة بن البالد ف�شافر اإىل مكة و�شحب بها عدد 
من كبار العلماء والزهاد ومنهم �شفيان الثوري والف�شيل بن عيا�س ثم 

ذهب اإىل ال�شام وطر�شو�س.

الت�ضوف لي�س عزلة وانقطاع عن النا�س
يف  امل�شاركة  من  وه��روب��ا  احلياة  عن  وانقطاعا  عزلة  ت�شوفه  يكن  ومل 
ايجابيا  التوكل والعبادة بل كان ت�شوفه ت�شوفا عمليا  اأعبائها بدعوى 
االأعمال  اأ�شق  العمل حتى يف  على  امللوك حري�شا  اأب��ن��اء  وه��و من  وك��ان 
واأكرها جهدا فعمل ح�شادا وحار�شا وطحانا وحماال و�شاعيا يف حت�شيل 
امل�شاألة طريقا  االأعمال فلم يرت�ِس  �شابه ذلك من  اأو ما  النا�س  حوائج 
للتواكل كما قد يفعل بع�س املنت�شبن اإىل ال�شوفية ممن هانت عليهم 
الطيب  اأكل احلالل  على  وكان حري�شا  كرامتها  يحفظوا  فلم  اأنف�شهم 
اإىل  جبل  وم��ن  �شاهق  اإىل  �شاهق  وم��ن  بلد  اإىل  بلد  م��ن  وراءه  ينتقل 
جبل الأنه كا يرى اأنه مل ينل يف هذا الطريق اإال ما كان يعقل ما يدخل 

جوفه.

طبيعة ت�ضوفه
ومما يدل على طبيعة ت�شوفه اأنه التقى بال�شويف الكبري �شقيق البلخي 
مبكة فقال له ابراهيم ما بدء حالك الذي بلغك هذا قال البلخي �شرت 
االأر�س  ف��الة من  ط��ريا مك�شور اجلناحن يف  ف��راأي��ت  الفلوت  بع�س  يف 
فقلت اأنظر من اأين يرزق هذا ؟ فاإذا اأنا بطري قد اأقبل ويف منقاره جراده 
الك�شب  وتركت  فاعتربت  اجلناحن  مك�شور  الطري  منقار  يف  فو�شعها 

واأقبلت على العبادة فقال ابراهيم بن ادهم ومل ال تكون اأنت الذي اأطعم 
اهلل  �شلى  النبي  عن  �شمعت  اأم��ا  منه  اأف�شل  تكون  حتى  املك�شور  الطري 
عليه و�شلم قوله )اليد العليا خري من اليد ال�شفلى ( ومن عالمة املوؤمن 

اأن يطلب اأعلى الدرجتن يف اأموره كلها حتى يبلغ منازل االأبرار.
كما كان ي�شارك م�شاركة فعالة يف الغزو واجلهاد ثم يتعفف عن ن�شيبه 
من الغزو والغنيمة فلم ياأخذ منها �شهما وال نفال وقد ظل ي�شارك يف 
اجلهاد �شد البيزنطين حتى مات �شهيدا يف عام 161 ه - 778 ومن 

املحتمل اأن يكون قربه يف جبلة بالقرب من الالذقية وقيل يف �شور .

من مواقفه واأقواله
ال��زه��د وال���ورع واالإخ��ال���س والتوكل  اأق���وال كثرية يف  ل��ه ال�شوفية  ذك��ر 

والثقة باهلل عز وجل.
وقد حث اأن نام ابراهيم يوما يف العراء واملطر ينهمر وقد غطي نف�شه 
فك�شف اأ�شحابه غطاءه والموه فقال طلب امللوك �شيئا ففاتهم وطلبناه 

فوجدناه يق�شد الطريق اإىل اهلل وحمبة اهلل له.
ربه  فيقول خماطبا  الدنيوي  القلق  ولكنه يل  دائما  القلق  ي�شكو  وك��ان 
به  �شكنت  م��ا  لكم  املحبن  م��ن  اأح���دا  اأعطيت  كنت  اإن  اللهم   ( �شبحاه 

قلبوهم فاأعطن ذلك فقد اأ�شر بي القلق(.
ويروى اأنه راأى يف نف�س الليلة يف املنام اأن اهلل تعاىل يف: يا ابراهيم اأما 
ا�شتحيت مني ؟ ت�شاألني اأن اأعطيك ما ي�شكن به قلبك قبل لقائي وهل 
اأم هل ي�شرتيح املحب اإىل غري من  ي�شكن قلب امل�شتاق اإىل غري حبيبه 

ا�شتاق اإليه ؟ فقال ابراهيم قلت يا رب تهت يف حبك فلم اأدر ما اأقول:
والتاأثري  وال��رواي��ات  ال�شدفة  على  تقم  مل  اأده��م  بن  ابراهيم  وطريقة 
املت�شوف  البلخي  �شقيق  م��رة  ي�شاأل  وه��و  االأ���ش��ول  قامت على  ما  مبثل 
مثله يف االأ�شول عالم اأ�شلتم اأ�شولكم ويجيب البلخي املت�شوف مثله يف 
االأ�شول عالم اأ�شلتم اأو�شلكم ويجيب البلخي اإذا رزقنا اأكلنا واإذا منعنا 
واإذا  اأكلت  رزق��ت  اإذا  بلخ  ردا حا�شما  هكذا كالب  ابراهيم  �شربنا فريد 
منعت �شربت اإنا اأ�شلنا اأ�شولنا على اأنا اإذا رزقنا اأثرنا واإذا منعنا حمدنا 

هو اأبو اإ�شحاق ابراهيم بن اأدهم بن من�شور ذكر ابن امللقن يف ترجمته له 
اأنه ولد مبكة وطافت به اأمه على اخللق و�شاألتهم الدعاء اأن يكون �شاحلا 

يف دنياه واأخرته.
اأو ملكا من  اأمرائها  اأم��ريا من  اأب��وه  اأهله من بلخ بخرا�شان وكان  وكان 
النعيم  يرفلون يف  الذين  وامللوك  االأم��راء  اأبناء  ين�شاأ  كما  فن�شاأ  ملوكها 
الرتف  حياة  ت��رك  ولكنه  ال��رتف  حياة  ويعي�شون  بالطيبات  ويتمتعون 

واأجته اإيل حياة الزهد فاأ�شبح �شخ�شية متميزة يف تاريخ الت�شوف.

النداء الروحي
اأ���ش��ب��اب ه��داي��ت��ه ل�شلوك ط��ري��ق اهلل  وق���د �شئل اب��راه��ي��م ب��ن اده���م ع��ن 
فاأجاب باأنه كان من اأبناء امللوك وكان يخرج لل�شيد فخرج راكبا فر�شه 
ومعه كلبه فبينما هو على هذه احلال اإذ راأي اأرنبا اأو ثعلبا فاحته اإليه 
لي�شطاده ف�شمع نداء من ورائه يقول لي�س لهذا خلقت وال بهذا اأمرت 
فالتفت مينة وي�شرة لينظر هذا الذي يناديه فلم يجد اأحدا فظن ذلك 
من تلعب ال�شيطان به ثم انطلق مرة اأخرى اإىل ال�شيد ف�شمع ال�شوت 
يقول مثلما قال له من قبل وتكرر ذلك ثالث مرات ويف بع�س الروايات 
واأنكم  عبثا  اأمنا خلقناكم  اأفح�شبتم   ( تعاىل  قوله  يتلو  قائال  �شمع  اأنه 

املوؤمنون اإل�����ي�����ن�����ا ال  ���ش��ورة  ت��رج��ع��ون( 
وعندئذ   110 االآي������ة 
ه�����ذا  اأن  اأدرك 
خاطرا  ل���ي�������س 
نيا  �شيطا
واإمن��������ا 
هو 

�شمع  وعندما  ال��ع��ادي(  االإن�شان  عن  ال�شويف  مييز  ما  وذل��ك   ( و�شكرنا 
البخلي رد ابراهيم اأ�شرع وقعد بن يديه وقال : اأنت من االن اأ�شتاذنا.

اأطلق  اأي�شا من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ومن  ابراهيم  وقال 
ب�شره طال اأ�شفه ومن اأطلق اأمله �شاء عمله ومن اأطلق ل�شانه قتل نف�شه. 
وذر  �شاحبا  اهلل  اتخذ  ابراهيم  ق��ال  اأو�شني  اإ�شحاق  بن  حممد  له  ق��ال 

النا�س جانبا.
وقال اإنه من عرف نف�شه ا�شتغل بنف�شه ومن عرف ربه ا�شتغل بربه عن 

غريه.
وقال:  ما قا�شيت �شيئا من اأمر الدنيا اأ�شد علّي من نف�شي مرة علّي ومرة 
�شوء  وا�شتكفيته  فاأعانني  عليه  باهلل  ا�شتعنت  واهلل  فقد  هوائي  واأم��ا  يّل 

مغالبته فكفاين  فو اهلل ما اآ�شى علّي ما اأقبل من الدنيا وما اأدبر منها.
لو اأن العباد علموا حب اهلل عز وجل لقل مطعمهم وم�شربهم وملب�شهم 
اأحبوا اهلل فا�شتغلوا بعبادته عن غريه  اأن مالئكة اهلل  وحر�شهم وذلك 
حتى اأن منهم قائما وراكعا و�شاجدا منذ خلق اهلل تعاىل الدنيا وما التفت 

اإىل من عن ميينه و�شماله ا�شتغاال باهلل عز وجل وبخدمته.
اللهم اأنك تعلم اأن اجلنة ال تزن عندي جناح بعو�شة فما دونها اإذا اأنت 
وهبت يل حبك واآن�شتني مبذاكرتك وفرغتني للتفكر يف عظمتك. وكتب 
اأطلق  ومن  يبذل  ما  عليه  هان  ما يطلب  الثوري من عرف  �شفيان  اإىل 
قتل  ل�شانه  اأطلق  وم��ن  عمله  �شاء  اأمله  اأطلق  وم��ن  اأ�شفه  وط��ال  ب�شره 

نف�شه.
فقال  غ��الم  ي��ا  اأن��ت  م��ن  ل��ه  فقال  يزيد اجلهني  ب��ن  اأ�شلم  ابراهيم  لقي 
ابراهيم �شاب من خرا�شان فقال اأ�شلم ما حملك على اخلروج من الدنيا 
فقال ابراهيم زاهدا فيها ورجاء لثواب اهلل تعاىل فقال اأ�شلم اإن العبد ال 
اأدن��ى منازل  واإن  يتم رج��اوؤه لثواب اهلل تعاىل يحمل نف�شه على ال�شرب 
كان  واإذا  االأن��ف�����س  م��ك��اره  احتمال  على  نف�شه  العبد  ي��رو���س  اأن  ال�شرب 
حمتمال للمكاره اأورث قلبه نورا وهو �شراج يكون يف قلبه يفرق به بن 

احلق والباطل والنا�شخ واملت�شابه.
اأن يكون  اأهل الدنيا فهو  اأما البخل عند  اإياكم والبخل  اأ�شلم  اأ�شاف  ثم 
الرجل بخيال مبا له واأما الذي عند اأهل االآخرة فهو الذي يبخل بنف�شه 
والتقى  الهدى  قلبه  اأورث  هلل  بنف�شه  جاد  العبد  واإن  اأال  تعاىل  اهلل  عن 
واأعطى ال�شكينة والوقار والعلم الراجح والعقل الكامل وتفتح له اأبواب 
اأبوابها بقلبه كيف تفح واإن كان يف طريق الدنيا  ال�شماء فهو ينظر اإىل 

مطروحا.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي

إبراهيم بن أدهم
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اَلّلـُهمَّ َقوِّني فيِه َعلى اِقاَمِة اَْمرَِك، وَاَذِْقني فيِه َحالوََة ذِْكرَِك، 

وَاَوْزِْعني فيِه الَِداِء ُشْكرَِك بَِكرَِمَك، وَاْحَفْظني فيِه بِِحْفِظَك 

وََسْترَِك، يا اَبَْصرَ الّناِظريَن 

واملحظورات، من �شهوات النفو�س اأو االأج�شام.
الق�شم الثاين: �شيام العطف:

اأو املحنة، لي�شعر  اأوق��ات احلزن  وهو �شيام احل��داد يف 
الغائبن، وال  اأو  الذاهبن  اأحبابه  يذكر  باأنه  ال�شائم 
فقدان  اأو  احل��ي��اة،  ب��ف��ق��دان  ح��رم��وه  م��ا  لنف�شه  يبيح 

النعمة، اأو احلرية.
الق�شم الثالث: �شيام التكفري عن اخلطايا والذنوب:

على  نف�شه  ليعاقب  ال�����ش��ائ��م،  م��ن  ت��ط��وع  �شيام  وه��و 
التوبة  الذنوب التي ندم على وقوعها منه، واعتزامه 

منها، والتما�س العذر فيها.
الق�شم الرابع: �شيام االحتجاج والتنبيه:

وهو �شيام املظلومن، واأ�شحاب الق�شايا العامة التي 
اأو  االهتمام  الواجب من  ن�شيبها  النا�س  تلقى من  ال 

االإن�شاف.
الق�شم اخلام�س: �شيام الريا�شة النف�شية اأو البدنية:

ال�شيطرة  م��ن  بوا�شطته  ال�شائم  يتمكن  ال��ذي  وه��و 
اأو  لعزميته،  ت�شحيحاً  ج�شده،  وظائف  على  ب��اإرادت��ه 

طلباً للن�شاط، واعتدال القامة.
وعند املقابلة بن اأنواع ال�شيام تت�شح لنا مزايا ال�شيام 
يف االإ�شالم بن جميع هذه االأنواع الأنه واف بال�شروط 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��ام امل��ف��رو���س ب��ح��ك��م ال���دي���ن، لريا�شة 
التطهري،  ملقا�شد  ���ش��ال��ح  ذل���ك  ع��ل��ى  وه���و  االأخ�����الق، 
العطف، والتوبة، والتكفري، وملتقى اأمهات الف�شائل، 

ومن اأقوى عوامل الرتبية اخللقية.
ال�شيام تدريب على مراقبة اهلل عز وجل:

اإن يف ال�شيام تدريب على مراقبة املوىل تبارك وتعاىل، 
 - لالإن�شان   - ال��ت��دري��ب  وه���ذا  العالنية  ويف  ال�شر  يف 
يكون اأكر و�شوحاً يف ال�شيام منه يف �شائر العبادات، 
فهو يغر�س يف نف�س ال�شائم ال�شرب على طاعة اهلل جل 
�شاأنه، ويتعلم قوة االإرادة، و�شبط وحكم النف�س التي 
ت�شرف يف �شهواتها طوال العام، ففي كثري من االأحيان 
يكون الطعام وال�شراب يف متناول ال�شائم، وبن يديه 

بعيداً عن اأنظار النا�س، ومع ذلك يكف عن تناولهما.
اإال خ�شية من اهلل عز وجل،  ذل��ك  ال�شائم  يفعل  وم��ا 
وعلى  اأفعاله،  على  ومطلع  وي�شمعه  يراه  باأنه  وعلمه 
يخاف غري  اإميانه وخوفه، فال  فيزداد  �شره وجهره، 
اهلل جل �شاأنه، فينال رحمته ور�شاه، بف�شل تاأثري هذه 
تبارك  امل��وىل  ق��ول  يف�شر  م��ا  وه��ذا  نف�شه،  يف  العبادة 
وتعاىل يف احلديث القد�شي: " كل عمل ابن اآدم له اإال 
ال�شوم فاإنه يل واأنا اأجزى به، يرتك طعامه و�شرابه 

من اأجلي ".
وقد ذكر االإمام الغزايل يف حكمة ن�شبة ال�شيام هلل عز 
وجل معنين: اأحدهما: اأن ال�شوم كف وترك، وهو يف 
الطاعات  وجميع  ي�شاهد،  عمل  فيه  لي�س  �شر  نف�شه 
وال�����ش��وم ال  اأعينهم،  م��ن  وم���راأى  م��ن اخللق  مب�شهد 

يراه اإال اهلل عز وجل فاإنه يف الباطن بال�شرب املجرد.
واالآخ�����ر: اأن���ه ق��ه��ر ل��ع��دو اهلل ع��ز وج���ل، ف���اإن و�شيلة 

ال�شيطان - لعنة اهلل - لل�شهوات.
قال  ولذلك  وال�شرب،  ب��االأك��ل  ال�شهوات  تقوى  واإمن��ا 
�شلى اهلل عليه و�شلم: " اإن ال�شيطان يجري من ابن 
" فاإذا  ب��اجل��وع  جم��اري��ه  ف�شيقوا  ال����دم،  جم���رى  اآدم 

و�شد  لل�شيطان،  قمعاً  اخل�شو�س  على  ال�شوم  ك��ان 
التخ�شي�س  ا�شتحق  مل��ج��اري��ه  وت�شييقاً  م�شالكه، 

بالن�شبة اإىل اهلل عز وجل.
فمن ه��ذه اجل��وان��ب وغ��ريه��ا م��ن م��زاي��ا ال�شيام 
تدبري  يف  العليا  االإ����ش���الم  ب���اأه���داف  �شلته  ك��ان��ت 
فيها  ليلمح  امل��زاي��ا  ه���ذه  امل��ت��اأم��ل يف  واأن  احل��ي��اة، 

ناحيتن مت�شادتن:
م�شتهيات  اأن  ف��رنى  م��ادي��اً،  طابعاً  وتتخذ  االأوىل: 

اإن ال�شيام عبادة وثيقة ال�شلة مبا يرمي اإليه االإ�شالم 
من النواحي االجتماعية البعيدة املدى، وعظم تدبري 
وُموا  َت�شُ َواأَن   } وتعاىل:  تبارك  امل��وىل  يقول  احلياة، 

ُكْم اإِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن } ) البقرة: 184 (. َخرْيٌ لَّ
من  ت��اأت��ي  االأه����داف  بتلك  ال�شيام  �شلة  وج��دن��ا  واإن 
ناحية مل ياألفها النا�س، فال غرابة يف هذا مادمنا ال 
الكرمي نقتدي بهديها،  القراآن  تعاليم  اإىل  اإال  نهدف 

ونتخذها رائداً لنا يف هذا ال�شدد.
باجلوع  وتهذيبها  النف�س  قمع  ال�شيام  حكمة  فمن 
والظماأ، كي تكون اأبعد عن اخل�شوع لهواها، واالنقياد 
ل�����ش��ه��وات��ه��ا، ويف ذل���ك ي��ق��ول امل�����ش��ط��ف��ي ���ش��ل��وات اهلل 
اآدم  اب��ن  م��ن  ي��ج��رى  ال�شيطان  " اإن  عليه:  و���ش��الم��ة 

جمرى الدم ف�شيقوا جماريه باجلوع والعط�س ".
ويف ال�شيام ترفع وت�شام عن م�شتهيات النف�س، وتنزه 
عن االأهواء والنزوات وهذا من �شاأن املالئكة املقربن، 
حينئذ  فال�شائم  غريزة،  وال  عندهم  �شهوة  ال  الذين 

�شبيه باملالئكة.
وال�شيام خري معن لالإن�شان على تقوى املوىل تبارك 
وتعاىل، واخل�شية منه، الأن النف�س الب�شرية حن تكف 
عن االأ�شياء املباحة خوفاً من اهلل جل �شاأنه، ورجاء يف 
رحمته، وطمعاً يف ثوابه، فاإن ذلك �شيقودها حتماً اإىل 
جتنب احل���رام، ويف ذل��ك يقول امل��وىل عز وج��ل: { َيا 
َعلَى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�شِّ َعلَْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ

الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن } ) البقرة: 183 (.
 

ال�شيام والرتبية اخللقية:
ال�شيام،  ل�شلطان  اأنف�شنا  اأن نخ�شع  ا�شتطعنا  اإذا  اإننا 
لنا  ما هو طبيعي  ن��زاول  اأي ال  ن�شرب،  ناأكل وال  فال 
يف كل يوم من االأي��ام العادية، فاإننا بذلك نكون اأقدر 
على كبح جماح اأنف�شنا عما هو لي�س مباحاً عادة، الأن 
ال�شيام يعد اأ�شمى درجات التحكم يف النف�س، فلي�س يف 
احلياة ما هو اأقوى من احلاجة اإىل الطعام وال�شراب.

 
كان  الطبيعية،  الرغبة  ه��ذه  نقهر  اأن  ا�شتطعنا  ف��اإذا 
اأياً  رغباتنا  التحكم يف  على  ق��وي  تدريب  ذل��ك  لنا يف 
كانت، وبذلك ي�شبح ال�شيام عاماًل من اأقوى عوامل 
الكرمية  احل���ي���اة  الأن  ل��الإن�����ش��ان،  اخل��ل��ق��ي��ة  ال��رتب��ي��ة 
الكاملة ال تتحقق اإال بعد اأن يكون الفرد قد �شهرته 
ثبوت  اأمامها  وثبت  واملكاره  امل�شاق  فاحتمل  ال�شدائد، 

ال�شجاع يف املعركة.
النعمة ال  ف���اإن  " اخ�شو�شنوا  االأث����ر:  ج��اء يف  ول��ذل��ك 
اأم��ا يف �شهر رم�شان  العادية  االأي���ام  " وه��ذا يف  ت��دوم 
اأنف�شنا هزة  لنهز  واأ�شمل  اأق��وى  فنخ�شو�شن يف �شورة 
اآثار  اأنف�شنا  ع��ن  ب��ه��ا  وننف�س  �شباتنا،  م��ن  توقظنا 
وال�شهوات،  ال��رغ��ب��ات  واإر����ش���اء  واالن��غ��م��ا���س،  ال���رتف 
ول��ت��ت��خ��ذ م��ن رغ��ب��ات��ن��ا ال��ت��ي ت��ع��ودن��ا اإر����ش���اءه���ا كلما 
حتركت منها نفو�شنا مطية ذلواًل ن�شيطر عليها، بداًل 

من اأن نخ�شع نحن لها.
اأنواع ال�شيام:

ال�شيام،  اأن�����واع  ال��ع�����ش��ري��ون  ال��ب��اح��ث��ون  ت���ن���اول  ل��ق��د 
وق�شموها اإىل اأق�شام ح�شب اأغرا�شها العامة واخلا�شة، 
من قدمي الع�شور اإىل الع�شر احلديث، وح�شروها يف 

خم�شة اأق�شام:
الق�شم االأول: �شيام التطهري:

االإمل��������ام باخلبائث  ع����ن  ال�������ش���ائ���م  ي���ك���ف  ال������ذي  وه�����و 

ما  اأه���م  م��ن  ه��ي  عنها  ال�����ش��ائ��م  ميتنع  ال��ت��ي  النف�س 
تف�شل املوىل تبارك وتعاىل به علينا من االآالء والنعم، 
وي��ق��وم بحق  ي���درك قيمتها،  اأن  االإن�����ش��ان  اأج����در  وم���ا 
تدرك  النعم ال  الأن  وع��ال،  املنعم جل  للخالق  �شكرها 
اإال بفقدها، فاالأعمى هو الذي يح�س بجالل  قيمتها 
نعمة الب�شر، املري�س هو الذي يدرك عظمة ال�شحة، 
اإذا ذاق  اإال  واالإن�شان ال ي�شعر بلذة الرخاء والرفاهية 
مرارة احلرمان وال�شدة، وال يتذوق حالوة الن�شر اإال 

من �شدم بق�شوة الهزمية.
وهذه هي �شنة احلياة وطبيعتها، فاالأ�شياء ال تتميز اإال 
باأ�شدادها، وال�شائم ال يعرف قيمة الطعام وال�شراب 
اإال عندما يذوق مرارة اجلوع، وحرارة العط�س، فيدرك 
نعم اهلل عز وجل فيجيء �شكره على هذه النعم �شادقاً 
ر�شول  ال��ذي جعل  ذل��ك هو  ولعل  القلب،  من  خال�شاً 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يرف�س اأن ت�شري بطحاء " 
اأ�شبع يوماً،  يا رب،ولكن  " ال  ويقول:  " له ذهباً  مكة 
واإذا  اإليك وذكرتك،  واأجوع يوماً، فاإذا جعت ت�شرعت 

�شبعت �شكرتك وحمدتك ".
هذا  ويت�شح  معنوياً،  روح��ي��اً  جانباً  وتتخذ  الثانية: 
االإن�شان  الأن  ب��امل��الئ��ك��ة،  ال�����ش��ائ��م  ت�شبيه  يف  اجل��ان��ب 
مكون من روح وج�شد، فاإذا ا�شتجاب االإن�شان لغرائزه، 
وانغم�س يف �شهواته مهماًل اجلانب الروحي، كان اإىل 
اإذا ارت��ق��ت نف�شه وعلت  اأم��ا  اأق���رب،  احل��ي��وان االأع��ج��م 
روحه، و�شما بت�شرفاته اإىل كل ما يحقق غذاء روحه، 
اأمام �شلطان عقله  بتحكمه يف عواطفه وقهر غرائزه 

وروحه، كان اإىل املالئكة اأقرب.
وجن��د - اأي�����ش��اً - اجل��ان��ب ال��روح��ي يف ت���اأدب ال�شائم 
اإىل تربية النف�س، وك�شر  ب�شفة ال�شمدية، باالإ�شافة 

�شهواتها باجلوع واحلرمان.
اأه��داف القراآن  اإن ال�شيام عبادة تلتقي يف هدفها مع 
احلياة،  وتنظيم  واالأرواح  العقول  تربية  يف  ال��ك��رمي، 
والعمل،  ال���ف���راغ  اأوق������ات  امل�����ش��ل��م��ن يف  ب���ن  وي���وح���د 
ب�شبغة  جميعاً  وي�شبغهم  وال�شراب،  الطعام  واأوق���ات 
االإن��اب��ة وال��رج��وع اإىل امل��وىل تبارك وت��ع��اىل، ويرطب 
االإيذاء  عن  ويعفها  والتقدي�س،  بالت�شبيح  األ�شنتهم 
ويغلق  ال�شر،  ب��اب  النا�س  على  وي�شد  التجريح،  وع��ن 
مبحبة  قلوبهم  ومي���الأ  ف��ي��ه،  التفكري  منافذ  عليهم 
اخلري وال��رب لعبادة اهلل عز وج��ل، وين�شئ يف قلوبهم 
خلق ال�شرب الذي هو عدة احلياة، وهكذا يريد اهلل جل 

�شاأنه اأن يكون االإن�شان.
ال�شيام من عنا�شر تكفري الذنوب:

مهماً  ال�شيام عن�شراً  وتعاىل  تبارك  املوىل  لقد جعل 
من عنا�شر تكفري الذنوب وذلك ملا له من اأثر كبري يف 
تهذيب النفو�س، وردعها، وكبح جماحها، فهو كفارة يف 
القتل اخلطاأ يقول اهلل عز وجل: { َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن اأَن 
َيْقُتَل ُموؤِْمناً اإِالَّ َخَطئاً َوَمن َقَتَل ُموؤِْمناً َخَطئاً َفَتْحِريُر 
ُقوا  دَّ َي�شَّ اأَن  الَّ  اإِ اأَْهِلِه  اإِىَل  �َشلََّمٌة  مُّ َوِدَي��ٌة  وؤِْمَنٍة  مُّ َرَقَبٍة 
ُكْم َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة  َفاإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدٍوّ لَّ
َفِدَيٌة  يَثاٌق  مِّ َوَبْيَنُهم  َبْيَنُكْم  َق��ْوٍم  ِمن  َك��اَن  َواإِن  وؤِْمَنٍة  مُّ
َيِجْد   ْ َفَمن ملَّ وؤِْمَنٍة  مُّ َرَقَبٍة  ِريُر  َوحَتْ اأَْهِلِه  اإِىَل  �َشلََّمٌة  مُّ
ُ َعِليماً  ِ َوَكاَن اهللَّ َن اهللَّ َياُم �َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنِ َتْوَبًة مِّ َف�شِ

َحِكيماً } ) الن�شاء: 92 (.
وهو كفارة يف الظهار، يقول املوىل تبارك وتعاىل: 

مِلَا َقاُلوا  { َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن نِّ�َشاِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن 
ِبِه  ُتوَعُظوَن  َذِلُكْم  ا  َيَتَما�شَّ اأَن  َقْبِل  ن  مِّ َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر 
َياُم �َشْهَرْيِن  ْ َيِجْد َف�شِ ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي * َفَمن ملَّ ُ مِبَ َواهللَّ

ا } ) املجادلة: 3 - 4 (. ُمَتَتاِبَعْنِ ِمن َقْبِل اأَن َيَتَما�شَّ
وه����و ك���ف���ارة يف خ��ط��اي��ا احل�����ج، ي���ق���ول امل�����وىل تبارك 
تََّع ِباْلُعْمَرِة اإِىَل احَلجِّ َفَما ا�ْشَتْي�َشَر  وتعاىل: { َفَمن مَتَ
��اٍم يِف احَلجِّ  اأَيَّ َياُم َثالَثِة  َيِجْد َف�شِ  ْ ِمن الَهْدِي َفَمن ملَّ
َيُكْن   ْ مِلَن ملَّ َذِلَك  َكاِملٌَة  َع�َشَرٌة  ِتْلَك  َرَجْعُتْم  اإَِذا  َو�َشْبَعٍة 
 )  196 البقرة:   (  { احَل���َراِم  املَ�ْشِجِد  ِري  َحا�شِ اأَْه��ُل��ُه 
اهلل عز وجل:  يقول  واإح��رام��ه،  وق��ت  املحرم  اأو �شيد 
ُحُرٌم  َواأَْن��ُت��ْم  ْيَد  ال�شَّ َتْقُتُلوا  اَل  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا   }
ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم  داً َفَجَزاٌء مِّ َتَعمِّ َوَمن َقَتلَُه ِمنُكم مُّ
اَرٌة  َكفَّ اأَْو  الَكْعَبِة  َباِلَغ  َهْدياً  نُكْم  مِّ َع��ْدٍل  َذَوا  ِبِه  َيْحُكُم 
اأَْمِرِه  لَِّيُذوَق َوَباَل  َياماً  اأَْو َعْدُل َذِلَك �شِ َطَعاُم َم�َشاِكَن 
ُ َعِزيٌز  ُ ِمْنُه َواهللَّ ا �َشلََف َوَمْن َعاَد َفَينَتِقُم اهللَّ ُ َعمَّ َعَفا اهللَّ

ُذو انِتَقاٍم } ) املائدة: 95 (.
املوىل تبارك وتعاىل: {  اليمن، يقول  وهو كفارة يف 
ا  اِنُكْم َوَلِكن ُيوؤَاِخُذُكم مِبَ ُ ِباللَّْغِو يِف اأَمْيَ اَل ُيوؤَاِخُذُكُم اهللَّ
ِمْن  َم�َشاِكَن  َع�َشَرِة  اإِْط��َع��اُم  اَرُتُه  َفَكفَّ ���اَن  االأَمْيَ  ُ دمتُّ َعقَّ
ِريُر َرَقَبٍة  ْهِليُكْم اأَْو ِك�ْشَوُتُهْم اأَْو حَتْ اأَْو�َشِط َما ُتْطِعُموَن اأَ
اِنُكْم  اأَمْيَ اَرُة  َكفَّ َذِلَك  ��اٍم  اأَيَّ َثالَثِة  َياُم  َف�شِ َيِجْد   ْ َفَمن ملَّ
ُ َلُكْم اآَياِتِه  ُ اهللَّ اَنُكْم َكَذِلَك ُيَبنِّ اإَِذا َحلَْفُتْم َواْحَفُظوا اأَمْيَ

َلَعلَُّكْم َت�ْشُكُروَن } ) املائدة: 89 (.
ثمرة العمل وجزاء اجلهد:

على  التلهف  طبيعتها  من  الب�شرية  النف�س  كانت  وملا 
فقد  وكفاحها،  جهدها  وج���زاء  عملها،  ثمرة  معرفة 
الذي  اأو�شح ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اجل��زاء 
اأعده املوىل تبارك وتعاىل لل�شائمن، الذين جاهدوا 
اأطماعهم،  واأجل���م���وا  ���ش��ه��وات��ه��م،  وح���ارب���وا  اأن��ف�����ش��ه��م، 
وخا�شوا اأ�شر�س معركة اأمام اأهوائهم ونزعاتهم، فقال 
�شلوات اهلل و�شالمه عليه: " اإن يف اجلنة باباً يقال له 
يدخل  ال  فيقومون،  ال�شائمون،  منه  يدخل  الريان.. 
منه اأحد غريهم، يقال: اأين ال�شائمون؟.. فيقومون، 
ال ي��دخ��ل م��ن��ه اأح���د غ��ريه��م، ف����اإذا دخ��ل��وا اأغ��ل��ق، فلم 

يدخل منه اأحد ".
وجل،  عز  اهلل  مراقبة  على  النف�س  يربي  ال�شيام  اإن 
اإمنا ي�شوم مراقباً هلل جل �شاأنه، الذي  فال�شائم حقاً 
ال يخفى عليه خافية يف االأر�س وال يف ال�شماء، يقول 
يِف  �َشْيٌء  َعلَيِه  َيْخَفى  اَل   َ اهللَّ اإِنَّ   } وج��ل:  عز  �شبحانه 

َماِء }) اآل عمران: 5 (. االأَْر�ِس َواَل يِف ال�شَّ
واخلري كله يف مراقبة املوىل تبارك وتعاىل ومن ذلك 
اخلري؛ العدل يف احلكم واالإن�شاف من النف�س و�شون 
العر�س واالأمانة وجميع �شعب االإميان التي يحر�س 
كل احلر�س من راقب ربه عز وجل على ك�شبها فيغتنم 
وي�شلم ويكون حم�شناً فقد قال امل�شطفى �شلوات اهلل 
و�شالمه عليه: " االإح�شان اأن تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن 

مل تكن تراه فاإنه يراك ".
ال��ل��ه��م وف��ق��ن��ا يف ه���ذا ال�����ش��ه��ر ال���ك���رمي اإىل م���ا حتبه 
واهدنا  اخل��ري،  اإىل  واأر�شدنا  قلوبنا  وطهر  وتر�شاه، 
اإن���ك نعم  ال�شبيل، وح��ق��ق لنا االأم���ن واالأم����ان،  ���ش��واء 

املوىل ونعم الن�شري.

�الأمانة من �ملك�نات 
�لروحية جل�سد �الإن�سان

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

قال تعاىل :
َباِل  َواجْلِ ْر����ِس  َوااْلأَ َماَواِت  ال�شَّ َعلَى  ااْلأََم��اَن��َة  َنا  َعَر�شْ ��ا  اإِنَّ  (
�ْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها ااْلإِن�َشاُن اإِنَُّه َكاَن  َفاأََبْنَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ

َظُلوًما َجُهواًل (
 االآية )72( من �شورة االأحزاب

االإلهي،  العطاء  على  اأمينا  ليكون  االإن�����ش��ان  اهلل  اخ��ت��ار 
واالأر�س  ال�����ش��م��اوات  مثل  خملوقاته  �شائر  على  وم��ي��زه 
واجلبال، حيث �شكب اهلل نوره لي�شكن يف قلب االإن�شان، 
وجعل له عينا روحية تتاأمل يف ملكوت اهلل، و�شمعا قلبيا 
فيه طاعة هلل، وجعل له يدا تفعل ما يريده اهلل، وقدما 
ت�شعى نحو كل خري يعود على خلق اهلل، وبذلك اأ�شبح له 
قلب طاهر ليحافظ عليه من داء الغ�شب واحلقد وال�شر 
هذه  واأم��ام  والق�شوة،  والكراهية  والكذب  االنتقام  وحب 
املفا�شد  ارتكاب  من  االإن�شان  يحتمي  الروحية  الطبيعة 
و�شوء االأخالق والظلم والكربياء، واإىل غري ذلك فيما ال 
يحبه اهلل، وقد يعرتي االإن�شان اأكر من ذلك، فعليه اأن 
يتما�شك وال ين�شاق وراء ال�شر، حتى يحافظ على الكيان 
الروحي الذي و�شعه اهلل يف قلب و�شمري وعقل ونف�س 
ربانيا  عبدا  ليكون  االإن�شان  اهلل  خلق  لقد  نعم  االإن�شان، 
اأنه قال) يا  كما جاء يف احلديث القد�شي عن رب العزة 
فيكون(  كن  لل�شيء  تقول  ربانيا  اأجعلك  اأطعني  عبدي 
عليها  يحافظ  اأم��ان��ة  اهلل  ط��اع��ة  اأن  ذل��ك  م��ن  ويتبن   ،
االإن�شان وال يفرط فيها، وكلما حافظ االإن�شان على اأمانة 
الطاعة فاإن اهلل يك�شف له كل احلجب، فريى بنور اهلل 
ما قد حتجبه اجلبال اأو يخفيه ظالم الليل، فقد يفتقد 
االإن�شان هذه النعم الروحية اإذا ابتعد وان�شغل عن طاعة 
يعد  االإن�شان مل  قلب  اأن  اهلل  فيعلم  املثلى،  وعبادته  اهلل 
القلوب  تتقلب  ي�شكنه، وهكذا  اأن  اهلل  الذي يحب  البيت 
يف  قلبه  يتقلب  اأن  االإن�شان  فليخ�س  الرحمن،  يدي  بن 
يوم من االأيام، فمن فقد قلبه الطاهر فقد خان االأمانة، 
واإن من روائع القلب الطاهر الت�شامح والعفو والرحمة 
وال�شالم،  باملحبة  والعدوان  باالإح�شان  االإ�شاءة  ومقابلة 
فليتعامل االإن�شان بهذا النهج الروحي الذي يجعله يتفوق 
على ال�شماوات التى ال تنقذ من �شقط من فوقها.. وعلى 
االأر�س، فقد تبتلع من مي�شي فوقها ...واجلبال ال تنقذ 
من انزلقت قدمه وهو يت�شلقها، كذلك البحار واالأنهار 
قد تغرق من ي�شبح فيها، ويبقى االإن�شان ب�شفافيته يفكر 
الإنقاذ من ي�شقط من ال�شماء ليحتمي مبظلة تقيه، وقد 
ي�شحي االإن�شان بنف�شه لينقذ من وقع يف حفرة �شحيقة، 
هواة  م��ن  ك��ان  م��ن  تلتقف  �شباكا  االإن�����ش��ان  ين�شب  وق��د 
الت�شلق فوق اجلبال، كما يلقي االإن�شان بنف�شه يف البحار 
االأم���واج، حتى ول��و كان  واالأن��ه��ار لينقذ غريقا من بن 
مثل  يفقد  فمن  ومذهبه،  لعقيدته  خمالفا  اأو  له  ع��دوا 
النا�س ظاملا وجهوال،  االأمانة يكتب عند اهلل وعند  هذه 
فاالأمانة �شر عميق من االأ�شرار االإلهية يف قلوب الب�شر.

ب�ضبب  اأيــام   3 املا�ضي  رم�ضان  يف  اأفطرت  لقد 
ال�ضفر فهل يجوز يل �ضيام رم�ضان هذه ال�ضنة 

لو مل اأق�س الأيام الفائتة؟

احلمدهلل رب العاملن، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف 
اآله و�شحبه اأجمعن،  املر�شلن �شيدنا حممد وعلى 

اأما بعد..
اأن يحفظك ويبارك فيك  فن�شاأل اهلل العلي القدير 
ركن  هو  رم�شان  و�شوم  الفرائ�س،  اأداء  لك  ويي�شر 
اأن ت�شومه،  اأرك��ان االإ���ش��الم ول��ذا فيجب عليك  من 
االأيام  تلك  تق�س  مل  ول��و  حتى  �شحيح  و�شيامك 

التي اأفطرتها من رم�شان املا�شي.
والذي يرتتب عليك يف تاأخري الق�شاء هو بقاء تلك 
االأيام يف ذمتك حتى تق�شيَّها ويجب اأن تدفع فدية 
اإطعام م�شكن عن كل يوم تاأخر ق�شاوؤه بال عذر، قال 
العالمة حممد غنيم النفراوي رحمه اهلل يف الفواكه 
ال��دواين: )من فرط يف ق�شاء رم�شان اإىل اأن دخل 
باإخراج  التكفري  اآخر فاإنه يجب عليه  عليه رم�شان 

مد عن كل يوم يق�شيه يدفعه مل�شكن واحد...(.
وعلى هذا فعليك اأن تبادر اإىل ق�شاء االأيام الثالثة 

طت يف ذلك فعليك اأن تق�شيها  قبل رم�شان، واإذا فرَّ
من  ُم���دٌّ  ل��ك��ٍل  م�شاكن  ث��الث��ة  وتطعم  رم�شان  بعد 
غالب القوت، وهو ما يعادل تقريبا 555 غرام من 

االأرز، اأو قيمتها. واهلل تعاىل اأعلم.
رم�شان،  ت�����ش��وم  اأن  عليك  ي��ج��ب  واخل��ال���ش��ة:   •
اأي��ام من  ذمتك  بقي يف  ول��و  و�شومك �شحيح حتى 
حتى  ع��ذر  لغري  الق�شاء  وت��اأخ��ري   املا�شي،  رم�شان 
بقاء  عليه  التايل ال يجوز، ويرتتب  رم�شان  يدخل 
تلك االأيام يف الذمة حتى ُتق�شى مع اإطعام م�شكن 

عن كل يوم يتاأخر ق�شاوؤه، واهلل تعاىل اأعلم.

ــام  اأي ــى  وف املا�ضية  ال�ضنة  عليكم،  ال�ضالم 
رم�ضان واأنا �ضائم دخلت يف غيبوبة واأدخلوين 

امل�ضت�ضفى ووجدوا اأين 

اأنا  و  ن�ضيانا  اأو  البلغم بغري ق�ضد  بلع  ما حكم 
�ضائم ؟؟ جزاكم اهلل خريا

احلمدهلل رب العاملن، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف 

اآله و�شحبه اأجمعن،  املر�شلن �شيدنا حممد وعلى 
اأما بعد..

ف�شومك  ن�شيانا،  البلغم  اب��ت��الع  يف  عليك  �شيء  ال 
الفقهاء  الأن  وذل���ك  اهلل،  ���ش��اء  اإن  وم��ق��ب��ول  �شحيح 
ذكروا اأن البلغم ال �شيء يف ابتالعه بالن�شبة لل�شائم 
ل�شعوبة التحرز منه، فقد قال العالمة الدرديري يف 
حا�شيته على �شرح ال�شيخ خليل رحمهما اهلل تعاىل: 
)املعتمد يف البلغم اأنه ال يفطر مطلقا ولو و�شل اإىل 
اإذا  لل�شائم  االأوىل  ولكن  للم�شقة(،  الل�شان  ط��رف 
و�شل اإىل ل�شانه بلغم ومتكن من طرحه اأن يطرحه 

عنه. واهلل تعاىل اأعلم.
ال�شائم  يفطر  ال  البلغم  اب��ت��الع   واخل��ال���ش��ة:   •
اأن  له  واالأوىل  منه،  التحرز  ل�شعوبة  الراجح،  على 

ال يبتلعه اإن اأمكن طرحه، واهلل تعاىل اأعلم.
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العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رق��م   - ــس.ذ.م.م(  �( العطور  لتجارة  فرجن  بر�ضتيج  ال�شركة:  ا�شم 
ال�شكل  البطن   احمد-  عبداهلل  ح�شن  ملك   -402 رق��م  مكتب  عنوانها:   672084
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1097180 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/108987(  
بتاريخ )2013/6/13( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطن حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ن يف مكتبه 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا���ش��م ال�����ش��رك��ة: جلف ايــزي مــوفــرز  )�ــــس.ذ.م.م( - رق���م ال��رخ�����ش��ة 664745 
عنوانها: حمل رقم ا�س 6 ملك حممد �شعيد حارب- الكرامة  ال�شكل القانوين: ذات 
م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1089030 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/110168(  بتاريخ 
)2013/6/16( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف 
دي��رة- رقة البطن حمل 7 ملك برج اخل��ور هاتف: )2226266- الكائن يف  مكتبه 
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 591031 الرخ�شة  رق��م   - )�ــس.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  دلكات  ال�شركة:  ا�شم 
عنوانها: مكتب رقم 207- ملك دائرة العقارات )حكومة دبي( ديرة- الرقة    ال�شكل 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1004978 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/120628(  
بتاريخ )2013/6/30( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطن حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ن يف مكتبه 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �ضركة حممود وملك لو التجارية )�س.ذ.م.م( - رقم الرخ�شة 
537661 عنوانها: مكتب رقم 221 ملك را�شد بن ثاين بن خلف الثاين ديرة/ نايف     
 60440 التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/120634(  بتاريخ )2013/6/30( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطن حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �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 
بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطن  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعين  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د 
مكتب  وع��ن��وان��ه��ا:  )�ــــس.ذ.م.م(  العطور   لتجارة  فــرجن  بر�ضتيج  بت�شفية 
ال�شادر  القرار  وذل��ك مبوجب    - البطن  احمد-  رق��م 402- ملك ح�شن عبداهلل 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/108987(. بتاريخ )2013/6/13( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطن حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �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 
بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطن  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعين  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د 
ا���س 6 ملك  رق��م  )�ـــس.ذ.م.م( وع��ن��وان��ه��ا: حم��ل  ايــزي موفرز  جلف  بت�شفية 
حممد �شعيد حارب- الكرامة وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/110168(. بتاريخ 
)2013/6/16( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف 
مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطن حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �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 البطن - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعين امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية 
دائرة  ملك   -207 رق��م  مكتب  وعنوانها:  )�ــس.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  دلكات 
العقارات )حكومة دبي( ديرة- الرقة -  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/120628(. 
بتاريخ )2013/6/30( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ن يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطن حم��ل 7 ملك 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
  �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 البطن - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعين امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
)�ــس.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب رقم 221  �ضركة حممود وملك لو التجارية   
ملك را�شد بن ثاين بن خلف الثاين ديرة/ نايف -  وذلك مبوجب القرار ال�شادر 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/120634(. بتاريخ )2013/6/30( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطن حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/529   جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعى/احمد تاج الدين احمد اجلن�شية: الهند  مدعي عليه: جوان مانيبوج 
 75000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبن  اجلن�شية:  داكاناي 
عنوانه:  الفلبن   اجلن�شية:  داكاناي  مانيبوج  جوان   / اعالنه  املطلوب  درهم 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االثنن املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1655و1656و2013/1654   عم جز - م ع- ب- اأظ

3-مظهر  الها�شم  ابو  2-برفيز  عبداخلالق  العابدين  زين  حممد  مدعن/1- 
ال�شيلية  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الدين  كمال  اال�شالم 
للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  ال�شيلية  موؤ�ش�شة   / اعالنه  املطلوب  عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/01

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1480   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد اليا�س مورو�س علي اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ور�شة 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ال�شيارات  لت�شليح  الريف 
عمالية املطلوب اعالنه /  ور�شة الريف لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية: االمارات      
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/24 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بوا�شطة وكيل  او  زايد - مزيد مول �شخ�شيا  الكائنة حممد بن   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1667   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شهيل رانا �شاه جهان مياه اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
االمارات      اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  العامة  للمقاوالت  الذهبي  الفريق 
الفريق  موؤ�ش�شة    / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  العامة  للمقاوالت  الذهبي 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االثنن املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

الب�شار اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ركن  ابو  مدعي/ فريد احمد ليت 
املروج للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املروج  ركن   / اعالنه  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/24 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
بوا�شطة وكيل  او  زايد - مزيد مول �شخ�شيا  الكائنة حممد بن   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1752   عم جز - م ع- ب- اأظ

يلفورد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداللطيف  احمد  فهد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  التبليط  العمال  �شتار 
�س.ذ.م.م  التبليط  �شتار العمال  يلفورد   / اعالنه  املطلوب  م�شتحقات عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/40    مد جز-   ب �س-ب-اأظ

عبدالقادر  علي  �شمرية  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  را�شد  مدعى/اميان 
املطلوب  درهم    20000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  عبدالقادر  علي  �شمرية   / اعالنه 
املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/15
�شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني يا�س االبتدائية - الكائنة بني يا�س 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1073/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

بارتيرنز  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته/  املرزوقي  ال�شاعر  عبدالرحيم  حممد   : امل�شتاأنف 
ابوظبي اجلن�شية: االمارات امل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة امليا�شة للمعدات ال�شناعية واخرون 
اجلن�شية: االمارات مو�شوع اال�شتئناف : الغاء حكم 925217 درهم  املطلوب اعالنه/

يزيد عبداهلل �شالح احلوامده اجلن�شية: االردن   العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/171 جت كل- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة مع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او 
مل�شتنداتك  موقعا  بدفاعك و�شوار  التقدم مبذكرة  وكيل معتمد وميكنك  بوا�شطة 

عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

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

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/109   عم كل - م ع- ب- اأظ

الطبي  الرو�شة  املانيا  مدعي عليه: مركز  رو�شي اجلن�شية:  مدعي/ مارتن 
االملاين ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  االملاين  الطبي  الرو�شة  مركز   / اعالنه 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
ايداع  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  زايد- مزيد مول  بن  حممد 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1526   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ ندمي اخرت ب�شري احمد اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: عرب بي�شيج 
للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه /  عرب بي�شيج للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/31 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1989   عم جز - م ع- ب- اأظ

املروج  ركن  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  علي  فازور  ا�شادول  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املروج  ركن   / اعالنه  املطلوب  عمالية 
االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/31 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1801   عم جز - م ع- ب- اأظ

الفخامة  عليه:  مدعي  الفلبن  اجلن�شية:  بادوا  دي  بيندا  جاي�شون  مدعي/ 
خلدمات الطريان اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مب�شتحقات 
االمارات     اجلن�شية:  الطريان  خلدمات  الفخامة    / اعالنه  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/274   جتاري جزئي   
اىل املدعى عليه /1-رب�س ديرج جي يف جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /

الرواد للكهربائيات )�س.ذ.م.م(   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )52.755 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2013/8/13 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2017 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- �شركة بن بليلة للمقاوالت- ذ.م.م   جمهول حمل 
وميثله:  احمد  فتحي  حممود  هيثم  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
وق��دره )214021( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.باال�شافة اىل مبلغ 11801 درهم 
ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم التنفيذ العمايل        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/457 تنفيذ جتاري
عبا�شعلي  م�شري   -2 ذ.م.م  للتجارة  كيزر  ا�شتار  �شركة  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 
���س.ذ.م.م 4- مهنا عبا�شعلي يو�شفي  يو�شفي 3- بن �شاحي لل�شياحة وال�شفر 
5- زهرة غفور كنجة ئي جمهويل  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك 
�شادرات ايران فرع املكتوم وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم   قد 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
وقدره )240682.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم التنفيذ التجاري        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/742 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- ايديا جلف للتجارة )�س.ذ.م.م(2- ابو الف�شل عبا�س مفيدي 3- 
عبداحلميد علي داو طلب 4- تالل اخلليج للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك �شادرات ايران فرع بر دبي وميثله: ابراهيم حممد 
احمد حممد القا�شم  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ 
�شدهم االول والثاين والثالث مببلغ )64763504.16 درهم( بالتكافل والت�شامن مع 
املنفذ �شدها الرابعه ب�شداد مبلغ وقدره )5000000 درهم(  من اجمايل املبلغ املحكوم 
املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والثالث  والثاين  االول  �شدهم  املنفذ  على  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم التنفيذ التجاري        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

املجلة  ن�شرته  للهوية  االإم���ارات  لهيئة  جديد  علمي  بحث  اأك��د 
اال�شرتالية الدولية االإبداع: االإدارة وال�شيا�شة واملمار�شة اأن اإدارة 
الهوية الرقمية باتت ت�شكل دعامة هامة للتنمية االقت�شادية يف 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وقالت الهيئة يف بحثها 
الذي ن�شرته املجلة يف عددها ال�شادر موؤخرا اأن م�شاريع بطاقات 
الهوية الذكية يف دول التعاون من �شاأنها اأن تلعب دورا حموريا 
يف تعزيز الثقة يف املعامالت االإلكرتونية وبالتايل حتقيق قفزات 
ف��ر���س جديدة  وب��ل��ورة  الرقمية  االق��ت�����ش��ادات  عمالقة يف من��و 
ل��الب��ت��ك��ار يف جم���ال ت��ق��دمي اخل��دم��ات واالأع���م���ال ودع���م جهود 

امل�شتمر لالقت�شاد الرقمي. واأ�شارت الهيئة يف بحثها  التطوير 
حتت عنوان الهوية الرقمية والتحول يف االقت�شادات اخلليجية 
اإىل اأن دول جمل�س التعاون اأطلقت العديد من مبادارت تطوير 
البنى التحتية التي تعتمد على م�شاريع الهوية الرقمية بهدف 
اأمناط  وتطوير  احلالية  االقت�شادية  النماذج  يف  ث��ورة  اإح��داث 
وقالت  ال�شاعة.  م��دار  على  تعمل  الذكية  للحكومات  مبتكرة 
من  العنكبوتية  ال�شبكة  ت��وف��ره  مم��ا  ال��رغ��م  ع��ل��ى  اإن���ه  الهيئة 
واخلا�س  احلكومي  القطاعن  موؤ�ش�شات  اأمام  جديدة  جماالت 
يف  التقليدية  االأمن��اط  عن  واخل��روج  والنمو  لالبتكار  كو�شيلة 
نطاق اإدارة االأعمال واخلدمات ..ال تزال العديد من ممار�شات 
اإدارة الهوية الرقمية التي يتم االعتماد عليها حاليا يف خمتلف 

ذات  خدمات  تطوير  لدعم  يكفي  مبا  قوية  غري  العامل  اأن��ح��اء 
قيمة م�شافة على �شبكة االإنرتنت وخا�شة يف ظل وجود عن�شر 
ح��ا���ش��م ومم��ك��ن م��ه��م يف ه���ذا امل��ج��ال ح��ي��ث ال ت���زال �شالحيات 
اإن�شاء واإدارة الهويات  التحكم به متاحة ملقدمي اخلدمات وهو 
الرقمية للمتعاملن على ال�شبكات الرقمية ولفتت اإىل اأن هذه 
فعالة  واأ�شاليب غري  تنظيمية  اأدوات  اإىل ظهور  اأدت  املمار�شات 
باخل�شو�شية  واملتعلقة  االأمنية  واملخاوف  للمخاطر  للت�شدي 
تعيق جهود  التي  االأ�شباب  اأه��م  اأح��د  يعترب  ما  وهو  ال�شخ�شية 
ال��ت��ط��وي��ر وا���ش��ت��خ��دام االإم��ك��ان��ات ال��ك��ام��ل��ة ل��الإن��رتن��ت. واأك���دت 
اإىل جت��اوز هذا الواقع  ب��ادرت  اأن دول التعاون  الهيئة يف بحثها 
من خالل تطوير م�شاريع الهوية الرقمية بهدف دعم مبادرات 

من  وك��ذل��ك  االإلكرتونية  التجارة  وازده���ار  االقت�شادي  النمو 
التي  والذكية  االإلكرتونية  احلكومات  م�شاريع  اإط��الق  خ��الل 
جمتمعات  ق��ي��ام  دع��م  يف  الرقمية  ال��ه��وي��ة  اأن��ظ��م��ة  على  تعتمد 
حتقيق  اإىل  و���ش��وال  متينة  رقمية  اقت�شادات  واإن�����ش��اء  معرفية 
اأن  واأ�شافت  امل��ج��ال.   ه��ذا  اأنظمتها يف  وال��رتاب��ط بن  التكامل 
اأنظمة  تعزيز  وبالتايل  االإلكرتونية  احلكومة  م�شاريع  جن��اح 
وو�شائل اإثبات الهوية ال�شخ�شية عرب الو�شائل الرقمية يتطلب 
لت�شهيل  العامة  ال�شيا�شات  حتديد  عنها  امل�شوؤولة  اجلهات  من 
منا�شبة  واآل��ي��ات  جديدة  خدمات  وابتكار  احلكومية  اخل��دم��ات 
االأداء والنتائج وو�شع روؤى وا�شحة  لتنفيذها ور�شد موؤ�شرات 

وقابلة للتنفيذ.

بحث علمي: �إد�رة �له�ية �لرقمية دعامة هامة للتنمية �القت�سادية بدول �لتعاون 

عامر �ملن�س�ري: من� مت�قع يف قطاع �الإن�ساء�ت مب�ساريع تف�ق 150 مليار درهم خلل �لعام �جلاري
•• ابوظبي-الفجر: 

املن�شوري  ���ش��امل  العمر  ع��ام��ر  اك��د 
جمموعة  ادارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
جمل�س  وع�شو  بي  ثري  املن�شوري 
قطاع  ان  امل��ق��اول��ن  جمعية  ادارة 
اال�شد  ن�شيب  له  �شيكون  املقاوالت 
التي  ال�شخمة  امل�شاريع  تنفيذ  يف 
احلكومية  اجل���ه���ات  ع��ن��ه��ا  اع��ل��ن��ت 
وال�������ش���رك���ات ال���ع���ام���ل���ة يف ال���دول���ة 
قطاع  ان  اىل  م�������ش���ريا  م������وؤخ������راُ، 
االن�����ش��اءات يف االم���ارات قد ي�شجل 
 4% ت��ف��وق  بن�شبة  م��ت��وق��ع��ا  من���وا 
يف  ليزيد  املا�شي،  العام  يف  مقارنة 
مليار   150 اىل  م�شاريعه  ح��ج��م 
درهم، مقارنة مب�شاريع بلغت 144 

مليار درهم يف العام املا�شي.
وقال املن�شوري يف ت�شريح �شحفي 
ان حكومة ابوظبي توا�شل اطالق 
التنموية  امل�������ش���اري���ع  م����ن  امل����زي����د 
تعزز  ان  �شانها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
م���ن اق��ت�����ش��اد االم������ارة وت���ن���وع من 
على  االعتماد  دون  الدخل  م�شادر 
م��ورد واح��د فقط يتمثل يف النفط 

فقط.
ك��م��ا �شهدت  امل��ن�����ش��وري:  وا����ش���اف 
اب����وظ����ب����ي م������وؤخ������راً اط�������الق ع���دد 
املميزة  ال���ع���ق���اري���ة  امل�������ش���اري���ع  م���ن 
عاملية  ����ش���ه���رة  اك���ت�������ش���ب���ت  وال����ت����ي 
ابوظبي،  م���ط���ار  م�������ش���روع  وم��ن��ه��ا 
ال��ل��وف��ر، م�شروع  م��ت��ح��ف  م�����ش��روع 
التجاري،  ���ش��ن��رتال  ال�����ش��وة  م��رك��ز 
عدد  تنفيذ  يف  اال�شتمرار  بخالف 
م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة يف جزيرة 
جزيرة  و  ال���رمي  وج��زي��رة  ابوظبي 
الراحة  �شاطئ  منطقة  و   ، امل��اري��ة 

وغريها من املناطق االخرى.
واأو�������ش������ح امل����ن���������ش����وري اأن��������ه رغ���م 
ت����واج����ه قطاع  ال���ت���ي  ال�������ش���ع���وب���ات 
املقاوالت فاإن دواعي التفاوؤل تكمن 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  م��وا���ش��ل��ة  يف 
خططها  امل���ح���ل���ي���ة  واحل�����ك�����وم�����ات 
التنموية من خالل اإطالق العديد 
م�شريا  االإن�شائية،  امل�شروعات  من 
اإىل اإطالق حكومتي اأبوظبي ودبي 
م�شروعات يف العديد من القطاعات 
اأبرزها الطريان وال�شناعة والطرق 
واالإ����ش���ك���ان، م��ع��رب��اً ع���ن اأم���ل���ه باأن 
الوطنية  امل��ق��اوالت  �شركات  حتظى 

واملحلية بح�شة جيدة منها.
قطاع  ان  اىل  امل���ن�������ش���وري  ول���ف���ت 
االن�شاءات يف الدولة قد ا�شبح اكر 
واقعية ويعتمد على حركة الطلب 
ال��ع��ق��ارات، بخالف  وال��ع��ر���س على 
واالجتاه  العقاري،  القطاع  واقعية 
اىل امل�شروعات احلكومية ال�شخمة 
االمر الذي يجعل من القطاع اكر 

ا�شتقرارا .
واو�شح املن�شوري ان قطاع املقاوالت 
وثيقا  ارتباطا  مرتبط  واالن�شاءات 

العقاري، وان االنتعا�س  ال�شوق  مع 
�شيرتك  ال�شوق  ه��ذا  ي�شهده  ال��ذي 
اث���ره يف ح��رك��ة االن�����ش��اءات والبناء 
الو�شع  ان  واك������د  وا�����ش����ح  ب�����ش��ك��ل 
االمارات  ت�شهده  الذي  االقت�شادي 
للقطاع  ك����ب����ريا  داع����م����ا  ي�������زال  ال 

العقاري وقطاع االن�شاءات.

م�ضاريع جديدة
ادارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  وي�����ق�����ول 
امل��ن�����ش��وري ث���ري ب��ي : ل��ق��د اعلنت 
من  االول  ال��ن�����ش��ف  يف  اب���وظ���ب���ي 
ال����ع����ام اجل�������اري ع����ن اط������الق عدد 
�شمن  اجل�����دي�����دة  امل�������ش���اري���ع  م����ن 
 2030 اب���وظ���ب���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
�شيبدا  كما  االق��ت�����ش��ادي��ة،  للتنمية 
عقارية  م�����ش��اري��ع  ب��ان�����ش��اء  ال��ع��م��ل 
بناية   300 ع��ن  يقل  ال  م��ا  ت�شمل 
جتارية بقيمة ثالثة مليارات درهم 
القرو�س  جل��ن��ة  واف��ق��ت  وان  �شبق 
العقارية على متويلها موؤخراً، كما 
انه من املتوقع ان يتم اعادة العمل 
العقارية  امل�شاريع  جميع  وباطالق 
ك���ان���ت مو�شع  ال���ت���ي  واالن�������ش���ائ���ي���ة 
وانتظار  وت��ق��ي��ي��م  درا�����ش����ة  اع�������ادة 
خالل الفرتة املا�شية ليتم طرحها 
جمدداً يف مناق�شات وتر�شيتها كما 
املتوقع ان تطلق جمموعة  انه من 
من امل�شاريع ال�شياحية والرتفيهية 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة  ال���ك���ب���رية 
اثراً  لها  ي��ك��ون  ان  يتوقع  املنطقة 
كبرياً يف قطاع االعمال والعقارات، 
جمموعة  اىل  ب���اال����ش���اف���ة  وذل�����ك 
ك��ب��رية م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ع��م��الق��ة يف 
والبرتوكماويات  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  ال��غ��رب��ي��ة  باملنطقة 
بع�س م�شاريع البنية التحتية وكل 
ه��ذا ي��ع��زز م��ن االن��ت��ع��ا���س والتعايف 
اقت�شاد  ي�����ش��ه��ده  ال�����ذي  امل��ل��م��و���س 
االم���������ارات وال�������ذي ���ش��ي��م��ه��د نحو 

الطفرة االقت�شادية املقبلة.
ول��ق��د ك���ان ل��ق��رار ت��ر���ش��ي��ة م�شروع 
اللوفر اكرب االثر االيجابي النف�شي 
وامل���ع���ن���وين ع���ل���ى ق���ط���اع االع���م���ال 
عزز  حيث  ابوظبي  يف  واالن�����ش��اءات 
ت�شود  التي  التفاوؤلية  النظرة  من 
قطاع امل��ال واالع��م��ال وال��ت��ي تب�شر 

مب�شتقبل واعد ووافر.
تنفذ  ابوظبي  ان  املن�شوري  واف���اد 
امل�شاريع  م����ن  جم���م���وع���ة  ح���ال���ي���اً 
العمالقة يف املنطقة الغربية تتعلق 
وال���غ���از وم�شايف  ال���ب���رتول  ب��ق��ط��اع 
م�شاريع  بع�شها  والطاقة  البرتول 
جديدة كلياً واالخر تو�شعة مل�شاريع 
طاقتها  م�������ش���ت���وى  ل���رف���ع  ق���ائ���م���ة 
ان يتم  امل��ت��وق��ع  اذ م��ن  االن��ت��اج��ي��ة 
اط��الق م�شاريع ج��دي��دة اخ��رى يف 
هذا املجال وتوقع ان ي�شتمر العمل 
يف ه���ذه امل�����ش��اري��ع م���ن خ��م�����س اىل 

ع�شر �شنوات على االقل.

دمج الدار و�ضروح
وذكر املن�شوري ان القطاع العقاري 
���ش��ع��ي��د ج����دا ب��ن��ف��اذ االن����دم����اج بن 
ا�شم   و���ش��روح حت��ت  ال���دار  �شركتي 
�شركة الدار العقارية وت�شكيل كيان 
امل�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ق����ادر  واح����د 
واال�شتعداد  ب��ه��ا،  ال��ع��م��ل  اجل�����اري 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���اري���ع اخ������رى خالل 
وجود  تتطلب  التي  املقبلة  الفرتة 
���ش��رك��ة ع��ق��اري��ة ق��وي��ة ق�����ادرة على 
حت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة وامل�����ش��ي بخطى 
ع����وائ����د جمزية  ث���اب���ت���ة وحت���ق���ي���ق 

للم�شاهمن .
يزال  ما  العقاري  القطاع  ان  واك��د 
من القطاعات الهامة على م�شتوى 
جديد  ك��ي��ان  وج����ود  وان  ال����دول����ة، 
ب��ه��ذا احل��ج��م م���ن ح��ي��ث اال�شول 
وحم���ف���ظ���ة امل�������ش���اري���ع واالرا�����ش����ي 
امل�شتثمرين  ث��ق��ة  م��ن  ي��ع��زز  ���ش��وف 
والهام،  احل���ي���وي  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف 
ان  خا�شة  به  لال�شتثمار  ويدفعهم 
القطاع العقاري يعترب االكر امانا 
للم�شتثمرين واالقل خماطرة رغم 
املن�شوري  واع���ت���رب  ال���ظ���روف  ك���ل 
�شتنعك�س  الدمج اجن��ازا هاما  قرار 
ب�شكل  العقاري  القطاع  على  اث��اره 

ايجابي قريبا.

خربة نوعية تراكمية
االمارات  دول��ة  ان  املن�شوري  واك��د 
تف�شيلية  م��زاي��ا  م��ن  متلكه  ومب���ا 
املادية  منها  متطورة  حتتية  وبنية 
والب�شرية والت�شريعية والتنظيمية 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال���ت���ي ت�����ش��ك��ل يف 
جديدة  ان��ط��الق  ق��واع��د  جمملها 
وقوية وفعالة نحو النمو والتطور 
الطفرة  ملواكبة  جم��دداً  واالزده���ار 
ولقطف  امل���ق���ب���ل���ة  االق����ت���������ش����ادي����ة 
ب�����ش��ب��ب توفر  ث��م��اره��ا االي��ج��اب��ي��ة 
الالزمة  واملوارد  الت�شريعية  البيئة 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن حيث 
جلميع  موطناً  االم����ارات  ا�شبحت 
روؤو������س االم�����وال والف���ك���ار االب����داع 

واال�شتثمارات العاملية.
االع�����م�����ال  رج���������ال  ان  وا��������ش�������اف: 
ب������االم������ارات ق����د اك���ت�������ش���ب���وا خالل 
امل��ا���ش��ي��ة خ����ربات نوعية  ال�����ش��ن��وات 
ت���راك���م���ي���ة م�����ن خ������الل االع����م����ال 
املتميزة والفريدة التي مت تنفيذها 
زمنية  ف�����رتة  خ�����الل  وان���������ش����اءه����ا 
حمدودة ولهذا فان رجال االعمال 
ملواجهة  االن  م��ن  ال��ع��دة  �شيعدون 
القادمة  ال��ط��ف��رة  متطلبات  ك��اف��ة 
كافة  ولتوفري  جيداً  لها  ب��االع��داد 
جميع  وجت���اوز  جناحها  متطلبات 
�شلبيات الطفرة ال�شابقة ولهذا فاننا 
ال نتوقع ان يكون للطفرة القادمة 
املكت�شبات  الن  ت�شخمية  اث���ار  اي 
واخل�����ربات ال�����ش��اب��ق��ة ك��ان��ت كبرية 

ولهذا �شيتم توفري كافة متطلبات 
اال���ش��واق خ��الل ه��ذه ال��ط��ف��رة من 
كافة انواع ال�شلع واملواد واخلدمات 
قيام  ���ش��رورة  العاملة مع  وال��ق��وى 
البنوك بدورها االيجابي يف توفري 
املنا�شب  بالوقت  املطلوب  التمويل 
وبا�شعار  ع���وائ���ق  او  ت���اخ���ري  دون 

منا�شبة وتناف�شية. 

توفري التمويل
قيام  ���ش��رورة  على  املن�شوري  �شدد 
ال�شيولة  ب�����ش��خ  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع 
النمو  لتعزيز  واملطلوبة  ال��الزم��ة 
ولتوفري  ال��ق��ائ��م ح��ال��ي��اً  امل��ل��م��و���س 
القادمة  للطفرة  املطلوب  التمويل 
ا�شعار  بتخفي�س  النظر  ونا�شدها 
ب�شبب  ت��ت��ق��ا���ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ائ���دة 
اال�شتثمارات  على  العالية  تكلفتها 
وامل�شتثمرين وب�شرورة اعادة النظر 
يف  املت�شددة  و�شروطها  باجراءاتها 

االقرا�س حالياً. 
واك�����د ب����ان ال��ت�����ش��دد يف االق���را����س 
وتكاليفه  و����ش���روط���ه  واج�����راءات�����ه 
الذي تتبعه معظم البنوك بالدولة 
يقل�س من االثار االيجابية للتعايف 
امللمو�س والفعال الذي ت�شهده كافة 

القطاعات االقت�شادية بالدولة.
وا�شاف بانه على الرغم من ارتفاع 
م�����ش��ت��وى ال�����ش��ي��ول��ة امل���ودع���ة لدى 
امل�شارف وانخفا�س م�شتوى ا�شعار 
تدفعها  التي  الودائع  على  الفوائد 
البنوك حالياً على الودائع الثابتة، 
فان ا�شعار الفائدة على االقرا�س مل 
تنخف�س بل بقيت مرتفعة مع انه 
تكلفتها  ان تكون مبنية على  يجب 
م�شتوياتها  عند  ثابتة  تبقى  ان  ال 
عنها  تتحرك  مل  املرتفعة  ال�شابقة 

منذ عدة �شنوات بدون اي مربر.
وا�شاف قائاًل: بانه ال بد من قيام 
ت��ع��دي��ل وت�شحيح  ب��اع��ادة  ال��ب��ن��وك 
القرو�س  ع��ل��ى  ف���وؤائ���ده���ا  ا����ش���ع���ار 
على  مبنية  ل��ت��ك��ون  وال��ت�����ش��ه��ي��الت 
وعليها  احل��ال��ي��ة  الفعلية  تكلفتها 
ا�شعار  يف  م��ه��م��ة  ت���ن���ازالت  ت��ق��دمي 
خ��دم��ات��ه��ا وع����دم امل��ب��ال��غ��ة ب��ه��ا الن 
لل�شوق  ج�����داً  �����ش����روري  ال��ت��م��وي��ل 
وخ��ا���ش��ة ال��ع��ق��اري��ة الن���ه ال ازده���ار 
متويل  ب���دون  عقارية  مبيعات  وال 

با�شعار تناف�شية.

وجهة ا�ضتثمارية
وا���ش��اف امل��ن�����ش��وري: حت��ول��ت دولة 
االمارات العربية املتحدة اىل وجهة 
املنطقة  م�شتوى  على  ا�شتثمارية 
الهندية  ال��ق��ارة  �شبه  م��ن  امل��م��ت��دة 
وحتى افريقيا ال�شمالية وال�شرقية 
واوا�����ش����ط����ه����ا وال���������ش����رق االو�����ش����ط 
البوابة  تعترب  واالم����ارات  ع��م��وم��اً، 
ا�شواق  ل��ك��ل  وال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ه��ام��ة 
ال�شركات  ك��ل  وادع���و  ه��ذه  املنطقة 

العاملية اىل اعتماد خطط ال�شواقها 
امل�شتقبلية لتكون االمارات منطقة 
اعمالها  ل����ط����رح  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
وبراجمها الت�شويقية واال�شتثمارية 
ي�شهدها  ال��ت��ي  اال���ش��ط��راب��ات  ب��ع��د 
ال�������ش���رق االو������ش�����ط وال���ت���داع���ي���ات 
ت��واج��ه��ه��ا منطقة  ال��ت��ي  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
ال���ي���ورو وال��ت��ي دف��ع��ت ع����دداً كبرياً 
امل�شتثمرين للبحث عن فر�س  من 
وا�شتقراراً  ام��ان��اً  اك��ر  ا�شتثمارية 
ح��ي��ث ا���ش��ب��ح��ت االم������ارات منطقة 
جذب مهمة ت�شعى من خاللها هذه 
ال�شركات اىل حتقيقة عوائد وارباح 
بان  ال��ق��ول  وميكننا  مالئمة  اك��ر 
امنة  وجهة  ا�شبحت  قد  االم���ارات 
وحيوية  ا�شرتايجية  اي�شاً  وتعترب 
بالعامل،  االق���ت�������ش���ادي���ات  ل���ك���ربى 
قد  االم��ارات  بان  القول  ون�شتيطع 
مهمة  ا�شرتاتيجية  بوابة  ا�شبحت 
االوروبية  ل��ل��دول  رئي�شية  ون��اف��ذة 
وال��ع��امل اىل ال�����ش��رق االو���ش��ط وما 
القارة  ب�شبه  ا����ش���واق  م��ن  ي���ج���اوره 

الهندية وافريقيا.

وجهة �ضياحية
ادارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  وي�����ق�����ول 
املن�شوري ثري بي: كما ان ابوظبي 
���ش��ي��اح��ي��ة على  ا����ش���ب���ح���ت وج����ه����ة 
امل�شتوين االقليمي والعاملي بف�شل 
اخلطة اال�شرتاتيجية التي و�شعتها 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة، والتي  اب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة 
�شياحية  م�شاريع  اطالق  ت�شتهدف 
ال�شياح  اع�����داد  وزي�����ادة  وف��ن��دق��ي��ة، 
العلم  مع   ، ابوظبي  اىل  القادمن 
العام احلايل �شخ  انه جرى خالل 
اجلديدة  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال��غ��رف  االف 
الفندقية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ع����دد  يف 
م�شاريع  افتتاح  بخالف  بابوظبي، 
�شياحية عمالقة على غرار م�شروع  
ي��ا���س ووت���ر ورل���د ال���ذي ي��ت��وق��ع ان 
ما  اجل��اري  العام  خ��الل  ي�شتقطب 
يفوق 500 الف زائر، االمر الذي 
يعني زيادة يف اعداد ال�شياح والزوار 
الم������ارة اب���وظ���ب���ي واالط�������الع على 

مقوماتها ال�شياحية .
ابوظبي ما�شية  امارة  ان  وا�شاف: 

للقطاع  ال����داع����م����ة  خ��ط��ط��ه��ا  يف 
ال�شياحي، ورفع ن�شبة م�شاركة هذا 
املحلي االجمايل  الناجت  القطاع يف 
لالمارة ، ونامل ان نكون من �شمن 
يف  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  �شركاء 
يف  وخططها  ا�شرتاتيجيتها  جن��اح 
ال�شياحية  ال��وج��ه��ة  اب��وظ��ب��ي  جعل 

االوىل على م�شتوى الدولة .

دعم القطاع ال�ضناعي
ال�شناعي،  ال��ق��ط��اع  يخ�س  م��ا  ويف 
من  ال�شناعي  القطاع  يعترب  ق��ال: 
الهامة،  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ولكنني ارى ان هذا القطاع يحتاج 
اىل مزيد من الرعاية والدعم من 
ق��ب��ل احل��ك��وم��ة م��ن اج���ل تطويره 
واالرت��ق��اء ب��ه ، وال��دف��ع نحو تعدد 
ال�����ش��ن��اع��ات وع����دم اق��ت�����ش��اره��ا ىل 

جماالت حمددة .
املهم  امل��ن�����ش��وري : وم����ن  وا����ش���اف 
بالقطاع  م���ع���ن���ي���ة  وزارة  وج�������ود 
ال�����ش��ن��اع��ي وت���ك���ون م��ت��ف��رغ��ة لهذا 
ال���ذي يعترب االهم  ال��ه��ام  ال��ق��ط��اع 
املتقدمة،  ال�����دول  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
وم�����ش��اه��م ه���ام ورئ��ي�����ش��ي يف الناجت 
امل��ه��م اي�شا  ل��ه��ا، ول��ك��ن م��ن  املحلي 
ت�����ش��ري��ع��ات وق���وان���ن ت�شهل  وج����ود 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 
�شواء للمواطنن او الوافدين، و ان 
للراغبن  ت�شهيالت  يجري تقدمي 
ب��اال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ن��اع��ي، ح��ي��ث ما 
مرتفعة  الت�شغيلية  التكلفة  ت���زال 
االعلى  وتعترب  االم���ارات  يف  لدينا 
العربية،  اخل��ل��ي��ج  ب�����دول  م��ق��ارن��ة 
االرا�شي  تاجري  ا�شعار  ان  بخالف 
ال  وق��د  مرتفعه  تعترب  ال�شناعية 
التي  ال�شغرية  ال�شركات  تتحملها 
القطاع  لديها توجه لال�شتثمار يف 
ال�شروري  م��ن  ان  كما  ال�شناعي، 
توفري االرا�شي ال�شناعية وتوفري 
لكي  ل��ه��ا  ال��الزم��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى 
نتمكن من تا�شي�س �شناعة ناجحة 

وقادرة على املناف�شة.
العمال  ا���ش��ت��ق��دام  ت��ك��ل��ف��ة  ان  ك��م��ا 
بالدول  م��ق��ارن��ة  م��رت��ف��ع��ة  ت��ع��ت��رب 
تاثر  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ه���ذه  وان  امل���ج���اورة 

وامل�شتثمرين  امل��ال  را���س  اي�شا على 
لقطاعات  يتجهون  يجعلهم  مما   ،

اقل تكلفة واف�شل عائدا.
احلكومة  ان  امل���ن�������ش���وري  واك�������د 
القطاع  تنمية  اعينها  ن�شب  ت�شع 
يجب  ول��ك��ن  وت��ط��وي��ره،  ال�شناعي 
الغاية عمل  ه��ذه  اج��ل حتقيق  من 
مل��خ��ت��ل��ف جوانب  ���ش��ام��ل��ة  م��راج��ع��ة 
بالدولة،  ال�����ش��ن��اع��ي  اال���ش��ت��ث��م��ار 
ق��وان��ن وت�شريعات  ا���ش��دار  واول��ه��ا 
اال�شتثمار  ت�����ش��ج��ي��ع  ���ش��ان��ه��ا  م����ن 
ال�شناعي بالدولة، توفري االرا�شي 
ال�������ش���ن���اع���ي���ة وت����وف����ري اخل����دم����ات 
القامة  ال��الزم��ة  التحتية  وال��ب��ن��ى 
�شناعة متطورة، وتاجري االرا�شي 
با�شعار معقولة ومقبولة و ال تزيد 
اىل  اخلليج،  دول  يف  نظرياتها  عن 
العمالة  جلب  تكلفة  خف�س  جانب 
ال�������ش���ن���اع���ي���ة امل�����اه�����رة، وك�����ل ه���ذه 
القطاع  ت�شجيع  �شت�شهم يف  االم��ور 
متعددة  �شناعات  وب��روز  ال�شناعي 
هذا  تطور  ان  �شانها  من  ومتنوعة 
م�شتويات  اىل  به  وترتقي  القطاع 

عالية .
ومن املهم اي�شا ت�شجيع امل�شتثمرين 
هامة  �شناعات  يف  اال�شتثمار  على 
وح��ي��وي��ة مثل ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ن 
امل�شدرة  ال����دول  ن��ع��ت��رب م��ن  ح��ي��ث 
للنفط و من �شان هذه ال�شناعات ان 
تنمي هذا القطاع اىل جانب تطوير 
والدوائية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
التي  الثقيلة  ال�����ش��ن��اع��ات  ب��خ��الف 
من �شانها ان جتعل االمارات مركزا 
�شناعيا عامليا ومناف�شا ال�شتقطاب 

جميع امل�شتثمرين.

اأداء )املن�ضوري ثري بي(
املن�شوري  �شامل  العمر  عامر  ق��ال 
جمموعة  ادارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�شهدت   : ب�����ي  ث������ري  امل����ن���������ش����وري 
اعمالها  يف  ت���و����ش���ع���ا  امل���ج���م���وع���ة 
حيث   ، تا�شي�شها  م��ن��ذ  وان�شطتها 
نحو  ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا  االن  ت��ت��ج��ه 
القطاع ال�شناعي والغذائي يف دولة 
االمارات العربية املتحدة وخارجها، 
التي  اال�شرتاتيجية  بف�شل  وذل��ك 
م�شادر  لتنويع  املجموعة  ت�شعها 
العوائد  اف�����ش��ل  وحت��ق��ي��ق  ال���دخ���ل 

وااليرادات.
يف  افتتحت  امل��ج��م��وع��ة  ان  واو���ش��ح 
وق���ت ���ش��اب��ق  ك��اب��ي��ت��ال ه��وم��ز  اول 
�شالة ملواد البناء الفاخرة والراقية 
الكبري  الطلب  لتلبية  ابوظبي  يف 
على هذا النوع من املواد امل�شتخدمة 
حيث  والفنادق،  واملكاتب  املنازل  يف 
ت�����ش��م ���ش��ال��ة ك��اي��ب��ت��ال ه��وم��ز على 
افخر واحدث مواد البناء والبالط 
امل�شتخدمة يف  و االث��اث واالخ�شاب 
وتتمتع  وال��ف��ن��ادق  واملكاتب  امل��ن��ازل 

بجودتها العاملية.

وي��ف��ي��د امل��ن�����ش��وري ان ���ش��رك��ة ثري 
ب����������راذرز ال���ت���ج���اري���ة ال����ت����ي ج���رى 
اط����الق����ه����ا م������وؤخ������را ت���خ���ت�������س يف 
جانب  اىل  املطاعم  م�شاريع  اقامة 
يف  لال�شتثمار  ال��ق��ادم��ة  توجهاتها 
ال���ق���ط���اع ال�����ش��ي��اح��ي، م��و���ش��ح��ا ان 
ال�شركة تدر�س خالل الفرتة املقبلة 
عددا من اخليارات اال�شتثمارية يف 
هذا ال�شان وافتتاح عدد من املطاعم 

يف الدولة وخارجها.
االدارة يف  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وي��ق��ول 
مطعم   افتتحنا  لقد  ال�����ش��اأن:  ه��ذا 
�شل�شلة  اول  ���ش��م��ن  ل-م��ي��ت�����ش��ي 
واننا  ب��ال��دول��ة  ال��ف��اخ��رة  للمطاعم 
على  املقبلة  الفرتة  خالل  �شن�شعى 
اطالق ا�شماء جتارية اماراتية على 
عالماتنا التجارية املقبلة، وننطلق 
ب��ه��ذه اال���ش��م��اء م��ن االم����ارات نحو 
الك�شف عن عدد  العامل، و�شيجري 
م��ن ه���ذه امل�����ش��اري��ع خ���الل الفرتة 

املقبلة .

دعم امل�ضاريع ال�ضغرية
املن�شوري  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  واك���د 
ث������ري ب�����ي اه���م���ي���ة م������ب������ادرة دع���م 
وال�شغرية  امل��ت��و���ش��ط��ة  امل�������ش���اري���ع 
تخ�شي�س  خ�����الل  م����ن  ل��ل�����ش��ب��اب 
ال����وزارات  م�����ش��رتي��ات  م��ن   10%
امل�شاريع  لهذه  االحتادية  والهيئات 
ال��دع��م احلكومي  ال��ت��ي حت��ت��اج اىل 
من اجل ان تزدهر وت�شتمر ويحقق 
الذي  التفوق  ال�شباب  خاللها  من 

ي�شبون اليه .
املن�شوري  جمموعة  رئي�س  ويقول 
ثري بي: ان ا�شدار قانون امل�شاريع 
�شي�شهم  وامل���ت���و����ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 
ال�شباب  يف خ��ل��ق ج��ي��ل ج��دي��د م��ن 
تطبيق  اىل  ���ش��ي��ت��ج��ه��ون  ال����ذي����ن 
اف���ك���اره���م ع��ل��ى ار�����س ال���واق���ع من 
خالل م�شاريع �شغرية و متو�شطة 
وم���ت���ن���وع���ة يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت، 
االمر الذي �شيحفزهم على النجاح 
يف  فاعلن  م�شاهمن  ي��ك��ون��وا  وان 

تنمية الدولة.
الوزراء  املن�شوري ان جمل�س  واأك��د 
ومن خالل القرارات التي بتخذها 
يعمل ب�شكل م�شتمر من اجل خدمة 
ال���وط���ن وامل�����واط�����ن، وت���ع���زي���ز دور 
التكاتف  وخ��ل��ق  املجتمع  يف  ال��ف��رد 
وال���ت���ع���اون ب���ن ج��م��ي��ع ال��ن��ا���س من 
اجل ان يكونوا فاعلن يف النهو�س 
وتطورها  بها  واالرت��ق��اء  بدولتهم 
من  العديد  تناف�س  يجعلها  ب�شكل 

الدول املتقدمة .
وي��ق��ول: ان االه��ت��م��ام ال���ذي توليه 
اخلا�س  للقطاع  الر�شيدة  القيادة 
ال�شغرية  امل���������ش����اري����ع  خ���ا����ش���ة  و 
واملتو�شطة �شينعك�س بااليجاب على 
تنميتها  يف  وي�شهم  امل�����ش��اري��ع  ه��ذه 

وازدهارها وتو�شعها .

للتدريب  اال�شرتاتيجي  دلتا  الفا  الت�شجيل/املالك:مركز  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
A ADSECC:واال�شت�شارات االمنية ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:189568       بتاريخ:2013/4/3 م
با�ش��م:مركز الفا دلتا اال�شرتاتيجي للتدريب واال�شت�شارات االمنية ذ.م.م

وعنوانه:العنوان -م�شفح ال�شناعية ، �س.ب: 43565 ، هاتف: 025540121 ، فاك�س: 025540126
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 التدريب يف جمال االمن وال�شالمة ا�شت�شارات يف جمال 

االنظمة االمنية.
 a و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل مثلث باللون االزرق وحدوده باللون االحمر الغامق وداخل حرف

باللون االزرق الفاحت وا�شفل املثلث ADSECC باللون االحمر الغامق .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شي ات�س 2 ام هيل انريجي كندا - ليميتد
MHILL2CH:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191727       بتاريخ:2013/5/15 م
با�ش��م:�شي ات�س 2 ام هيل انريجي كندا - ليميتد

وعنوانه:ابوظبي �شارع املرور ، �س.ب:45570 ، هاتف: 0244013800 ، فاك�س: 026344503
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية 

اخلا�شة برتكيب معدات ابار النفط والغاز الطبيعي و�شيانتها وخا�شة تركيب املعدات .
الفاحت  االخ�شر  باللون  مربع  ا�شفلها  الفاحت  االزرق  باللون  كرة  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

الرمادي .   باللون   MHILL2CH وعلى مين ال�شكل
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843

مرتوماك  اوتومي�شن/خمترب  ماك  الت�شجيل/املالك:مرتو  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
m m:اوتومي�شن للمعايره طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:191816       بتاريخ:2013/5/16 م
با�ش��م:مرتو ماك اوتومي�شن/ خمترب مرتوماك اوتومي�شن للمعايره

وعنوانه:م�شفح ال�شناعية ، �س.ب:9270 ، هاتف: 025544949 ، فاك�س: 025544645
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 خمترب معايرة االوزان واملقاي�س .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن m m متداخلتن مع بع�شهما ب�شكل مميز ويدنوهما من ا�شفل خط 
عري�س مميز باللون االزرق .  

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اك�س 5 لزينة ال�شيارات
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:XFIVE اك�س 5 لزينة ال�شيارات

املودعة بالرقم:184651       بتاريخ:2013/1/2 م
با�ش��م:اك�س 5 لزينة ال�شيارات

وعنوانه:العنوان -ابوظبي �شارع ال�شالم ، �س.ب: 32656 ، هاتف: 0504563979
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع )زينة واك�ش�شوارات 
ال�شيارات م�شجالت وتلفزيونات ال�شيارات( ل�شالح الغري  وذلك لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها 

عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حرف XFIVE باللون اال�شود وحرف X ممدود بخط كبري ويدنوها 

اك�س 5 لزينة ال�شيارات باللون اال�شود وال�شكل على خلفية بي�شاء .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843
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العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1508   عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  جازي  جيالنتار  ح�شن  �شهادت  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  دلوار 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / دلوار للخدمات الفنية �س.ذ.م.م اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/31 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2002   عم جز - م ع- ب- اأظ

املكارم  �شركة  عليه:  مدعي  نيبال  اجلن�شية:  خان  عبداليعقوب  مدعي/ 
الدعوى: م�شتحقات  االمارات مو�شوع  ذ.م.م اجلن�شية:  وال�شيانة  للمقاوالت 
عمالية املطلوب اعالنه /  �شركة املكارم للمقاوالت وال�شيانة ذ.م.م اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/28 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1771   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد ابوبكر حممد يون�س اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شمارت 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  امل�شت�شفيات  الدارة 
عمالية املطلوب اعالنه /   �شمارت الدارة امل�شت�شفيات ذ.م.م اجلن�شية: االمارات     
عنوانه: بالن�شر)اعالن املدعى عليها بعري�شة الدعوى ( حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/7/28 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/7/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/283 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
�شده  املنفذ  بنغالدي�س    اجلن�شية:  عبدالبارك  ليت  التنفيذ/ح�شن  طالب 
�شنقر  اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  �شنقر   :
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
رقم 2012/2542 عم  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز-م ع- ب -اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/25 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ 
- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1281 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
�شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  عبدال�شفار  عدنان  التنفيذ/حممد  طالب 
االمارات    اجلن�شية:  ايه  بيه  ا�س  مبيانتي  تريموا  ا�شو�شيت  ا�شرت  �شركة   :
املطلوب اعالنه: �شركة ا�شرت ا�شو�شيت تريموا مبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
اأظ  وحدد  م ع- �س-  الدعوى رقم 2012/1301 عمايل-  ال�شادر يف  التنفيذ 
التنفيذ  املوافق 2013/7/25 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�شة يوم اخلمي�س 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
تفاديا   . اعاله  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/386 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/عزيز احلق ابو احل�شن اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده : 
حمل ال�شيد جمال لت�شليح االدوات الكهربائية وال�شحية اجلن�شية: االمارات    
الكهربائية وال�شحية  ال�شيد جمال لت�شليح االدوات  املطلوب اعالنه: حمل 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/153 عم جز-م ع- ب -اأظ وحدد 
التنفيذ  املوافق 2013/7/25 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�شة يوم اخلمي�س 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
تفاديا   . اعاله  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/924 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
 : �شده  املنفذ  فل�شطن  اجلن�شية:  الزيني  فايز  �شاكر  التنفيذ/فايز  طالب 
با�شكا االمارات للمقاوالت ذ.م.م اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: با�شكا 
االمارات للمقاوالت ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/63 
املوافق 2013/7/25  عم كل-م ع- ب -اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/357 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية   خان  ها�شم  خان  التنفيذ/مظفر  طالب 
�شما ال�شام العمال الديكور اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه:  �شما ال�شام 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  االمارات عنوانه:  الديكور اجلن�شية:  العمال 
رقم 2012/1329 عم  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز-م ع- ب -اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/7/28 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ 
- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/714 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/احمد فوزي عبدالراخي عبادي اجلن�شية: م�شر املنفذ �شده 
اعالنه:   املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  واي  درمي   :
بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  واي  درمي 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/254 عم جز-م ع- ب -اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/7/28 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/333 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
اجلن�شية:  الدين  حبيب  قا�شي  الدين  منحا�س  التنفيذ/قا�شي  طالب 
اجلن�شية:  املالب�س  وخياطة  لتف�شيل  ا�شتربق   : �شده  املنفذ  بنغالدي�س 
اجلن�شية:  املالب�س  وخياطة  لتف�شيل  ا�شتربق  اعالنه:  املطلوب  االمارات 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
وحدد  -اأظ  ب  ع-  جز-م  عم   2012/2863 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/28 املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
تفاديا   . اعاله  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/149 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/حممد نواز �شريف ابول مكرم اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ 
االمارات    اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  اجل�شر  را�س   : �شده 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  اجل�شر  را�س  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  بالن�شر مبا ان طالب  االمارات  عنوانه: 
وحدد  -اأظ  ب  ع-  جز-م  عم   2012/982 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/29 املوافق  االثنن  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
تفاديا   . اعاله  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1342 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/فيجايا الك�شمي �شودون اجلن�شية: الهند املنفذ �شده : ا�شرت 
االمارات لالعمال االلكرتوميكانيكية اجلن�شية: االمارات    املطلوب اعالنه:  
عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  االمارات لالعمال  ا�شرت 
ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
جل�شة  لنظره  وحدد  -اأظ  �س   - ع  -م  عمايل   2013/462 رقم  الدعوى  يف 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/29 املوافق  االثنن  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
التخاذ  تفاديا   . اعاله  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1640   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شهيد اال�شالم ابو الها�شم اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: حمل 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  وااللكرتونيات  نواب  �شليم  حممد 
وااللكرتونيات  نواب  �شليم  اعالنه /حمل حممد  املطلوب  م�شتحقات عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1193   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد فرياد حممد رم�شان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: تراند 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت 
املطلوب اعالنه / تراند للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
االثنن  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   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
ايداع  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  زايد- مزيد مول  بن  حممد 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1570   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ مارليني مونتيجو بريجويل اجلن�شية: الفلبن    مدعي عليه: ال�شمو 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  للعطور 
اعالنه / ال�شمو للعطور اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/7/29 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
زايد-  بن  حممد  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1990و1993و2010و2013/1994   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعن/ 1-ابو اخلري روح االمن 2-حممد علم حاجي بازال احمد 3-لقمان 
ح�شن نوراال�شالم 4-تيبو  �شلطان كليم اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املروج  ركن 
ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املروج  /ركن  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية    املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1183 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/عبداهلل جمدي حممد �شباح اجلن�شية: م�شر املنفذ �شده : 
البوابه اخل�شراء لتن�شيق احلدائق ذ.م.م اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه:  
البوابه اخل�شراء لتن�شيق احلدائق ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/344 عم كل- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/7/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1212 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
املنفذ  بنغالدي�س   انور ح�شن اجلن�شية:  التنفيذ/حممد بالل حممد  طالب 
�شده : يولند اخلليج لالن�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   املطلوب 
اعالنه:يولند اخلليج لالن�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2013/847 عم جز- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3253 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/حممد روبيل مربوك اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س   املنفذ �شده 
: ارت اميج للديكور اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه:ارت اميج للديكور 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2012/2390 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/7/31 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ - الكائنة 
 . اعاله  ال�شند  لتنفيذ  بوا�شطة وكيل معتمد  او  العمالية �شخ�شيا  باملحكمة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/944 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
املنفذ �شده  التنفيذ/تامر حممد �شليمان جماهد اجلن�شية: م�شر    طالب 
: ال�شراع ملقاوالت التك�شية واالر�شيات اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه:  
ال�شراع ملقاوالت التك�شية واالر�شيات اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2013/146 عمايل - م ع- �س- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم االثنن املوافق 
2013/7/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10843 بتاريخ   2013/7/14     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/233   عم كل - م ع- ب- اأظ

مدعي/ و�شام ابراهيم احمد املطرو�شي اجلن�شية: فل�شطن مدعي عليه: ايبال 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�شناعات 
عمالية املطلوب اعالنه / ايبال لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االحد املوافق 2013/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد - مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/83 )مدين جزئي) بوا�سطة الن�سر بالئحة

خليفة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
االمارات  املدعي/�شركة  اق��ام  االم��ارات  جن�شيته:  الغفلي  �شعيد  عبداهلل  ح�شن 
لالت�شاالت املتكاملة �س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا �شيتي- املبنى املقابل 
ملحطة ال بيبي �شي ت: 043212555 الدعوى برقم 2013/83 -مدين - جزئي- 
عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 11.171.64 درهم    فانت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام 
وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 29 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/10
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/320 )جتاري جزئي) بوا�سطة الن�سر بالئحة
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•• كازان-وام:

اأ�شاد الدكتور عمر عبد العزيز احلاي امن عام االحتاد الريا�شي ملوؤ�ش�شات 
باخلطوة   2013 يونيفر�شياد  اىل  ال��دول��ة  وف��د  رئي�س  ال��ع��ايل  التعليم 
التي اقدمت عليها يف كازان احدى �شركات الرتويج والت�شويق لل�شياحة 
والعقارات يف االمارات. واأكد انها كانت فر�شة كربى امام بقية ال�شركات 
لو  والريا�شة  بال�شياحة  املهتمة  وخا�شة  الدولة  يف  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات 
ريا�شي  االف  ت�شعة  نحو  امام  باالمارات  التعريفية  قامت مبثل اخلطوة 
وريا�شية من 165 دولة اثناء اليونيفر�شياد وكذلك �شكان املدينة وال�شعب 
الرو�شي. ودعا الدكتور عمر احلاي املوؤ�ش�شات اىل التن�شيق فيما بينها يف 
املجاالت  يف  االم���ارات  حققتها  التي  باملنجزات  للتعريف  القادمة  امل���رات 

الدولية  املحافل  الذين ميثلونها يف  الدولة  �شباب  ان  اىل  ..م�شريا  كافة 
هم القاطرة التي متر من خاللها اجلهات نحو العامل اخلارجي. وكانت 
احدى ال�شركات العاملة يف قطاع العقارات وال�شياحة يف دبي اتخذت من 
مدينة كازان الترتية منذ �شتة ا�شهر مكان الرتويج والت�شويق لل�شياحة 
يف  ال�شركة  وتعر�س  دب��ي.  مدينة  يف  وخا�شة  الدولة  يف  العقارات  و�شراء 
فندق كور�شتون احد اكرب فنادق اخلم�شة جنوم بالعا�شمة الترتية العديد 
لتاأجري  وت�شوق  دبي  مناطق  خمتلف  يف  العمرانية  واملباين  امل�شاريع  من 
او بيع مافيها من الفلل وال�شقق با�شعار تناف�شية. وقالت ك�شينيا املديرة 
التنفيذية لت�شويق اعمال ال�شركة يف كازان اإن الرتويج يهدف اىل تعريف 
منطقة  يف  اال�شتثمارية  بالفر�س  االجانب  وال�شواح  والترتين  الرو�س 
ال�شركة يف  الرو�س على مكتب  املرتددين  ان  االو�شط م�شرية اىل  ال�شرق 

الفندق الراغبن يف ال�شراء يطرحون العديد من اال�شئلة حول اال�شعار 
وامليزات التناف�شية كعدم وجود ر�شوم على العقار بل واي�شا حول الطق�س 
يف االمارات وتقوم بالرد على اال�شئلة مع زميلتها الترتية �شفية. وتابعت 
ك�شينيا ان كثريا من هوؤالء الباحثن عن الفر�س اال�شتثمارية اليعرفون 
مثل امليزات رغم رغبتهم يف ال�شراء او يف ال�شياحة يف جهات جديدة بالن�شبة 
لهم. من جهتها قالت �شفية ان مكتب ال�شركة يعمل يوميا من العا�شرة 
�شباحا اإىل التا�شعة ليال ال�شتقبال الزبائن و�شرح كل مايتعلق بالعقارات 
يف  اك��رب  مكتب  لل�شركة  ان  اىل  وا���ش��ارت  الفندق.  يف  املعرو�شة  وامل�شاريع 
مو�شكو يتم عربه التوا�شل مع مقر ال�شركة يف دبي للرد على املزيد من 
اال�شتف�شارات حول عناوين العقارات وامكانية زيارتها او االطالع عليها. 
وت�شيف �شفية ان مكتب كازان يعر�س العقارات وامل�شاريع العمرانية على 

�شا�شة تلفزيونية ويقدم بع�س الربو�شورات اخلا�شة بال�شركة االم يف دبي 
..م�شرية اىل ان العقارات ت�شمل اأبراجا مثل ذا بريدج وجراند �شنرتال وذا 

�شبريت وغريها من العقارات االخرى.
معامل  من  للعديد  مناظر  التلفزيونية  والعرو�س  الربو�شورات  وت�شمل 
الدولة ال�شياحية كربج خليفة وبرج العرب وجزيرة النخلة وغريها من 
ان  و�شفية  ك�شينيا  واك��دت  وال�����ش��واح.  لل�شياحة  اجل��اذب��ة  االخ��رى  املعامل 
املقامة  اليونيفر�شياد  العاملية  اجلامعية  للريا�شة  ال�27  الدورة  فعاليات 
يف  وال�شياحة  بالعقارات  للتعريف  ج��دي��دة  دفعة  اعطت  ك���ازان  يف  حاليا 
امل�شاركة  االم��ارات .. واو�شحتا ان نزالء الفندق من خمتلف دول العامل 
يف اليونيفر�شياد ا�شتطاعوا التعرف على التطور العمراين وال�شياحي يف 

االمارات وعلى امل�شاريع اال�شتثمارية وال�شياحية فيها.

كاز�ن تروج لل�سياحة و�لعقار يف �الإمار�ت

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة حممد هالل املهريي مدير عام 
�شعادة  م��ع  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
ماك�س بيور �شفري مملكة ال�شويد لدى الدولة 
اال�شتثماري  التعاون  عالقات  تطوير  �شبل 
االأعمال  ورج��ال  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  بن 
اأبوظبي وال�شويد وخا�شة  اإم��ارة  يف كل من 
ت�شجيع ال�شركات ال�شويدية على اال�شتثمار 
و  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ال�شناعي يف  ال��ق��ط��اع  يف 
قالت الغرفة يف بيان �شحفي عن االجتماع 
دعا  املهريي  هالل  حممد  �شعادة  اإن  ام�س: 
تعزيز  اإىل  ال�شويدية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
واال�شتفادة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ا�شتثماراتها 
من الفر�س املتوفرة يف القطاعات التي تركز 
 2030 االقت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  عليها 
عر�شا  ال�����ش��وي��دي  لل�شفري  امل��ه��ريي  وق���دم 
مف�شال عن امل�شروعات التي يجري تنفيذها 
يف كافة القطاعات االقت�شادية واخلدمية يف 
اإمارة اأبوظبي وما توفره اجلهات املعنية من 
ال�شيخ  منطقة  يف  خا�شة  ا�شتثمارية  فر�س 
ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة  ك��ي��زاد  ال�شناعية   خليفة 

توفرها  التي  والت�شهيالت  اأبوظبي  موانئ 
االقت�شادية  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��ل��ي��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
االأعمال  ال�شركات ورجال  املتخ�ش�شة داعيا 
يف مملكة ال�شويد اإىل اال�شتفادة من الفر�س 
املتاحة يف عدد من القطاعات احليوية ذات 
اأبوظبي  اإم��ارة  القت�شاد  بالن�شبة  االأول��وي��ة 
بالزيارة  الغرفة  ع��ام  م��دي��ر  �شعادة  ورح���ب 
ومدراء  روؤ���ش��اء  م��ن  وف��د  بها  �شيقوم  ال��ت��ي 
ال�شركات ال�شويدية اإىل اأبوظبي خالل �شهر 
ال��غ��رف��ة �شتعمل  اأن  ال��ق��ادم م��وؤك��دا  اأك��ت��وب��ر 
لروؤ�شاء  واجتماعات  عمل  لقاء  ترتيب  على 
ومدراء هذه ال�شركات مع نظرائهم يف اإمارة 
اأبوظبي ومبا ي�شهم وبطرق فاعلة يف اإجناح 
هذه الزيارة وحتقيقها الأهدافها املتمثلة يف 
واال�شتثماري بن  االقت�شادي  التعاون  دعم 
البلدين  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
ال�شركات  امل���ه���ريي  دع���ا  ك��م��ا  ال�����ش��دي��ق��ن. 
واملوؤ�ش�شات ال�شويدية للم�شاركة يف عدد من 
�شيتم  التي  املتخ�ش�شة  الدولية  امل��وؤمت��رات 
تنظيمها يف اأبوظبي وخا�شة موؤمتر اأبوظبي 
واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات  ال��دويل 
واالإك�شبو  املقبل  دي�شمرب  يف  �شيعقد  ال��ذي 

تنظيمه  �شيتم  ال���ذي  للفران�شايز  ال���دويل 
من  االأول  ال��رب��ع  خ��الل  اأبوظبي  مدينة  يف 
العام 2014 من جانبه اأكد �شعادة ال�شفري 
اهتمام  تزايد  على  ال��دول��ة  ل��دى  ال�شويدي 
االإمارات  دولة  باأ�شواق  ال�شويدية  ال�شركات 
مو�شحا  واإمكانيات  فر�س  من  توفره  وم��ا 
ال�شويدية  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ع����ددا  ه��ن��اك  اأن 
امل��ج��االت وخا�شة  كافة  ال��دول��ة يف  تعمل يف 
القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شناعي  القطاع 
اأن مائتي �شركة  اإىل  . واأ�شار �شعادته  املهمة 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  تعمل  �شويدية 
اخلدمات  ق���ط���اع���ات  يف  وخ���ا����ش���ة  امل���ت���ح���دة 
وال�شيارات  وال��ط��اق��ة  واالأغ���ذي���ة  ال�شحية 
وال�شحن  واالت�����ش��االت  والتغليف  واالأث����اث 
اأ�شدرته  اق��ت�����ش��ادي ح��دي��ث  ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 
�شركات  خم�س  وج���ود  اىل  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
�شويدية م�شجلة تعمل يف اإمارة اأبوظبي واأن 
عدد العالمات التجارية ال�شويدية امل�شجلة 
الوكاالت  705 ع��الم��ات وع���دد  ال��دول��ة  يف 
التجارية ال�شويدية يف االإم��ارات 45 وكالة 
فيما بلغ عدد ال�شركات ال�شويدية العاملة يف 

الدولة 17 �شركة .

غرفة �أب�ظبي تدع� �ل�سركات �ل�س�يدية لتعزيز ��ستثمار�تها �ل�سناعية يف �الإمارة 

القرار يزيد اأرباح ال�ضركات املحلية بن�ضبة 25 % �ضنويا

�أمن �الأمريي: طلبات من �سركات وطنية قيد �الإجر�ء لت�سجيل �أدوية حملية مثيلة الأدوية عاملية
الإجراء يهدف لت�ضجيع ال�ضتثمار املحلي والعاملي يف ذات القطاع بالدولة

% من اإجمايل 6868  �ضنفًا دوائيا م�ضجاًل بالدولة منتجات وطنية  13،6
ال�ضماح با�ضترياد املواد الفعالة لأغرا�س البحث والتطوير لفرتة 24 �ضهرًا

••  دبي- حم�صن را�صد 

ال�شماح  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  ق�����ررت   
حق  وح��ام��ل��ي  ال��وط��ن��ي��ة  للم�شانع 
الت�شويق املحلي لالأدوية فقط دون 
غ��ريه��ا ب��ال��ت��ق��دم مب��ل��ف��ات االأدوي����ة 
امل��ث��ي��ل��ة ق��ب��ل ف���رتة 24 ���ش��ه��راً من 
املنتج  اخ���رتاع  ب���راءة  انتهاء  ت��اري��خ 
الدوائي،  ال�����ش��ن��ف  لنف�س  امل��ب��ت��ك��ر 
وذلك لت�شيع اال�شتثمارات الوطنية 

يف ال�شوق الدوائي.
كما �شمحت الوزارة، با�شترياد املواد 
الفعالة الأغرا�س البحث والتطوير 
ال�شريرية  درا������ش�����ات  واأغ������را�������س 
ودرا�����ش����ات ال��ت��ك��اف��وؤ احل���ي���وي بعد 
م�شبقة  م���واف���ق���ة  ع��ل��ى  احل�������ش���ول 
لهذا  بالوزارة  املخت�شة  االإدارة  من 

الغر�س فقط.
ح�شن  اأم��������ن  ال�����دك�����ت�����ور،  وق��������ال 
– وكيل ال���وزارة امل�شاعد  االأم��ريي 
والرتاخي�س،  الطبية  للممار�شات 
نائب رئي�س اللجنة العليا للت�شجيل 

والت�شعرية الدوائية:
  اإن هذا القرار �شيزيد اأرباح �شركات 
االأدوية الوطنية بن�شبة ترتاوح بن 
الفرتة  خ���الل   ،  %  25 اإىل   20

القليلة املقبلة.
وك�شف االأم��ريي، اأن ال��وزارة تقلت 
من  ط��ل��ب   40 اإىل   30 ب���ن  م���ا 
اأدوي�����ة وطنية،  وم�����ش��ان��ع  ���ش��رك��ات 
ل��ت�����ش��ج��ي��ل اأدوي�������ة م��ث��ي��ل��ة الأدوي�����ة 
عامن  ي��ت��ب��ق��ى  م���ب���ت���ك���رة  ع���امل���ي���ة 
االخرتاع  ب���راءة  ف��رتة  انتهاء  على 

املنتج  ل��ه��ذا  الفكرية  امللكية  وح��ق 
هذه  اأن  واأو�شح،  العاملي.   الدوائي 
ال��ط��ل��ب��ات حت���ت ال��ق��ي��د واالإج������راء 
واملطبقة  املتبعة  االإج�����راءات  وف��ق 
بع�س  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال�����وزارة،  يف 
املتطلبات  ا�شتكمال  الطلبات  ه��ذه 
ال����الزم����ة، ف��ي��م��ا ب��ع�����ش��ه��ا م���ا زال 

ي�شتكمل هذه املتطلبات.
ل�شركات  �شوقية  درا�شات  واأظهرت 
الدواء  �شوق  اأن  متخ�ش�شة،  عاملية 
�شي�شهد  االإم����ارات  دول���ة  يف  املحلي 
% بنهاية   13 و   11 ب��ن  زي����ادة 
مقارنة   ،2013 اجل�����ري  ال���ع���ام 
�شي�شل  ح���ي���ث  امل����ا�����ش����ي،  ب���ال���ع���ام 
بالدولة  االأدوي���ة  �شوق  ا�شتثمارات 

اإىل 5،2 مليار درهم. 
ولفت االأمريي، اإىل اأن اال�شتثمارات 
الوطنية املحلية ل�شركات وم�شانع 
اإىل   25 ع��ل��ى  ت�����ش��ت��ح��وذ  االأدوي�������ة 
�شوق  يف  اال�شتثمارات  م��ن   30%
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ب���ال���دول���ة،  ال�����دواء 
امل�����ش��ان��ع ال��دوائ��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة تنتج 
)940( �شنف دوائي وه ما يعادل 
13،6 % من اإجمايل ) 6868( 
بالدولة  م�����ش��ج��ل  دوائ�������ي  ���ش��ن��ف 
واالإقليمية  ال��ع��امل��ي��ة  االأدوي�����ة  م��ن 

واملحلية.
العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  واأف���اد   
اأن  الدوائية،  والت�شعرية  للت�شجيل 
الوطنية  الدوائية  ال�شركات  بع�س 
ت�شوق 75 % من اإنتاجها ال�شنوي 
خ��ارج دول��ة االإم����ارات، وحت��دي��دا يف 
واأمريكا  وا�شيا  اأخ��رى  عربية  دول 

 5 وج������ود  اإىل  اجل���ن���وب���ي���ة، الف���ت���ا 
طلبات الإن�شاء وترخي�س 5 م�شانع 
جهات  مع  بال�شركة  حملية  دوائية 
امل�شانع  هذا  اأن  اإىل  م�شريا  عاملية، 
يف  الت�شغيل  حيز  جميعها  �شتدخل 
غ�شون 3 �شنوات من االآن، ويدخل 
، وكان  الت�شغيل خالل عام  بع�شها 
االأم�������ريي ق���د اأج���ت���م���ع م���ع جميع 
بالدولة  العاملة  املحلية  امل�شانع 
تقوم  والتي  م�شنعاً،   11 وع��دده��ا 
باإنتاج و�شناعة االأدوية املثيلة على 

م�شتوى الدولة.
املحلية  م�����ش��ان��ع  م�������دراء  واأ������ش�����اد 
االأدوي��������ة ب���ال���دول���ة امل�������ش���ارك���ن يف 
ال�شحة  ب����وزارة  املنعقد  االج��ت��م��اع 
وزارة  اأ�����ش����درت����ه  ال������ذي  ب���ال���ق���رار 
ال�شناعات  ي�شجع  ال���ذي  ال�شح�ة 
الدوائية املحلية املوؤدي اإىل تطوير 
وزيادة  الدوائية  ال�شناعات  قطاع 
الكوادر  م�شاركة  وتفعيل  الوظائف 
ال���ه���ام وهو  ال��ق��ط��اع  ال��وط��ن��ي��ة يف 
اإىل  بال�شرورة  ي��وؤدي  ال��ذي  االأم��ر 

ازدهار االقت�شاد الوطني.
االجتماع،  خ��الل  االأم����ريي،  واأك���د 
ال�شماح  ق���رار  ات��خ��ذت  ال�����وزارة  اأن 
املقيلة  االأدوي�������ة  م��ل��ف��ات  ب��ت��ق��دمي 
انتهاء براءة  قبل فرتة عامن من 
اخرتاع املنتج العاملي املبتكر، بهدف 
والعاملي  املحلي  اال�شتثمار  ت�شجيع 
م�شتوى  ع��ل��ى  االأدوي��������ة  ق���ط���اع  يف 
الوطنية  امل�����ش��ان��ع  ودع����م  ال���دول���ة 
نحو  ج��ه��وده��ا  تكثيف  يف  ال��ق��ائ��م��ة 
ت��ن��وي��ع اأن�������واع االأدوي��������ة ال���ت���ي يتم 

�شناعتها حملياً يف الدولة ، موؤكدا 
على  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  ح��ر���س  ع��ل��ى 
بينها  االإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  دعم 

وبن ال�شناعات املحلية بالدولة. 
العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  وطلب  
للت�شجيل والت�شعرية الدوائية، من 
���ش��رك��ات االأدوي�����ة ال��وط��ن��ي��ة تقدمي 
ال�شوابط  ح�����ش��ب  امل��ل��ف��ات  ج��م��ي��ع 
نظام  على  ال����وزارة  يف  بها  املعمول 
ال� CTD ) ملف التقني املوحد ( 
ت�شجيل  �شهادة  �شدور  اإىل  واأ�شار   ،
بالت�شويق  له  وي�شمح  املثيل  املنتج 
ب���راءة االخرتاع  ف��رتة  ان��ت��ه��اء  بعد 

للمنتج املبتكر لنف�س ال�شنف.
ال�شركة  اأن  على  االأم����ريي،  و���ش��دد 
عن  كاملة  م�شوؤولية  امل�شئولة  هي 
اأو  انتهاك  اأي  ع��ن  املرتتبة  االآث���ار 
تعد حلقوق براءة االخرتاع امل�شجل 
يف دول��ة االإم����ارات وط��رق احلماية 
اأنها   كما  ت�شجيله،  لها جراء  املقرر 

بهذا  تقام  دع��اوى  اأي  م�شئولة عن 
ال�شاأن اأو اأي تعوي�شات يحكم بها. 

ال�شحة  وزارة  اإن  االأم����ريي،  وق��ال 
اأي دع����اوى  غ���ري م�����ش��وؤول��ي��ة ع���ن 
تعوي�شات  اأو  م����ط����ال����ب����ات  اأو 
املتعلقة  االخ�����رتاع  ب����رباءة  تتعلق 
اأو  ت�شجيله  امل��ط��ل��وب  بامل�شتح�شر 
ط����رق احل���م���اي���ة امل���ق���رر ل����ه، حيث 
الكاملة  امل�شوؤولية  ال�شركة  تتحمل 
واأو������ش�����ح  ه�������ذا اخل���������ش����و�����س.  يف 
االأمريي، اأن تقدمي ملفات ت�شجيل 
موعد  وق���ب���ل  االآن  م����ن  االأدوي���������ة 
انتهاء حق امللكية الفكرية لل�شنف 
ال�شناعات  يدعم  املبتكر،  ال��دوائ��ي 
الوطنية من خالل اإتاحة الفر�شة 
الدرا�شات  ب���اإج���راء  امل�����ش��ان��ع  ل��ه��ذه 
واالأبحاث الطبية الالزمة واإجراء 
ال�شريرية  االإكلينيكية  ال��درا���ش��ات 
قبل موعد انتهاء  براعة االخرتاع 
وال�شماح  العاملي  ال��دوائ��ي  لل�شنف 

امل��ح��ل��ي��ة بتقدمي  ال�����ش��رك��ات  ل��ه��ذه 
امللفات لوزارة ال�شحة. 

وقال االأمريي:
لوقت  حت���ت���اج  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اإن 
ال�شنف  وت�شجيل  امللفات  لدرا�شة 
الت�شجيل  �شهادة  واإ�شدار  الدوائي 
ب�شكل م�شبق، فاإذا قمنا بذلك بعد 
انتهاء براءة االخرتاع �شيمر عامن 
تقريبا بعد ذلك لل�شماح للمنتجات 

الدوائية الوطنية بالتداول. 
واأ����ش���اف:  م��ا قمنا ب��ه ه��و اإج���راء 
م����وج����ود يف ع�����دد ق��ل��ي��ل م����ن دول 
وجدواه؛  فعالياته  واثبت  ال��ع��امل، 
لذلك ننفذه االآن يف دولة االإمارات، 
وت�شجيعاً  واجل��ه��د  ال��وق��ت  لتوفري 
وال�شماح  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
اليوم  املنتج  وت�شويق  ب��رتوي��ج  لها 
امللكية  انتهاء حق  تاريخ  يلي  الذي 
املبتكر  ال��دوائ��ي  لل�شنف  الفكرية 

العاملي«. 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
WINTEX quality redefined بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:189211       بتاريخ:2013/3/28 م
با�ش��م:�شركة نورا�س للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، �س.ب:377166 ، هاتف: 2225381 04 ، فاك�س: 2225382 04، 
navras33@yahoo.com :الربيد االلكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
واالغرا�س  املياه  وام���داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  االن���ارة  اجهزة 

ال�شحية.
الواقعة بالفئة:11

باللون  معن  ب�شكل  الكبرية  الالتينة  باللغة  مكتوبة   WINTEX كلمة  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
quality redefined باحلروف  اال�شود وا�شفلها م�شتطيل ا�شود اللون مكتوب عليه باللون االبي�س 

الالتينية.  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ :2003/7/13 املودعة بالرقم : 54335 
با�ش��م :�س . االفق للتجارة العامة �س ذ م م  

 ، ، ���س.ب: 3095  ، دبي  ابراهيم طالب  وعنوانه :بناية نا�شر عقيل عبدالرحيم وامنه 
االمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم : )43404(  بتاريخ:2003/11/11 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/7/14  وحتى تاريخ :2023/7/13
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ا�س بي ار اي تي للتجاري ذ.م.م
SPRET RETAIL:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:186440       بتاريخ:2013/02/07 م
با�ش��م:ا�س بي ار اي تي للتجاري ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 413 في�شل علي اليو�شف – الرب�شاء 1، �س.ب 283050، هاتف: 43990422 971+ ، فاك�س: 
43990421 971+ ، الربيد االلكرتوين: me-spret@haris.com ، االإمارات العربية املتحدة

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري وذلك  وذلك لتمييز ال�شلع 
خالل  من  اخلدمات  ه��ذه  مثل  توفر  ان  ميكن  احلاجة.  عند  و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكن 
حمالت جتزئة ومنافذ البيع باجلملة. خدمات امل�شاعدة يف توجيه ال�شوؤون االداري��ة او الفعاليات التجارية 

وخدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال .
 "SPRET RETAIL" املنت�شف  ال�شكل مكتوب يف  العالمة:العالمة عبارة عن مل�شق مربع  و�شف 

بلون ازرق وم�شاحة بي�شاء من حولها .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 167820       بتاريخ:2012/1/12 م
امل�شجلة حتت رقم:      بتاريخ://200م

با�ش��م:ال�شفوة النظمة احلركة .
وعنوانه:ابوظبي - م�شفح  - �س.ب:110445 - هاتف:025541414 - فاك�س:025542423.

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
و  والطبية  واملعمليه  العلمية  الب�شائع )االجهزة  ت�شكيلة من  والت�شدير - خدمات جتميع  اال�شترياد  وكالة 
و�شرائها عند احلاجة)ال ينطوي ذلك  الزبائن من معاينتها  لتمكن عامة  الغري وذلك  ل�شالح  الريا�شية( 

على خدمة النقل(
الواق�عة بالفئة:35

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية:)  ( - ) / /200م(
التعديالت على الطلب ال�شابق:

العالمة عبارة عن �شكل هند�شي مميز)قطعة تركيب( باللون الرمادي الفاحت وداخلها رمز ل�شخ�س يجل�س 
العربية)نحرك احلياة من  باللغة  الي�شار  ال�شخ�س من  واعلى  باللون االخ�شر  دائ��رة  �شكل  على مقعد على 
 )MOVING LIIFE AROUND YO( باللون الرمادي الغامق وا�شفل ال�شكل باللغة الالتينية )حولك

باللون الرمادي الغامق وال�شكل على خلفية باللون االبي�س.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  يوليو 2013 العدد 10843

فقدان جواز �سفرت
حبيب  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
ال���������رح���������م���������ن ���������ش��������ريان 
ه����ن����دي   - ك����������والجن����������ارا 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم 
)1695302(  من يجده 
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8167777

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ م�شرف ح�شن 
ح�شن  دي��ل��وار  موزومدير 
بنغالدي�س   - م��وزوم��دي��ر 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم 
يجده  من    )468215(
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8167777

فقدان جواز �سفرت
عبداملنري  امل���دع���و/  ف��ق��د  
ف��ال��ي��اب��ي��دي��اك��ال ب����ريان- 
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم )9131529(  
�شادر من الهند من يجده 
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/1293564

فقدان جواز �سفرت
�شابنا  امل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
�شامباك  �شاه  �شاه  �شامباك 
ه������ن������دي   - داجم��������������������������ى   
�شفرها  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
�شادر    )1808240( رق���م 
م��ن ال��ه��ن��د م��ن ي��ج��ده عليه 
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/5817557

فقدان جواز �سفرت
اليم  امل������دع������وة/  ف����ق����دت  
اثيوبيا   - دادى    م�����وت 
�شفرها  ج���واز  اجلن�شية-  
رقم )1715576(  �شادر 
م����ن يجده  اأث���ي���وب���ي���ا  م����ن 
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 050/7312608

العدد  10843 بتاريخ 2013/7/14    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/321 )جتاري جزئي  ) بوا�سطة الن�سر
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان االحت���اي���ة االب��ت��دائ��ي��ة اىل امل���دع���ى عليه/ 
اون��ي��ك��ريي�����ش��ن��ان اي����زا ه����وان ب��رام��ب��ي��ل راغ�����وان اق����ام امل��دع��ي/���ش��رك��ة االم����ارات 
لالت�شاالت املتكاملة �س م ع جن�شيته: عنوانه: دبي- امليديا �شيتي- املبنى املقابل 
عجمان-  ج��زئ��ي-   - -جت���اري   2013/321 برقم  ال��دع��وى  �شي  بيبي  ال  ملحطة 
ومو�شوعها املطالبة مببلغ 44382.93 درهم فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة 2013  اغ�شط�س  �شهر  29 من  يوم  املوافق   8.30

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/10
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اعالن تغيري ا�سم �سخ�س   
حامل  توبيل،  فاليا  اونــني  اب���ن  توبيل  فاليا  حمزة  اأن����ا   
بتاريخ  ابوظبي  يف  ال�شادر   )L1177284( رق��م  ال�شفر  ج��واز 
نادوفاتام،  ب���و  ت�����ودي،  ف�����االرا  م��ن��زل  يف  وامل��ق��ي��م   ،2013/4/15
واأعمل   ،  679592 الهند  ك��رياال،  ماالبورام،  مقاطعة  كوتيبورام، 
حالياً يف ابوظبي �س ب : 7878 ابوظبي االمارات العربية املتحدة 
، اعلن مبوجبه اأنني قد غريت ا�شمي من حمزة فاليا توبيل 

اىل حمزة فالراتودي وذلك اعتبارا من تاريخه.
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حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
�شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 
الرئا�شة، تنطلق يف العا�شرة من م�شاء اليوم االحد 
مقابل  امل��غ��ط��ى  الع�شبي  ال��رو���ش��ة  ق��ب��ة  ملعب  ع��ل��ى 
الن�شخة  مناف�شات  باأبوظبي  الريا�شية  زايد  مدينة 

الثانية لكاأ�س من�شور بن زايد لكرة القدم . 

الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزارة  بتنظيم  ال��ب��ط��ول��ة  وت���ق���ام 
بالتعاون مع جمل�س ابوظبي الريا�شي خالل الفرتة 
14-28 يوليو اجلاري ، و�شط م�شاركة ثمان فرق 
التابعة  ال��وزارة واجلهات احلكومية  متثل قطاعات 
ل��ه��ا، ح��ي��ث ت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة ���ش��م��ن ب���رام���ج وخطة 
وال�شراكة  التعاون  اتفاقية  يف  الريا�شية  االن�شطة 

بن الوزارة وجمل�س ابوظبي الريا�شي .
م�شاء  العا�شرة  يف  البطولة  افتتاح  �شريط  ويق�س 
اخلدمات  قطاع  فريق  االوىل  الن�شخة  بطل  اليوم، 
الرئا�شية  امل��را���ش��م  ق��ط��اع  ي��الق��ي  حينما  امل�����ش��ان��دة 
للرقابة  ابوظبي  جهاز  مواجهة  ب�شاعة  ،وتعقبها 
بالوزارة  املعلومات  تقنية  ق�شم  فريق  مع  الغذائية 
، يف  االوىل  امل��ج��م��وع��ة  ، �شمن  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  يف 
املجموعة  مباريات  االث��ن��ن  غ��د  ي��وم  �شي�شهد  ح��ن 
املجتمع  ���ش��وؤون  وق��ط��اع  الق�شاء  دائ���رة  ب��ن  الثانية 
ال��وط��ن��ي لالر�شاد  وامل��رك��ز  ال��ع��ام  ، ومكتب االم���ن 
�شجلت  التي  البطولة  وتهدف   . وال���زالزل  اجلوية 
املا�شي،  ال��ع��ام  االأوىل  ن�شختها  يف  ك��ب��رية  جن��اح��ات 
�شوؤون  وزارة  ملجتمع  الريا�شي  الن�شاط  دع��م  اىل 
الرئا�شة وتعزيز دور البطوالت الرم�شانية يف تنمية 
التوا�شل والتقارب وتوطيد االأوا�شر بن امل�شاركن، 
وت�شجيع املمار�شات الريا�شية االيجابية يف املجتمع، 
دعما مل�شاعي ن�شر الوعي الريا�شي والثقايف والعمل 
على رعاية املواهب واالإمكانيات الريا�شية من كافة 
القطاعات املجتمعية، وحتقيق ال�شراكات احلكومية 
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  ودع��م  اهتمام  م��ن  انطالقا 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 

والتوجيهات ال�شديدة ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
�شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 
ال��رئ��ا���ش��ة . وت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة ب��واق��ع ث��م��ان مباريات 
جت��ري على م��دى اي���ام االأح���د واالث��ن��ن والثالثاء 
واالأربعاء من كل اأ�شبوع حتت ا�شراف حتكيمي دويل 
ومعتمد من احتاد االمارات لكرة القدم ، كما تخ�شع 
وباإ�شراف جلنة  البطولة لقواعد والئحة تنظيمية 

فنية متخ�ش�شة.
يكون  ان  ع��ل��ى  للبطولة  الفنية  ال�����ش��روط  وت��ن�����س 
لكل فريق 12 العبا ) 5 اأ�شا�شين وحار�س مرمى 
الفائز  ل��ل��ف��ري��ق  ( وحت�����ش��ب  اح��ت��ي��اط  و6 الع��ب��ن 
فيما  واح���دة  نقطة  املتعادل  وللفريق  نقاط  ث��الث 
�شوطن  مدى  على  للمباراة  الزمنية  الفرتة  تكون 
ويح�شل  �شوط  لكل  دقيقة   20 بواقع  دقيقة   40
الفريقن املتبارين على راحة مدتها 5 دقائق بن 
ال�شوطن ، كما ن�شت الالئحة الفنية يف حال تعادل 
�شوطن  لعب  على  النهائية  االأدوار  يف  الفريقن 
اإ�شافين مدة كل �شوط 5 دقائق ويف حال ا�شتمرار 
واأتاحت   ، ال��رتج��ي��ح  رك����الت  اىل  ي��ل��ج��ان  ال��ت��ع��ادل 
باإجراء  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  جلميع  الفنية  ال��الئ��ح��ة 

تبديالت مفتوحة يف كل مباراة .

مالية  ج���وائ���ز  ال��رئ��ا���ش��ة  �����ش����وؤون  وزارة  ور�����ش����دت 
الثالثة  باملراكز  الفائزة  للفرق  ثمينة  وتقديرية 
لكاأ�س من�شور  الثانية  الن�شخة  مناف�شات  االأوىل يف 
ب���ن زاي����د ل��ك��رة ال���ق���دم والأف�����ش��ل الع���ب وللهداف 
انطالقا من  وذل���ك   ، البطولة  ح��ار���س يف  واأف�����ش��ل 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واه��ت��م��ام  رع��اي��ة 

نهيان ودوره الريادي يف حتقيق النقلة النوعية على 
م�شتوى الريا�شة املحلية والعاملية ، واإميانا مببادئ 
حتفيز وت�شجيع فرق املوؤ�ش�شات احلكومية والكوادر 
والتجمعات  الكرنفاالت  امل�شاركة يف  على  الوظيفية 
وتاأكيد  وطاقاتهم  بعطاءتهم  واإث��رائ��ه��ا  الريا�شية 

وجودهم الفاعل يف املنا�شبات االجتماعية .

الكعبي  الركن م. حممد هالل  الفريق  ا�شاد �شعادة 
القوات  �شباط  ون���ادي  ف��ن��دق  ادارة  جمل�س  رئي�س 
لالأوملبياد  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  امل�شلحة 
ال��رم�����ش��اين ال�����ش��ن��وي ، ب��ال��ع��ط��اءات ال��ك��ب��رية التي 
 17 الرم�شانية على مدى  البطولة  ظلت تقدمها 
االمارات  وفتيات  الب��ن��اء  املتوا�شل  ودعمها   ، ع��ام��ا 
وجميع  املجتمعية  الفئات  وعموم  الريا�شين  من 
اجلن�شيات العاملية ،مبا ين�شب مل�شلحة تنمية ريا�شة 
االمارات باملقام االول دون النظر للجوانب االخرى 
اول  ال�شديدة للفريق  ال��روؤى  ، تنفيذا ومتا�شيا مع 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات امل�شلحة ، الذي 
الريا�شة  �شريحة  ام���ام  االم��ك��ان��ي��ات  جميع  �شخر 
لالنتقال  متهيدا  تطلعاتها  لتحقيق  والريا�شين 
بها اىل اعلى املراتب واف�شل املواقع يف اال�شتحقاقات 
الوجه  يعك�س  وال��دول��ي��ة مب��ا  ال��ق��اري��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
احل�شاري واالزدهار والتقدم التي تعا�شرها الدولة 
زايد  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  دع��م  الكعبي  وث��م��ن   .
مل�شرية  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
ملحوظ  تقدم  من  ت�شهده  وما  الريا�شية،  احلركة 
مب�شار ونهج ثابت ير�شخ ملبادئ احرتافية تعمل على 
�شون املنجزات وت�شجيل املزيد من النجاحات للفرتة 
القوات  نادي �شباط  ان بطولة  او�شح  ، كما  املقبلة 
امل�شلحة الريا�شية املفتوحة التي تقام �شنويا يف �شهر 
، ه��ي واح���دة م��ن ث��م��رات الرعاية  امل��ب��ارك  رم�شان 
الكرمية واالهتمام من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
�شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 
الرئا�شة ، واثره البارز على النجاحات الكبرية التي 
ال�شابعة  ل��ل��دورة  و�شوال  املا�شية  ال���دورات  �شجلتها 
الرم�شاين  االوملبياد  ان  اىل  الكعبي  ولفت   . ع�شرة 
بتنوع م�شابقاته الريا�شية ، التي تقام مبوقع واحد 
، ومب�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة م��ن اب��ن��اء جم��ت��م��ع االم����ارات 
على  امل�����ش��ارك��ن  ج��م��وع  وت�شجيع  لتحفيز  ي�شعى   ،
املمار�شة الريا�شية يف �شهر رم�شان املبارك واللقاء 
الرتابط  دور  وينمي  العالقات  يعزز  ه��ادف  بتجمع 
االجتماعي ،وير�شخ دور الريا�شة يف حتقيق االلفة 
واملحبة وال�شالم بن جميع اجلن�شيات العاملية التي 
 ، الريا�شي  الكرنفال  بهذا  �شنويا  وتتفاعل  تتواجد 
تويل  عليه  امل�شرفة  املنظمة  اللجنة  ان  على  منوها 
اهمية كبرية يف دع��م اب��ط��ال وب��ط��الت االم���ارات يف 
خمتلف االلعاب ، انطالقا من دورها الوطني وروؤية 
نادي �شباط القوات امل�شلحة الوطنية بتقدمي اهم 
ال���ربام���ج وامل���ب���ادرات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��م ابناء 
والنجاح  والتميز  التقدم  �شبل  لهم  وتوفر  الوطن 
الكعبي على  و�شدد   . املمار�شات اخلاطئة  بعيدا عن 
ابراز  البناء يف  اهمية البطولة الرم�شانية ودوره��ا 
م��واه��ب وق���درات واع���دة ، م��وؤك��دا انها متثل فر�س 
ج��ي��دة وحم��ط��ة اع�����داد م��ه��م��ة مل��خ��ت��ل��ف االحت�����ادات 
للتح�شري  العابها  يف  امل�شاركة  الوطنية  الريا�شية 
لبطوالت املو�شم املقبل ، موؤكدا ان النادي والبطولة 
ال ت��ف��ك��ر ���ش��وى ب��ت��ق��دمي ال��ف��ر���س وال���دع���م جلميع 
الريا�شية  املن�شات  وا�شتثمار  وامل�شاركات  امل�شاركن 
معتربا   ، مل�شلحتهم  ال��ن��ادي  ي�شمها  التي  العريقة 
ان البطولة عملت منذ انبثاقها لل�شاحة الريا�شية 
على رفع امل�شتوى الفني الريا�شي ب�شكل عام وزيادة 
الريا�شين  لعموم  الر�شينة  واخل���ربات  ال��ت��ج��ارب 
وا�شاد  ريا�شتنا.  مل�شرية  كبرية  مبكت�شبات  ع��اد  مبا 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اول  الفريق  بربنامج  الكعبي 

القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
والذي  اجلوجيت�شو  لطلبة  امل�شلحة  للقوات  االعلى 
اع���ده من��وذج��ا رائ��ع��ا وم��ك��رم��ة �شامية ت�����ش��اف اىل 
مكارم �شموه ال�شخية وعطاءاته التي امتدت ملختلف 
الريا�شات والتي حتر�س على اعداد وبناء وتكوين 
اج���ي���ال وط��ن��ي��ة واع�����دة ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى م�شتوى 
اللعبة وامنا بكافة املجاالت الرتبوية واالجتماعية 
يندرج يف خطوات  الربنامج  ان  م�شريا   ، والثقافية 
اجلوجيت�شو  ريا�شة  يف  والبطالت  االبطال  �شناعة 
اثر  االم����ارات  ريا�شة  يف  مميزة  عالمة  باتت  التي 
جل  تكري�س  يف  االحت��اد  يتبعه  ال��ذي  ال�شليم  النهج 
اللعبة وتوفري  االم�����ارات يف  اب��ن��اء  دع���م  ع��ل��ى  ه��م��ه 
على  الكعبي  ودع��ا  مل�شريتهم.  النجاح  مقومات  كل 
هام�س ت�شريحاته ال�شحفية وانطالقا من حر�شه 
االحتادات   ، العامة  امل�شلحة  تقت�شيه  وما  الوطني 
وخططها  ب���راجم���ه���ا  م���راج���ع���ة  اىل  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
ودعم  بناء  �شعيد  على  اال�شرتاتيجية  و�شيا�شاتها 
م�شيفا   ، ل��ه��ا  املنت�شبن  وال��ري��ا���ش��ي��ن  ال��الع��ب��ن 
�شرورة  يف  عميقة  ب�شورة  التفكري  االحت���ادات  على 
تاأهيل ابطال وبطالت من ابناء االم��ارات ، والعمل 
واملع�شكرات  التطويرية  ال��ربام��ج  لهم  توفري  على 
ال��ت��دري��ب��ي��ة واخل������ربات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حت��ق��ق لهم 
الدولية  واملحافل  البطوالت  يف  االيجابية  امل�شاركة 
اال�شمى  هو  الوطن  ابناء  يف  اال�شتثمار  ان  موؤكدا   ،
االنطالقة  م��ق��وم��ات  بجميع  رف��ده��م  خ���الل  م��ن   ،
�شوب االجنازات ، واالبتعاد عن ال�شيا�شات اخلاطئة 
التي تتكرر نتائجها ال�شلبية يف كل ا�شتحقاق اوملبي 
وعاملي ،مبا ال يليق بريا�شة االمارات وما حتظى به 

من دعم غري حمدود من القيادة احلكيمة .
ومت��ن��ى ال��ك��ع��ب��ي ان حت���ذو اغ��ل��ب االحت������ادات حذو 
احت�������ادات اجل��وج��ي��ت�����ش��و وال���ت���اي���ك���وان���دو وامل����ب����ارزة 
املواهب  الريا�شية  لل�شاحة  قدمت  التي  والبولينغ 
ال��ذي��ن رف��ع��وا علم  الوطنية واالب��ط��ال وال��ب��ط��الت 
االمارات �شاخما يف اال�شتحقاقات اخلارجية، م�شددا 
جاهزية  �شيا�شة  على  االع��ت��م��اد  ع��دم  ���ش��رورة  على 
الالعبن والالعبات يف بع�س االلعاب ،بل على روؤية 
�شليمة تهتم بتخريج ورفد ال�شاحة مبواهب وكوادر 

وطنية نعمل على تاأهيلها من اجل بلوغ الهدف.
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ق��دم  ت�شريحاته  ختام  ويف 
لكل  وتقديره  �شكره  الرم�شاين  لالأوملبياد  العليا 
البطولة  دور  ث��م��ن��ت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
ن����ادي ���ش��ب��ط القوات  ال��رم�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��ي��م��ه��ا 
الريا�شي  االع��الم  دور  على  مثنيا  �شنويا،  امل�شلحة 

ودعمه امل�شتمر مل�شابقات االوملبياد .

البولينغ يد�ضن مناف�ضاته اليوم 
يف  ال��ب��ول��ي��ن��غ  م�شابقة  االح���د  ال��ي��وم  م�����ش��اء  تنطلق 
�شالة نادي �شباط القوات امل�شلحة �شمن مناف�شات 
عديد  من  وا�شعة  مب�شاركة   ، الرم�شاين  االأوملبياد 
، وال  ال��ري��ا���ش��ة  ه����ذه  اخل�����ربة يف  ال��الع��ب��ن ذوي 
الريا�شة  ه��ذه  يف  م�شتمراً  الالعبن  ت�شجيل  ي��زال 
ق�شمت  حيث   ، ر�شمياً  اليوم  مناف�شتها  افتتاح  رغ��م 
مناف�شة  االأوىل   ، فئتن  اىل  البولينغ  مناف�شات 
للرجال  والثانية   ، دون  وم��ا   ) �شنة   20  ( ال�شباب 
كبار ومفتوحة جلميع اجلن�شيات ، وتلعب املناف�شات 
 10 ومبعدل   ، ا�شواط  �شتة  على  الت�شفيات  بنظام 
 16 اف�شل  ذل��ك  بعد  ليتاأهل   ، ي��وم  ك��ل  الع��ب��ن يف 
العباً خلو�س دور ال 16 ، وكذلك يلعب 6 ا�شواط 

8 العبن  ي��ت��اأه��ل اف�شل  ال���دور ، وم��ن ث��م  يف ه��ذا 
، ليخو�س  النهائي واالأخ��ري  خلو�س غمار دور ربع 
ال��الع��ب��ن ب���ه 6 ا����ش���واط ل��ك��ل الع���ب وع��ل��ى �شوء 
النتائج التي �شيجمعها الالعبون يف هذه اال�شواط 

يتحدد املركز االأول اىل الثامن . 
وي�شارك العديد من الالعبن املعروفن يف ريا�شة 
البولينغ وعلى راأ�شهم حممد خليفة القبي�شي رئي�س 
1988 و حامل  العامل عام  البولينج وبطل  احت��اد 
، باالإ�شافة اىل  املا�شية من البطولة  الن�شخة  لقب 
البولينغ  باإحتاد  العام  ال�شر  اأمن  اجلعيدي  �شالح 
اىل ج��ان��ب امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ب��ج��م��ي��ع ف��ئ��ات��ه ، 
من  الالعبن  م��ن  العديد  م�شاركة  اىل  باال�شافة 
هذه  يف  جيدة  م�شتويات  وميلكون  اآخ��رى  جن�شيات 

الريا�شة. 
 ، األ��ف دره��م   50 وتقدر قيمة جوائز لعبة البولنج 
درهم  ال��ف   22 على  االأول  املركز  �شاحب  يتح�شل 
والثالث   ، دره����م  األ����ف   13 ع��ل��ى  يح�شل  وال���ث���اين 
4 االف  ، وال��راب��ع على  7 االأف دره��م  يح�شل على 
اخلام�س  من  املراكز  اأ�شحاب  يح�شل  فيما   ، دره��م 

اىل الثامن على األف درهم . 

الرماية
الرماية تنطلق اليوم باأربع فئات للرجال وغدا تبداأ 

بطولة ال�شيدات 
اليوم  م�شاء  من  العا�شرة  يف  ال�شباط  ن��ادي  ي�شهد 
االأحد اأوىل مناف�شات م�شابقة الرماية �شمن اأوملبياد 
نادي �شباط القوات امل�شلحة الرم�شاين يف ن�شخته 
ال�شابعة ع�شرة للرجال وال�شيدات والتي يحت�شنها 
ي�شت�شيف هذه  الذي  للرماية  كراكال  نادي  ميدان 

البطولة منذ اأن�شائه يف عام2008 .
عن  يزيد  ما  م�شاركة  البطولة  ت�شهد  و�شوف  ه��ذا 
العربية  ال����دول  خمتلف  م��ن  ورام��ي��ة  رام���ي   107
واالأجنبية ، فالعدد مازال يف ازدياد نظرا ال�شتمرار 
امل�شابقة  انطالق  قبيل  حتى  مفتوحا  امل�شاركة  باب 
مبا�شرة. و�شرح عبيد املزروعي مدير نادي كراكال 
يف  ال��رم��اي��ة  على  امل�شرفة  اللجنة  رئي�س  للرماية 
اللجنة املنظمة باأنه ال ي�شرتط يف امل�شارك اأن يكون 
بطال يف الرماية ، ولكن يجب ان تكون لديه خربة 
اأمام  الفر�شة  كافية توؤهله للم�شاركة وهو ما يتيح 
للم�شاركة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اخل��ا���س  القطاع 
�شيكون  االف��ت��ت��اح  ي��وم  ب���اأن  اأو���ش��ح  كما  البطولة  يف 
خم�ش�شا للرجال ويعقبه يف اليوم الثاين للبطولة 
م�شاركة ال�شيدات، يف فئات 10 اأمتار و 15 مرتا و 
20 مرتا و 25 مرتا .  واأ�شار املزروعي اىل اأنه لن 
يكون هناك ف�شل بن مناف�شات الرجال وال�شيدات ، 
حيث �شتكون املناف�شات م�شرتكة ، على اأن يتم معرفة 
الفائز عن طريق احت�شاب عدد النقاط بالرتتيب ، 
حتى  االأول  م��ن  تنازليا  امل�شاركن  ترتيب  يتم  ث��م 
، وهم من �شيح�شلون على قيمة اجلوائز  ال�شاد�س 
للم�شاركن  املنظمة  اللجنة  ر�شدتها  التي  امل��ادي��ة 
ت�شهد  اأن  املتوقع  من  باأنه  ،مبينا  الريا�شة  هذه  يف 

مناف�شات الرماية اقباال جماهرييا ملحوظا .
كراكال  ن��ادي  امل��زروع��ي مدير  عبيد  ثمن  اأخ���ريا  و 
ال���دع���م ال��ك��ب��ري ال����ذي ت�����ش��ه��ده ال��ب��ط��ول��ة م���ن قبل 
اآل نهيان نائب رئي�س  �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
يقام  ال���ذي  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
اأثنى  ، كما  �شموه  الرم�شاين حتت رعاية  االأوملبياد 
�شرور  ه��الل  حممد  م.  ال��رك��ن  الفريق  جهود  على 

الكعبي رئي�س جمل�س ادارة النادي يف �شبيل اخلروج 
�شورة  تعك�س  التي  امل�شرفة  بال�شورة  احل��دث  بهذا 

دولتنا احلبيبة . 

جوائز بطولة الرماية 
الفائز االأول يح�شل على �شيارة 

الفائز الثاين ينال مبلغ ع�شرون األف درهم نقدا 
اآالف درهم  الثالث يح�شل على مبلغ ع�شرة  الفائز 

نقدا 
املركز الرابع يح�شد مبلغ خم�شة اآالف درهم نقدا 

درهم  اآالف  ث��الث��ة  مببلغ  يحظى  اخل��ام�����س  امل��رك��ز 
نقدا 

الرتتيب ال�شاد�س واالأخري ينال مبلغ نقدي قيمته 
األفي درهم 

ال�ضطرجن 
ق�شت م�شابقة ال�شطرجن �شريط انطالقها يف رحاب 
الدورة ال�شابعة ع�شرة لبطولة نادي �شباط القوات 
امل�شلحة ، واعلن عن انطالقها �شعادة ح�شن اخلوري 
رئي�س جمل�س ادارة نادي ابوظبي لل�شطرجن واحمد 
اللجنة  يف  واملتابعة  التن�شيق  جلنة  رئي�س  الربيكي 
املنظمة العليا ، حيث اقيمت امل�شابقة لثالث فئات ، 
لعب خاللها الالعبون والالعبات اجلوالت الثالثة 
، حيث ت�شدر  ت�شع ج��والت  تتاألف من  التي  االأوىل 
االأ�شاتذة  م�شابقة  فئة  يف  الثالثة  اجلولة  نهاية  يف 
الدولية الرتتيب ثمانية العبن بر�شيد كامل من 
اأبرزهم  النقاط ) ثالثة نقاط من ثالث جوالت ( 
الرو�شي �شريجي فولكوف الذي فاز  االأول  امل�شنف 
يف اجلولة االأوىل على الالعب امل�شري عماد عديل 
ح�شن  ال�����ش��وري  ال��الع��ب  على  الثانية  اجل��ول��ة  ويف 
عبطيني ويف اجلولة الثالثة على الالعب االإماراتي 
اإبراهيم حممد خوري ، ي�شاركه بال�شدارة االأ�شتاذان 
ال��دول��ي��ان اإل��غ��ار ب��ج��راين واإب��ن��ه اأول��ف��ي ب��ج��راين ، 
واالأ�شتاذ الدويل الكبريالبلجيكي ماالخاتكو فادمي 
بوغدان  غاربيا  ال��روم��اين  ال��دويل  االإحت���اد  واأ�شتاذ 
رامو�س جوليو�س  الفلبيني  الدويل  واأ�شتاذ االحتاد 
ال��راب��ع��ة يتقابل على  ل��ق��اءت اجل��ول��ة  اأب����رز  ، وم���ن 
الطاولة االأوىل فولكوف مع رامو�س وعلى الطاولة 
الثانية رحمانوف مع اأولفي بجاراين وعلى الثالثة 
كازاكوف  الرابعة  وعلى  ماالخاتكوف  مع  ب��وغ��دان 
مع اإلغار بجراين ومن اأبرز لقاءت الالعبن العرب 
اإبراهيم  االإم���ارات���ي  ال���دويل  االحت���اد  اأ���ش��ت��اذ  يلتقي 
خوري مع مواطنه النا�شئ الواعد �شلطان الزعابي 
اأ�شتاذ االحتاد  امل��رزوق��ي مع  اهلل  واالإم��ارات��ي عبد   ،
ال�����ش��وري هاين  اأن��ط��وين مولينا وال����دويل  ال���دويل 

ال�شريف مع الدويل الفلبيني انطونيو ماربيال 
ويف م�شابقة ال�شيدات الدولية : مل حتمل اجلوالت 
الثالثة االأوىل اأي مفاجاآت تذكر �شوى دخول العبة 
نادي اأبوظبي لل�شطرجن والثقافة �شوق اأحمد والتي 
مت�شاركة  الرتتيب  ب�شدارة  الثامن  عامها  تبلغ  مل 
الكبرية  ال��دول��ي��ة  االأ����ش���ت���اذة  االأوىل  امل�����ش��ن��ف��ة  م���ع 
الدويل  االحت����اد  واأ���ش��ت��اذة  زوزول���ي���ا  اأن���ا  البلجيكية 
االإماراتية خلود الزرعوين واأ�شتاذة االحتاد الدويل 
االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة ك��وب��را ب��ج��اراين وال��دول��ي��ة ال�شورية 
ه��دى ال��ن��ج��ار ، وم��ن اأب���رز ل��ق��اءت اجل��ول��ة الرابعة 
�شوق  م��ع  زوزول��ي��ا  اأن��ا  االأوىل  ال��ط��اول��ة  تلتقي على 
اأحمد وعلى الطاولة الثانية هدى النجار مع كوبرا 
بجاراين وعلى الطاولة الثالثة هبة االأرغا مع خلود 

الزرعوين . ويف بطولة النا�شئن الدولية فئة �شتة 
عبد  االإم����ارات  العبا  ال�����ش��دارة  تقا�شم   : �شنة  ع�شر 
اهلل احلامد و�شيف اإدري�س والهنديان �شوراف �شينغ 
وراه��ول راغوفيري بر�شيد ثالثة نقاط من ثالثة 
الرابعة  اجل��ول��ة  اأن حت�شم  امل��ت��وق��ع  وم��ن  م��ب��اري��ات 
فيلتقي  املت�شدرين  �شتجمع  كونها  ال�شدارة  مراكز 
الطاولة  على  �شينغ  ���ش��وراف  م��ع  احل��ام��د  اهلل  عبد 
�شيف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��اول��ة  ع��ل��ى  يلتقي  بينما  االأوىل 
الطاولة  راغ��وف��ري ويلتقي على  راه��ول  اإدري�����س مع 
الثالثة االإماراتي �شلطان الدرمكي مع الفل�شطيني 
خليل حمودة وعلى الطاولة الرابعة يلتقي امل�شري 

اأندريه ناجي مع الهندي اأمربي�س . 

خري  ارم�ضاين  الوملــبــيــاد  خـــوري:  ح�ضني 
داعم ل�ضباب وفتيات المارات 

ب��ط��ول��ة ال�شطرجن  ان��ط��الق  ا���ش��ارة  اأع��ط��ى  اأن  ب��ع��د 
والقوات  ال�شباط  ل��ن��ادي  الرم�شاين  االأومل��ب��ي��اد  يف 
ظبي  اب���و  ن���ادي  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اأك���د  امل�شلحة 
البطولة  ه��ذه  اأن  خ��وري  ح�شن  �شعادة  لل�شطرجن 
وهي  امل�����ش��ارك��ات  للمواطنات  كبري  ب��ت��واج��د  مم��ي��زة 
 25 عددهن  بلغ  حيث  البطوالت  تاريخ  يف  االأع��ل��ى 
، واأ�شار خوري  40 العبا اماراتيا  العبة اىل جانب 
اأن هناك م�شاركات وا�شعة عربية وعاملية مما يعطي 
البطولة مناف�شة �شديدة معتربا اأن العبة املنتخب 
ال��وط��ن��ي االم����ارات����ي خ��ل��ود ال���زرع���وين ه���ي االأب����رز 
بالرعاية  خ���وري  ح�شن  واأ���ش��اد  البطولة.  ه��ذه  يف 
نهيان  األ  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  الكرمية 
ع�شر  ال�شابعة  �شمعتها  اأ�شاءت  التي  البطولة  لهذه 
وهذا بحد ذاته جناح لهذه الدورة التي ت�شم جميع 
املنظمة  ال�شكر للجنة  �شرائح املجتمع. وقدم ح�شن 
للبطولة للت�شهيالت التي يقدموها والدعم الكبري 

لنجاح البطولة.

على  للحفاظ  اأطــمــح  الـــزرعـــوين:  خــلــود 
اللقب

االأوىل  اجل��ول��ة  م��اري يف  امل�شرية  على  ف��وزه��ا  بعد 
اأعربت خلود الزرعوين بطلة االمارات بلعبة االأذكياء 
الرم�شانية  البطولة  لقب  ب��اح��راز  طموحها  ع��ن 
على  ال��ث��اين  للعام  البطولة  ه��ذه  بلقب  واحل��ف��اظ 
بكرة  الفتيات  م�شاركة  اأن  خلود  واأ�شافت  التوايل 

املناف�شة  نكهة  البطولة  تعطي  امل��واط��ن��ات  وخا�شة 
ووجهت خلود ر�شالة اىل الفتيات االماراتيات الدعوة 
للم�شاركة يف البطوالت الريا�شية عامة وال�شطرجن 
الريا�شة اف�شل من اجللو�س يف  خا�شة معتربة ان 
املنظمة  للجنة  ال�شكر  اللقب  املنزل ووجهت حاملة 
التي  البطولة  لنجاح  اأدت  التي  الت�شهيالت  لكافة 

تختتم بعد غد الثالثاء.

التن�س الأر�ضي 
واجلناحي  ال��ف��ردي  نهائي  ن�شف  يف  اأردين  ت��واج��د 

ال�شغري يودع 
التن�س  م�شابقة  يف  مباريات   6 االأول  اأم�س  اقيمت 
الفردي  لفئة  النهائي  ربع  دور  اثنتن يف   ، االأر�شي 
، واالأربع مباريات االأخرى يف دوري اخلا�شرين التي 
الفر�شة  الإتاحة  للم�شابقة  املنظمة  اللجنة  اأقامتها 
لالعبن املهزومن يف اللعب من جديد ومبباريات 
اأك���ر.  ومت��ك��ن ال��الع��ب��ان االأردن���ي���ان ح��م��زة االأ�شود 
ومو�شى القطب من بلوغ ن�شف نهائي فئة الفردي 
بتغلبهم يف اآخر مباراتن يف ربع النهائي لهذه الفئة 
على فار�س اجلناحي من االمارات واأحمد ر�شول من 
البحرين بالرتتيب ، ليالقي الالعب حمزة االأ�شود 
فهد اجلناحي يف ن�شف النهائي ، كما يلتقي مو�شى 
القطب بالالعب اللبناين نور نعمة .  وجاءت نتائج 
املباريات ال�شت على النحو التايل يف دور اخلا�شرين 
انت�شر عبداهلل �شنان من قطر على عمر عبدو من 
 ،  4-6 وبنتيجة  لال�شي  مبجموعتن  ال�شعودية 
على  قطر  من  ال��زي��ارة  جا�شم  اي�شاً  وانت�شر   4-6
ال��ب��ح��ري��ن مبجموعتن  م���ن  ال���ع���ال  ع��ب��د  حم��م��د 
لال�شيء وبنتيجة 6-3 ، 6-3 فيما اأنت�شر حممد 
ال�����ش��غ��ري م���ن ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى حم��م��د ���ش��ل��ه��ب من 
�شوريا مبجموعتن لال�شيء وبنتيجة 0-6 ، 1-6 
وا�شفرت اآخر مباراة يف دوري املهزومن لهذا اليوم 
عن فوز م�شاعد العزام على غيث جنيد مبجموعتن 
لال�شيء وبنتيجة 6-2 ، 6-2. اما نتيجة مباراتي 
حمزة  ف��وز  فكانتا  ال��ف��ردي  لفئة  النهائي  رب��ع  دور 
االأ�شود من االأردن على فار�س اجلناحي من االإمارات 
مبجموعتن مقابل جمموعة وبنتيجة 2-6 ، 1-6 
، 10-1 وانتهت نتيجة املباراة االأخرية بفوز مو�شى 
القطب من االأردن على اأحمد ر�شول من البحرين 

مبجموعتن لال�شيء وبنتيجة 1-6 ، 4-6 .

البطل قطاع اخلدمات امل�ضاندة مبواجهة قطاع املرا�ضم الرئا�ضية

�لي�م.. �فتتاح مناف�سات �لن�سخة �لثانية لكاأ�ش من�س�ر بن ز�يد لكرة �لقدم

حممد هالل الكعبي : نادي ال�ضباط يلعب دورًا وطنيًا يف تقدمي الربامج واملبادرات البناءة لدعم ريا�ضة الإمارات 

�الأوملبياد �لرم�ساين حافظ على �أهد�فه بدعم �أبناء �الإمار�ت باملقام �الأول 
الكعبي ي�ضيد بربنامج حممد بن زايد لطلبة اجلوجيت�ضو ويعتربه منوذجًا رائعًا لبناء الأجيال الواعدة 

الكعبي يدعو الحتادات الريا�ضية اأن تراجع ح�ضاباتها واأن تكر�س اهتمامها بريا�ضيي الإمارات
م�ضاركة كبرية يف افتتاح ال�ضطرجن واليوم انطالق الرماية والبولينغ والتن�س الأر�ضي يوا�ضل م�ضواره

الرابع  امل��رك��ز  جميع  حمد  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  الوطني  منتخبنا  الع��ب  اح��ت��ل 
والع�شرين بن 42 مت�شابقا �شاركوا يف �شباق ع�شرة كيلومرتات يف بطولة 
العامل التي اأختتمت اأم�س االول باأوكرانيا. كانت اال�شابة قد داهمت العبنا 
الثاين ع�شر وقتئذ لتحد من جهوده  املركز  ال�شاد�س وهو يحتل  الكيلو  يف 
و�شرعته وفكر يف االن�شحاب ولكنه قاوم واأكمل ال�شباق الكيلومرتات االربع 
قدره  زم��ن  يف  ال�شباق  ليقطع  وا���ش��راره  امل���درب  رغبة  على  ن��زوال  املتبقية 
50.13 دقيقة حمتال املركز الرابع اآ�شيويا والثاين عربيا بعد اجلزائري 
جابر اأبو را�س الذي حل يف املركز الع�شرين بزمن 48.55 دقيقة. اأما على 

�شعيد النتائج العامة فقد فاز بامليدالية الذهبية الياباين توز كازو ياما�شي 
حمققا زمنا قدره 41.53 دقيقة بينما حل الرو�شي مك�شيم كاراموف يف 
املركز الثاين يف حن نال امليدالية الف�شية وزمنه 42.03 دقيقة وتبعهما 
يذكر  دقيقة.   42.30 بزمن  كارا�شيف  دييجو  اال�شباين  الثالث  املركز  يف 
اىل  ال�شفر  يت�شمن  ال�شعايل ح�شن جا�شم  وزميله  برنامج حمد جميع  اأن 
اأذربيجان يوم 16 اجلاري لينخرطا يف مع�شكر خارجي هناك حتى اخلام�س 
ع�شر من �شهر �شبتمرب املقبل يف حن يتوقف �شفر جميع من عدمه على 

التقرير الطبي الذي يعده الطبيب الرو�شي املعالج. 

االول  اأم�س  الربونزية ظهر  امليدالية  فيكتور  االإم��ارات  حقق العب 
انطلقت  التي  للجودو  الكربى  اجلائزة  بطولة  مناف�شات  افتتاح  يف 

مبارياتها يف منغوليا و�شط م�شاركة كبرية من منتخبات العامل. 
علي  ف���وزه  بعد  73كلغ  حت��ت  وزن  يف  الثالث  باملركز  فيكتور  وح��ل 
علي  فيكتور  ولعب  الك�شندر.   رو�شيا  والع��ب  �شريا  املنغويل  البطل 
امليدالية الربونزية اأمام الالعب ال�شيني ي�شن وا�شتطاع اأن يتفوق 
منتخبنا  ي��خ��و���س  اأن  املنتظر  وم���ن   . ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  وي��ح��ق��ق  عليه 
مب�شاركة  البطولة  من  الثانية  اجلولة  مناف�شات  للجودو  الوطني 
ثالثة العبن يف اأوزان حتت 81 كلغ و90 كلغ و100 كلغم ..وت�شم 
البطولة العديد من اأبطال العامل واوملبياد لندن الذي اأقيم موؤخرا.  

كان حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�شارعة واجلودو والكيك 
بوك�شينج متابعا لفعاليات البطولة من خالل موقع االحتاد الدويل 
خالل  من  للبعثة  التهنئة  ونقل   . العنكبوتية  ال�شبكة  عرب  للجودو 
ات�شال له عقب ت�شفيات اجلولة ال�شباحية مع نا�شر التميمي اأمن 
خزينة االحتاد الدويل للجودو اأمن �شر عام االحتاد رئي�س البعثة.  
فعاليات  خ���الل  ج��ه��وده  املنتخب  ي��وا���ش��ل  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  واأع����رب 
البطولة التي تختتم اليوم وموا�شلة تاألق اأبطال اجلودو االماراتي 
وانت�شاراتهم التي بداأت خالل م�شاركتهم يف بطولة اجلائزة الكربى 
للجودو املا�شية التي اأقيمت يف عا�شمة اأذربيجان باكو وحقق خاللها 

فيكتور اأي�شا امليدالية الف�شية يف وزن حتت 73 كلغم. 

العب منتخبنا الألعاب �لق�ى حمد جميع يحتل 
�ملركز �ل� 24 يف بط�لة �لعامل للنا�سئن باأوكر�نيا 

برونزية للإمار�ت يف بط�لة �جلائزة �لكربى للج�دو يف منغ�ليا
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اآل  اأم��ر �شمو ال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ش��د 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 
الفائزين  والريا�شين  الفرق  مكافاآت  مب�شاعفة 
 6 اإىل  الرم�شانية  ال�شبا  ند  بطولة  مناف�شات   يف 
للريا�شين  �شموه  وذل��ك دعما من  دره��م  مالين 
البطولة  ه��ذه  يف  االجن����ازات  واأ���ش��ح��اب  امل�شاركن 
الكربى التي تقام حتت رعايته وبتوجيهاته وت�شتمر 
مناف�شاتها حتى الثاين من �شهر اأغ�شط�س املقبل. 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأع�����ش��اء  رئي�س  وت��ق��دم 
باأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ل�شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم على هذه املكرمة التي 
ت�شاف اإىل مكارم �شموه العديدة واجلزيلة للقطاع 
الريا�شي يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وقال 
انه  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ج��اب��ر  اأح��م��د 
بف�شل دعم ورعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي فقد ولدت هذه البطولة لتكون يف �شدارة 
االأح��داث الريا�شية التي تقام خالل �شهر رم�شان 
املبارك وقد حدد �شموه اأهداف البطولة التي تركز 
القدارت  وتقوية  الريا�شية  امل��ه��ارات  تطوير  على 
البدنية للم�شاركن واجلمع بن قوة االإميان وقوة 
اجل�شد لبناء �شباب الوطن ويف البداية مت تخ�شي�س 
مبلغ 3 مالين درهم ملكافئة الفائزين يف امل�شابقات 
قدم  ك��رة  وه��ي  البطولة  تت�شمنها  ال��ت��ي  اخلم�س 

ال�شاالت وكرة الطائرة والبادل تن�س باال�شافة اإىل 
الدراجات  و�شباق  كيلومرتات   10 مل�شافة  اجل��ري 
الهوائية مل�شافة 70 كيلومرتا لكن �شمو ويل عهد 
ال��ب��ط��ول��ة ب�شكل  ي��ح��ر���س ع��ل��ى متابعة  ال���ذي  دب���ي 
يومي و�شاهد حجم امل�شاركة فيها وم�شتوى التنظيم 
اأمر برفع قيمة املكافاآت اإىل مبلغ 6 مالين درهم 
اجلهد  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  على  الريا�شين  لت�شجيع 
بحق  فكانت  منهم  والفائزين  املتميزين  ومكافئة 
له  ت�شهد  وريا�شي  قائد  من  ت�شدر  غالية  مكرمة 
ل��ه م��ي��ادي��ن الكرم  ال��ب��ط��والت ك��م��ا ت�شهد  م��ي��ادي��ن 
اأحمد �شعيد بن منانة نائب رئي�س  وال�شعر . وقال 
اللجنة املنظمة رئي�س اللجنة التنفيذية لقد تفاعل 
الو�شط الريا�شي ب�شكل رائع مع هذه البطولة التي 
تت�شرف برعاية �شمو ويل عهد دبي ولذلك فقد مت 
هاوي  ريا�شي  و500  قرابةاألف  م�شاركة  ت�شجيل 
اأو  وحمرتف يف مناف�شات البطولة �شواء يف الفرق 
االأفراد وهو رقم يدل على مكانة البطولة واأهميتها 
الذين  امل��ئ��ات  فرحة  كانت  وق��د  الريا�شي  للقطاع 
مل�شافة  للجري  ال��دويل  ال�شبا  ند  �شباق  يف  �شاركوا 
10 كيلومرتات م�شاعفة حن �شاهدوا �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخ 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم يتابعان ال�شباق 
اجلن�شيات  خمتلف  من  العدائن  من  مقربة  على 
بال�شباق  الفائزين  فرحة  ت�شاعفت  ثم  وامل�شتويات 

ح���ن مت اب��الغ��ه��م مب�����ش��اع��ف��ة م��ك��اف��اآت ال���ف���وز يف 
800 األف درهم  ال�شباق التي و�شل اإجماليها اإىل 
ليكونوا اأول امل�شتفيدين من هذه املكرمةوقد تقدم 
رعايته  على  ل�شموه  بال�شكر  والفائزون  امل�شاركون 
جيمع  م��ن  فيه  للفائزين  وتكرميه  احل���دث  ل��ه��ذا 
الفئات واجلن�شيات موؤكدين اأن اأحداث هذا ال�شباق 
�شتظل عالقة يف االأذهان طول العمر . وقال ح�شن 
والعرفان  بال�شكر  نتقدم  البطولة  مدير  املزروعي 
التي  الغالية  مكرمته  على  دب��ي  عهد  ويل  ل�شمو 
لهذا  والتفوق  النجاح  م��ن  امل��زي��د  باإ�شافة  ت�شاهم 
الريا�شي االأ�شخم من نوعه بدبي والذي  احلدث 
ب���ات م��ق�����ش��دا ل��ل��ب��اح��ث��ن ع���ن ال��ت��ف��وق يف خمتلف 
جميع  من  والفردية  اجلماعية  الريا�شية  االألعاب 
ال���ري���ا����ش���ي���ن امل���ح���رتف���ن وال�����ه�����واة م����ن خمتلف 
اجلن�شيات مبا من �شاأنه اأن يحقق غايات البطولة 
واملجتمعي  الريا�شي  بالقطاع  واالإرت��ق��اء  لتطوير 
ككل . من جانب اخر �شهد �شباق ند ال�شبا الدويل 
االأول للجري الذي اأقيم ليلة اأم�س اجلمعة جناحا 
 350 من  الأك��ر  وا�شعة  وم�شاركة  وتنظيميا  فنيا 
عداء وعداءة من خمتلف اجلن�شيات واالأعماروذلك 
�شمو  و�شهد  الرم�شانية  ال�شبا  ن��د  بطولة  �شمن 
اآل مكتوم ويل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي و�شمو ال�شيخ 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد 
دبي للثقافة والفنون بدبي جانبا من ال�شباق الذي 
يعد االأول من نوعه الذي يقام يف واحدة من ليايل 
�شهر رم�شان الكرمي مب�شاركة غري م�شبوقة لنخبة 
�شاعة  يف  ال�شباق  وانطلق  املتميزين  العداءين  من 
ال�شباحيث  ند  �شالة  بوابة  من  الليل  من  متاأخرة 
10 كلم على طريق  قام العداءون باجلري مل�شافة 
���ش��ارع م��ي��دان و���ش��وال اإىل ف��ن��دق امل��ي��دان وم���ن ثم 

العودة جمددا اإىل �شالة ند ال�شبا مقر البطولة.
املحرتفن  فئة  بلقب  كو�شتا  نونو  الربتغايل  وتوج 
م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى اال���ش��ب��اين ري���ك���اردو رو����ش���ادو الذي 
اال�شباين  الثالث  باملركز  وج��اء  الثاين  باملركز  حل 
روب���رت���و ���ش��وت��وم��اي��و ف��ي��م��ا ���ش��ه��دت ف��ئ��ة املقيمن 
�شائقا  يعمل  ال��ذي  اأب��ريا  غيزهغن  االثيوبي  تفوق 
بجدارة  االأول  باملركز  حل  بعدما  العن  مدينة  يف 
اأبو  حممد  املغربي  الثاين  باملركز  يليه  وا�شتحقاق 
طالب وباملركز الثالث االأوغندي ا�شماعيل �شياغا. 

املركز  ن��ادي العن  من جانبه نال علي خليفة من 
مبارك  على  متقدما  االأندية  العبي  فئة  يف  االأول 
را�شد من النادي االأهلي �شاحب املركز الثاين وبدر 
الثالث  ال��ذي ج��اء باملركز  ن��ادي العن  ح��ارب م��ن 
�شعيد علي  الهواة فوز  املواطنن  فئة  �شهدت  فيما 
الثاين علي حممد  املركز  االأول��ون��ال  باملركز  مطر 
عليوجاء خليفة النعيمي باملركز الثالث. ويف ختام 
رئي�س  ن��ائ��ب  منانة  ب��ن  �شعيد  اأح��م��د  ق��ام  ال�شباق 
التنفيذيةوح�شن  اللجنة  رئي�س  املنظمة  اللجنة 
رئي�س  الكمايل  واأح��م��د  البطولة  مدير  امل��زروع��ي 
احلا�شلن  بتقليد  القوى  الألعاب  االإم���ارات  احت��اد 
والتقاط  وامليداليات  بالكوؤو�س  االأوىل  املراكز  على 
ال�����ش��ور ال��ت��ذك��اري��ة. وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة قد 
اعتمدت 4 فئات رئي�شية لل�شباق ويف مقدمتها فئة 
العدائن الدولين فئة لالعبي االأندية اإىل جانب 
بدولة  للمقيمن  واأخ���رى  ال��ه��واة  للمواطنن  فئة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن ك��اف��ة اجلن�شيات 
اإقامة تكرمي خا�س لل�شيدات احلا�شالت  فيما مت 
على املراكز الثالث االأوىل يف ال�شباق وذلك بهدف 
اإىل  للتناف�س  ع���دد مم��ك��ن  الأك����رب  ال��ف��ر���ش��ة  م��ن��ح 
ج��ان��ب احل��ر���س ع��ل��ى ال��رتوي��ج مل��م��ار���ش��ة الن�شاط 
البدين والريا�شي. وقد بلغت اجلوائز املالية التي 
األف درهم   800 ر�شدتها اللجنة املنظمة لل�شباق 
الدولين  فئة  يف  االأول  امل��رك��ز  �شاحب  ن��ال  حيث 
الثاين  امل��رك��ز  اأم��ريك��ي و���ش��اح��ب  األ���ف دوالر   20
16 األ��ف دوال ر وال��ث��ال��ث 12 األ��ف دوالرف��ي��م��ا مت 
منح اأ�شحاب املراكز ال�6 االأوىل يف الفئات االأخرى 
جوائز مالية تبداأ من 40 األف درهم للمركز االأول 
وتتدرج بواقع 30 األف درهم للمركز الثاين و20 
األفا للخام�س  للرابع و16  األفا  للثالث و18  األفا 
اآالف  و10  لل�شابع  األفا  و12  لل�شاد�س  األفا  و14 
للحا�شلن  اآالف  و6  للتا�شع  اآالف  و8  للثامن 
على املراكز من العا�شر حتى ال�20اإىل جانب منح 
االأوىل  الثالث  امل��راك��ز  على  احلا�شالت  ال�شيدات 
من  منهن.  لكل  دره���م  اآالف   6 تبلغ  ج��ائ��زة  على 
الدعم  جلنة  رئي�س  العبار  ماجد  اأك��د  اخ��ر  جانب 
اللوج�شتي اأن النجاح الكبري لل�شباق حتقق بف�شل 
اأو  املنظمة  اللجنة  الأع�شاء  �شواء  اجلماعي  العمل 
االإم����ارات  احت���اد  ال��داع��م��ة ويف مقدمتها  اجل��ه��ات 
اإمكانياته خلدمة  كافة  �شخر  الذي  القوى  الألعاب 

لالإ�شراف  حكما   50 ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  ال�����ش��ب��اق 
ع��ل��ى امل��ن��اف�����ش��ات ك��م��ا ن��ق��در ال�����دور ال��ك��ب��ري لهيئة 
وموؤ�ش�شة  دب��ي  و�شرطة  بدبي  واملوا�شالت  الطرق 
كافة  باإعداد  قاموا  الذين  االإ�شعاف  خلدمات  دبي 
ب���اأم���ن و�شالمة  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���الزم���ة  ال��رتت��ي��ب��ات 
امل�شاركن. واأو�شح العبار اأن ال�شباق �شهد مناف�شة 
قوية بن العداءين امل�شاركن الذين زاد عددهم عن 
اأداء فنيا عاليا رغم الرطوبة  350 عداء وقدموا 
ودرجة احلرارة املرتفعة التي ترافق ف�شل ال�شيف 
املراكز  اأ�شحاب  حققها  التي  االأرق���ام  ق��ارب��ت  وق��د 
ال��ن��وع من  ال��دول��ي��ة يف نف�س ه��ذا  االأرق����ام  االأوىل 
ال�شباقات. وعرب الربتغايل نونو كو�شتا عن فرحته 
اأن  موؤكدا  املحرتفن  فئة  يف  االأول  باملركز  بالفوز 
الفني  امل�شتوى  للغاية يف ظل  كانت قوية  املناف�شة 
للتاأقلم  احل��اج��ة  ج��ان��ب  اإىل  للم�شاركن  ال��رف��ي��ع 
اتباع تكتيك  ال��ذي فر�س عليه  مع الطق�س احل��ار 
بامل�شاركة  حم��ظ��وظ  ب��اإن��ه  كو�شتا  واأك����د  خم��ت��ل��ف. 
نيل  جانب  اإىل  نوعه  م��ن  الفريد  ال�شباق  ه��ذا  يف 
اخلالبة  بطبيعتها  واال�شتمتاع  دب��ي  زي��ارة  فر�شة 
وزي�����ارة م��ع��امل��ه��ا احل�����ش��اري��ة ال����ب����ارزة. م���ن جانبه 
الذي توج بلقب فئة  اأبريا  اأ�شاد االثيوبي غيزهغن 
املقيمن بال�شباق م�شريا اإىل اإنه يعد متنف�شا الإبراز 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  بدولة  املقيمن  مواهب 
وم��ن��ح��ه��م ف��ر���ش��ة ال��ت��ن��اف�����س م���ع ع���دائ���ن دولين 

اأي����ربا رغ��ب��ت��ه بامل�شاركة  ب���ارزي���ن. واأك����د  وحم��ل��ي��ن 
�شنويا يف هذا ال�شباق مو�شحا اأن االأج��واء املرافقة 
له جعلته حدثا ريا�شيا وجممتعيا ال ي�شاهى. على 
الكرة الطائرةحيث  اآخر توا�شلت مناف�شات  �شعيد 
النهائي  ربع  ال��دور  �شبيح  وبن  احلر�س  فريقا  بلغ 
وذلك بعدما تغلب فريق احلر�س على فريق املرتو 
 15-25 ب��واق��ع  رد  دون  اأ����ش���واط  ث��الث��ة  بنتيجة 
و25-23 و25-11 فيما تفوق فريق احلر�س على 
فريق البناي بذات النتيجة بواقع 25-10 و25-
مناف�شات  تختتم  اأن  املقرر  وم��ن   . و11-25   13
دور الثمانية غدا االأحد مبواجهتن جتمع االأوىل 
بن جودلفن واجلوكرفيما جتمع الثانية بن نا�س 
يوم  النهائي  رب��ع  ال��دور  ينطلق  اأن  ال�شباعلى  ون��د 
بعد غد فيما يقام الدور ن�شف النهائي يوم االأربعاء 
املقبل 17 يوليو واملباراة النهائية يوم 2 اأغ�شط�س 
اإقامة  ح��ددت  قد  املنظمة  اللجنة  اأن  يذكر  املقبل. 
بعد  يوميا  الرم�شانية  ال�شبا  ند  بطولة  مناف�شات 
اأم���ام اجلماهري  �شالة ال��رتاوي��ح م��ع فتح االأب���واب 
لنيل فر�شة متابعة املناف�شات وق�شاء اأوقات حافلة 
باأن  علما  الفنية  واللمحات  الريا�شية  باملناف�شات 
جمهور البطولة �شينال فر�شة الفوز بالعديد من 
اأجهزة  �شتوزع يوميا وهي عبارة عن  التي  اجلوائز 
الكربى  اجل��ائ��زة  اإىل  حديثةباالإ�شافة  الكرتونية 
 570 ل��ك��ز���س  ���ش��ي��ارة  وه���ي  ل��ل��ج��م��ه��ور  املخ�ش�شة 

حمد�ن بن حممد ي�ساعف مكافاآت �لف�ز يف بط�لة ند �ل�سبا �لرم�سانية �إىل 6 ملين درهم

جي���ت ت���اوي بط���ًل جلائ����زة رئي����ش �لدول���ة للخي����ل �لعربي���ة يف ني�م���ارك�����ت

م�شاء  ال�شاطئية  حممد  ب��ن  ح��م��دان  بطولة  انطلقت 
ويوفنتو�س  ال��ف��ر���ش��ان  ف��ري��ق��ا  ح��ق��ق  وق���د  االول  ام�����س 
التي  البطولة  يف  م�شوارهما  بداية  يف  مهمن  فوزين 
اأم  مبنطقة  ال�شاطئية  ���ش��م��وه  م��الع��ب  ع��ل��ى  انطلقت 
���ش��ق��ي��م ب��دب��ي ف���ى دورت���ه���ا اخل��ام�����ش��ة مب�����ش��ارك��ة اكر 
450 العبا م��ن اب��ن��اء ال��دول��ة وال��ع��رب واالجانب  م��ن 
كرة  لقبي  على  يتناف�شون  الدولة  اأر���س  على  املقيمن 
الريا�شي  احل��دث  بهذا  ال�شاطئيتن  والطائرة  القدم 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  يحظى  ال��ذي  الكبري 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفيذي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي. و�شهد انطالق 
اللجنة  رئي�س  خربا�س  بن  عي�شى  البطولة  مناف�شات 
امل��ن��ظ��م��ة ون��ائ��ب��ه ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ق��ه��ا���س ون��ب��ي��ل ابو 
كرة  م�شرف  ح�شن  وم�شعود  البطولة  عام  من�شق  حمر 
وجماهري  القدم  كرة  من�شق  اإ�شماعيل  ومن�شور  القدم 
كبرية من ال�شباب توافدوا على املالعب ال�شاطئية وفاز 
ثالثة  بنتيجة  للهواتف  الفريد  على  الفر�شان  فريق 
اهداف مقابل هدف وحيد لفريق الفريد كما فاز فريق 
يوفنتو�س على فريق �شكاي دايف بنتيجة هدفن مقابل 

ال�شيء. 

رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  �شقر  ال�شيخ  افتتح 
ن����ادي ال���ت���ع���اون ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي م�����ش��اء ام�����س االول 
مناف�شات دورة ال�شيخ �شقر بن �شعود الرم�شانية الثانية 
لكرة القدم مب�شاركة 16 فريقا وذلك على مالعب نادي 

التعاون براأ�س اخليمة.
واأكد احمد املهبوبي رئي�س جمل�س ادارة النادي ان املجل�س 
ال�شهر  مع  بالتزامن  �شنوي  ب�شكل  ال���دورة  اقامة  ارت���اأى 
الف�شيل وذلك بعد النجاح الذي حققته الن�شخة االوىل 
م��ن ال����دورة م�����ش��ريا اىل ان امل�����ش��ارك��ة ه���ذا ال��ع��ام �شهدت 

عددها  و�شل  التي  الفرق  تق�شيم  مت  حيث  وا�شعا  اقباال 
16 فريقا اإىل اربع جمموعات تتناف�س فيما بينها بنظام 

املجموعات.
الرم�شانية يكمن  ال��دورة  الهدف من تنظيم  ان  واأو�شح 
يف ايجاد متنف�س لل�شباب ملمار�شة هواياتهم و�شغل اوقات 
فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع يف االجازة ال�شيفية ويف 
نحر�س  �شنوية  منا�شبة  يعد  الذي  املبارك  رم�شان  �شهر 
�شبابي  جتمع  اقامة  يف  ا�شتغالله  على  التعاون  ن��ادي  يف 
ريا�شي ي�شوده اجواء التناف�س ال�شريف والروح الريا�شية 

التي ن�شعى اإىل غر�شها يف نفو�س ال�شباب والنا�شئة.
�شكره  ع���ن  ال��ت��ع��اون  ن����ادي  ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وع���رب 
وتقديره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ال�شيخ  و�شمو  اخليمة  راأ���س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د راأ����س 
الريا�شية  للحركة  امل�شتمر  �شموهما  دع��م  على  اخليمة 
يف راأ�س اخليمة ولل�شيخ �شقر بن �شعود القا�شمي رئي�س 
ورعايته  ال��ن��ادي  ان�شطة  ومتابعته  حر�شه  على  ال��ن��ادي 

للدورة الرم�شانية لل�شنة الثانية على التوايل.

�سقر بن �سع�د �لقا�سمي يفتتح �لدورة �لرم�سانية �لثانية يف نادي �لتعاون�نطلق بط�لة حمد�ن بن حممد �ل�ساطئية

وباإ�شراف  دافرييو  لبول  ت��اوي  ت��وج اجل��واد جيت 
امل���درب���ة دي��ان��ا دورن���ب���ريج وب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س بول 
م��ول��رن��ان ب��ط��ال ل��ل��ج��ول��ة اخل��ام�����ش��ة م��ن جائزة 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
مرت   2000 مل�����ش��اف��ة  االأويل  ل��ل��ف��ئ��ة  االأ���ش��ي��ل��ة 
ماركت  ن��ي��و  مب�شمار  االول  اأم�����س  اأق��ي��م  وال����ذي 
اليوم  فعاليات  �شمن  املتحدة  اململكة  يف  العريق 
ال�شهري وخ�ش�س  ج���والي  م��ه��رج��ان  م��ن  ال��ث��اين 
ال�شباق للخيول يف عمر اأربع �شنوات فقط والبالغ 
اإجمايل جوائزه املالية 50 األف جنيه ا�شرتليني. 
من  كرمية  برعاية  اجلائزة  �شل�شلة  تنظيم  ياأتي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
من  وتوجيهات  وبدعم  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
امل�شلحة ومبتابعة حثيثة من �شمو ال�شيخ الدكتور 
�شاحب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
اإدارة احتاد  ال�شمو رئي�س الدولة ..رئي�س جمل�س 
االإمارات للفرو�شية وكانت جمريات ال�شباق الذي 
اجتمع له 13 خيال قوية حافلة باالإثارة والندية 
ول�شالح  �شريعة  ال��ب��داي��ة  ج���اءت  حيث  وال��ت��ك��اف��وؤ 
الذي  ف��از من �شن  اجل��واد  �شلطنة عمان  ممثل 
فيما  مناف�شيه  اق���رب  ع��ن  ط��ول��ن  ب��ف��ارق  ت�شدر 
ظ��ل��ت اخل��ي��ول االأخ����رى ت��ن��اور م��ن اج���ل احتالل 
مركز جيد يوؤهلها للمناف�شة. وظل ال�شباق ين�شج 
على هذا املنوال حتى الو�شول اإىل اآخر 400 مرت 
حن تناف�س كل من  �شيفيت املوري و منت�شر على 
 200 اآخ��ر  ال�����ش��دارة لياأتي جيت ت��اوي ف��ج��اأة يف 
مرت وين�شم اإىل الثنائي يف و�شط امليدان ويدخل 
يف �شراع مثري قبل ان ي�شجل انطالقة قوية جدا 
املناف�شة  قوة  رغم  املثري  بال�شباق  الفوز  له  كفلت 

ومتكن  جيت تاوي الذي مل يكن مر�شحا يف ظل 
وج���ود خ��ي��ول ق��وي��ة م��ن ال��ت��ف��وق ب��ف��ارق عنق عن 
و�شيفه واملر�شح الثاين منت�شر لل�شيخ عبداهلل بن 
خليفة اآل ثاين وباإ�شراف البان دي ميول وبقيادة 
باملركز  اك��ت��ف��ي  ال���ذي  كونفرتينو  ان��ت��ون��ي��و  ب��ي��ري 
الثاين فيما جاء يف املركز الثالث اجلواد  �شيفيت 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  امل��وري 
نائب حاكم دبي وزير املالية وباإ�شراف اف روهات 
وبقيادة فران�شوا زافري بريترا. كما توجت املهرة 
يو�شيدا  ترويا  الياباين  للمالك  كيت   اليو�شيف 
وباإ�شراف جون جو�شدن وبقيادة وليام بيوك بطلة 
للفئة  �شتيك�س  ف��امل��اوث  للطريان  االحت��اد  ل�شباق 
للمهرات  واملخ�ش�س  مرت   1600 مل�شافة  االأويل 
اإجمايل  والبالغ  �شنوات  ث��الث  �شن  واالأف��را���س يف 
جوائزه املالية 180 األف جنيه اإ�شرتليني. وجاء 
�شكاي  االأويل   املر�شحة  على  كيت  اليو�شيف  ف��وز 

هانون  ريت�شارد  وباإ�شراف  كي�شويك  لبي  النترين 
وبقيادة ريت�شارد هيوز فيما جاءت ثالثة  جيوفرا 
دو روي دوبريه  الن  باإ�شراف  ملزرعة دو ال برييل 
البطلة  ..و�شجلت  �شوميلون  كري�شتوف  وبقيادة 
م�شاعد  العلي  في�شل  وق��ام  دقيقة.   1:40:54
ختام  عقب  الفرو�شية  الحت���اد  ال��ع��ام  ال�شر  اأم���ن 
مرا�شم  يف  �شارك  ..كما  الفائزين  بتتويج  ال�شباق 
التتويج نبيل الزرعوين من ادارة الرتويج يف هيئة 
نائب  وارد  وان����درو  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  اب��وظ��ب��ي 
رئي�س مكتب االحتاد للطريان يف اململكة املتحدة. 
20 عاما من  واأكد في�شل العلي ان اجلائزة بعد 
النجاح تاأتي يف �شياق الدعم الالحمدود ل�شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ..وتوجيهات 
اآل نهيان  �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
يف العمل على زيادة احل�شور يف ميادين ال�شباقات 

ال��ع��امل��ي��ة ودع���م اجل����واد ال��ع��رب��ي وال��ت��ع��ري��ف ب��ه يف 
العربية  اخليول  �شباقات  ون�شر  واأم��ريك��ا  اأوروب���ا 
يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة وامل�����ش��ام��ري ال��ع��امل��ي��ة. وقال 
املهمة  املحطات  م��ن  تعد  م��ارك��ت  نيو  حمطة  اأن 
 400 ال�  الذكري  مع  تزامن  ال�شباق  وان  خا�شة 
عام  ال��ع��ري��ق  امل�شمار  ه��ذا  يف  �شباق  اأول  الإق��ام��ة 
1665 ويعد من اأقدم امل�شامري العاملية واالأكر 
بريا�شة  االرت��ق��اء  يف  اأ�شهمت  اجل��ائ��زة  وان  �شهرة 
ب�شكل كبري  ت�شهم  االإم��ارات  دول��ة  واإن  الفرو�شية 
اخليل  و�شناعة  الفرو�شية  بريا�شة  االرت��ق��اء  يف 
ال��ع��رب��ي م�����ش��ي��دا ب��احل�����ش��ور اجل��م��اه��ريي الذي 
التعاون  بروح  العلي  في�شل  واأ�شاد  ال�شباق  �شهده 
لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  يف  االأخ��وة  مع  والتن�شيق 
والثقافة و طريان االحتاد والبعثات الدبلوما�شية 
للدولة  ال��رتوي��ج  للفرو�شية يف  االإم����ارات  واحت���اد 
واإبراز تراثها والرتويج الإمارة ابوظبي وا�شتمرار 

اخليول  ل�����ش��ب��اق��ات  م�����ش��داق��ي��ة  مينحها  اجل��ائ��زة 
ال��دول��ي��ة الذين  امل��ح��اف��ل  ال��ع��رب��ي��ة االأ���ش��ي��ل��ة يف 
معلما  اأ�شبحت  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  رف��ع��ة  يف  �شاهموا 
بارزا يف خارطة �شباقات اخليول العربية االأ�شيلة. 
وقال في�شل العلي اإن هذا النجاح يخلق نوعا من 
اإىل حتقيقه يف اجل��والت القادمة  التحدي ن�شعى 
خا�شة وان �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
واالإمكانيات  الدعم  كل  للجائزة  اأعطى  نهيان  اآل 
بالتهنئة ل�شاحب  الإجناحها منذ بدايتها وتوجه 
ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و اخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى 
حكام االمارات مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك 
من جانب اآخر اأعرب نبيل الزرعوين عن �شعادته 
بالنجاح الذي حققته جائزة �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة للخيول العربية يف نيو ماركت موؤكدا ان 
جناح اجلائزة واكت�شابها �شمعة عاملية يف بريطانيا 
وايرلندا اأ�شهم اإىل حد كبري يف الرتويج لل�شياحة 
يف دولة االإمارات عامة والعا�شمة اأبوظبي خا�شة 
من خالل رغبة العديد من مواطني تلك الدول 
على احل�شور اإىل االإمارات وق�شاء عطلة �شياحية 
ال�شباق  ان  وارد  ان����درو  اأك���د  ك��ذل��ك  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
االحتاد  واىل  ابوظبي  اإىل  للرتويج  فر�شة  يعد 
اخليول  ونخبة  ال�شباق  بنجاح  م�شيدا  للطريان 
العريق.  م��ارك��ت  نيو  مب�شمار  فيه  �شاركت  التي 
�شباقات  �شميث مديرة  اماندا  اأ�شادت  من جانبها 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  اخل���ي���ول  ج��م��ع��ي��ة 
�شباقات  جت��ده  ال��ذي  وال��دع��م  الكبرية  باجلهود 
ان  و..اأك���دت  ابوظبي  اإم��ارة  العربية من  اخليول 
اإنتاج وت�شجيع املربن  هناك م�شاع حثيثة لزيادة 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا م�����ش��رية ايل ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري غري 
ان  لها  �شبق  التي  الذي �شاحب اجلائزة  امل�شبوق 
خرجت العديد من االأبطال. وحقق �شباق اجلولة 
اخلام�شة من جائزة رئي�س الدولة للخيول العربية 
االأ�شيلة النجاح املن�شود من الناحية االإعالمية اأو 
من ناحية احل�شور اجلماهري الغفري الذي فاق 
الربيطانية  ال�شحف  اب��رز  وحر�شت  التوقعات 
اإب������راز احل����دث يف ���ش��در ���ش��ف��ح��ات��ه��ا الذي  ع��ل��ى 
ال�شهري. من جهة  ج��والي  يتزامن مع مهرجان 
بن  �شعيد  باإ�شراف  جودلفن  فريق  حقق  اأخ��رى 
�شرور ثنائية يف يوم ال�شباق ..وج��اء الفوز االأول 
دي�شوزا  �شيلف�شرت  بقيادة  �شتوري  ترو  املهر  عرب 
على  م��رت   1400 مل�شافة  اخل��ام�����س  ال�����ش��وط  يف 
للجياد  املخ�ش�س  �شتيك�س  بي  وي��ذر  �شباق  لقب 
3.75 طول عن  بفارق  ال�شنتن متفوقا  �شن  يف 
توقيتا  وم�شجال  ليفي  ���ش��ن  ب��ق��ي��ادة  اك�����ش��ب��ريت 
الثاين  ال��ف��وز  وج��اء  دقيقة.   1:25:06 وق���دره 
عرب اجلواد  ايربان دان�س بقيادة مايكل بارزلونا 
يف ال�شوط ال�شاد�س مل�شافة 1600 مرت على لقب 
�شباق ذا �شيلربيتنج نيوماركت �شتيك�س ..ومتكن 
ابن الفحل �شرتيت كراي من التفوق بفارق 1.5 
م�شجال  م��ور  ري���ان  بقيادة  ريفكتوري  ع��ن  ط��ول 
بن  ..واأك�������د  دق��ي��ق��ة   2:04:83 وق������دره  زم���ن���ا 
كانت جيدة م�شيدا  العام  البداية هذا  بان  �شرور 
هوية  اإب���راز  يف  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  بجهود 
ال�شباق  باإقامة  االأ�شل  يعد  الذي  العربي  اخليل 
اأهم  يعد  وال���ذي  العريق  م��ارك��ت  نيو  م�شمار  يف 
على  االأنظار  تركزت  ..حيث  العامل  يف  امل�شامري 
نقلت  التي  ري�شنج  دبي  قناة  وحر�شت   . اجلائزة 
الهواء مبا�شرة على تغطية احلدث  ال�شباق على 

من جميع جوانبه الفنية.
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افتتح ال�شيخ حممد بن �شقر القا�شمي االأب الروحي 
للريا�شة براأ�س اخليمة راعي احلفل افتتاح بطولة 
الرم�شانية  اهلل  عبد  اآل  يو�شف  اهلل  عبد  امل��رح��وم 
الثانية خلما�شيات كرة القدم التي تنظمها موؤ�ش�شة 
نخبة من  اخليمة مب�شاركة  براأ�س  �شيتي  �شبورت�س 

جنوم كرة القدم املحلين والدولين.
الريا�شين  وح�شر حفل االفتتاح نخبة كبرية من 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة ي��ت��ق��دم��ه��م ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
واالإعالمي  �شابقاً  االإم����ارات  ن��ادي  رئي�س  ال��دب��اين 
واملهند�س  حميد  علي  القدير  واملعلق  وال��ري��ا���ش��ي 
امل�شوؤولن  م��ن  وع���دد  اهلل  ع��ب��د  اآل  ي��و���ش��ف  ع��دن��ان 

والقيادات الريا�شية بالدولة.
وممتعاً  ومعرباً  ناجحاً  البطولة  افتتاح  حفل  ج��اء 
ح��ظ��ي ب��ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي مم��ي��ز م����الأ مدرجات 
ملعب �شبورت�س �شيتي حيث حر�شت اجلماهريعلى 
التواجد يف االفتتاح نظراً ملا تتميز به هذه البطولة 
من فعاليات واإبداعات حتولت على اثرها اىل عر�س 
كرة  جن��وم  من  نخبة  بوجود  ال�شيما  كبري  ريا�شي 
واالأفريقية..  واالآ�شيوية  العربية  وال��دول  االإم��ارات 

مما يعطي مباريات البطولة نكهة خا�شة. 
رم�شان  م��ن  ال��ث��ال��ث  ي��وم  اجل��م��اه��ري  لقد ح�شرت 

هذه  يف  امل�����ش��ارك��ة  اج��ل  م��ن  �شيتي  �شبورت�س  مللعب 
التظاهرة الريا�شية اجلميلة التي اأمتعت احل�شور 

بفقراتها املتنوعة.
احلفل  راع��ي  بو�شول  االفتتاح  حفل  مرا�شم  ب��داأت 
فرقة  عزفت  ثم  القا�شمي  �شقر  بن  حممد  ال�شيخ 
ثم  الوطني  ال�شالم  اخليمة  را���س  �شرطة  مو�شيقى 
اآي���ات م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي بعدها األ��ق��ى اأح��م��د علي 
الدباين رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة كلمة 
اجلميع  براعي احلفل واحل�شور مهنئاً  فيها  رحب 

بحلول �شهر رم�شان املبارك.
م�شيفاً باأن البطولة ت�شرفت هذا العام بحمل ا�شم 
اآل عبد اهلل  يو�شف  ب���اإذن اهلل عبد اهلل  ل��ه  امل��رح��وم 
نتيجة الدور الذي كان يقوم به رحمه اهلل يف خدمة 
امل�شرية االحتادية وانعكا�س هذا الدور على امل�شتوين 
الداخلي واخلارجي والنه�شة التي ت�شهدها االإمارة 
جاءت نتيجة للجهد البارز الذي بذله رحمه اهلل يف 

خمتلف ميادين االإمارة.
واأ���ش��اف ال��دب��اين ب���اأن ال��دع��م االق��ت�����ش��ادي ه��و اأداة 
ال��ن��ه��و���س مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا وم���ن ه��ن��ا ي���ربز ا���ش��م عمار 
رئي�شي  كفاعل  لالأملنيوم  النخيل  ومعمل  والفينيق 
يف النجاح الذي حتققه هذه البطولة كراعي ذهبي 

وكذلك  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ج��زي��ل  فلهم  للبطولة. 
وجلان  واف���راد  �شركات  م��ن  امل�شاهمن  لكل  ال�شكر 

متمنياً لهذه البطولة التوفيق والنجاح.

اإعالن الفتتاح
اأعلن �شمو ال�شيخ حممد بن �شقر القا�شمي افتتاح 
والنجاح  التوفيق  متمنياً  ر�شمياً  البطولة  فعاليات 
للبطولة. عقب ذلك قدمت فرقة مو�شيقى �شرطة 
راأ�س اخليمة عددا من اللوحات واالأهازيج التي تعرب 
عن املنا�شبة املميزة. ثم جاءت الفقرة املميزة حلفل 
والنا�شئن  االأ�شبال  فئة  ا�شتعرا�س  وه��ي  االفتتاح 
تفاعل  و�شط  �شيتي،  �شبورت�س  اأكادميية  من العبي 

جماهريي كبري مع مواهب ال�شباب.

تكرمي وتقدير
القيادات  م���ن  ع����دد  ب��ت��ك��رمي  راع�����ي احل���ف���ل  وق�����ام 
منهم  االإعالمية  واملوؤ�ش�شات  الريا�شين  واالأف���راد 
علي  املميز  واالإعالمي  الدباين  القديرعلي  الوالد 
واحمد  الريا�شيتن  وال�شارقة  دب��ي  وقناتي  حميد 
ال�شاحة  على  حالياً  املميز  الريا�شي  الوجه  �شلطان 
نظراً  غ���امن م�شطفى  وامل��ذي��ع حم��م��د  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
لدورهم البارز والكبري يف خدمة االإعالم والريا�شة 

بدولة االإمارات.

�ضكرًا اإدارة املن�ضاآت الإ�ضالحية والعقابية
تربعت اإدارة املن�شاآت االإ�شالحية والعقابية ب�شرطة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة م��ن خ���الل م��دي��ره��ا ال��ع��ق��ي��د اأحمد 
من  اخل��ت��ام  حفل  ج��وائ��ز  بتقدمي  ال�شلومي  ���ش��امل 
كوؤو�س وميداليات للفرق الفائزة وهي بادرة ملفتة 

وت�شتحق ال�شكر والثناء .

جوائز �ضخمة للجماهري واأهال باملوهوبني
كبرية  جمموعة  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأع���دت 
على  لها  تقديراً  للجماهري  ال�شخمة  اجلوائز  من 
�شاحة  البطولة  �شتكون  كما   ، والتفاعل  احل�شور 
للقاء املوهوبن ، حيث نقول لكل موهوب بالت�شوير 
ماعليه   ، املواهب  بالتعليق وغريها من  اأو موهوب 
�شوى احل�شور يف البطولة و�شتتوفر له كل متطلبات 

تنمية موهبته.

�ضركاء جناح البطولة
اللجنة  م��ع  لتعاونهم  ال��ق��دم  لكرة  االإم����ارات  احت��اد 
اأطقم احلكام  املنظمة بتزويدهم بنخبة مميزة من 
مو�شول  ال�شكر  اأن  كما   ، البطولة  مباريات  الإدارة 
واملتميزة  ال��دائ��م��ة  ج��ه��وده��م  على  تكاتف  الأع�����ش��اء 
الفعاليات  على  واالإ����ش���راف  واالإع�����داد  التنظيم  يف 
والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة على تعاونهم 
راأ�س  �شرطة  مو�شيقى  ت��واج��د  خ��الل  م��ن  امللمو�س 
م��ن خ��الل توفري  واأي�����ش��اً  املنا�شبات  ك��ل  اخليمة يف 
احلرا�شات وغريها واملنطقة الطبية براأ�س اخليمة 
على تزويدهم باأخ�شائين يف العالج الطبي لتوفري 
اإ�شابات الالعبن  كل متطلبات العالج الالزم عند 
�شيتولون  ال��ذي��ن  االإم����ارات  �شقور  ت�شوير  وف��ري��ق 

تغطية كل اأحداث البطولة.

مباراتي الفتتاح 
ج��م��ع��ت امل���ب���اراة االف��ت��ت��اح��ي��ة ف��ري��ق��ي ري���ح ال�شمال 
ال�شمال  ري��ح  ل�شالح  اللقاء  وانتهى  راك  واأليك�س 
)4-3( بعد مباراة جميلة وممتعة حظيت باإعجاب 
وتفاعل اجلمهور نظراً لوجود نخبة من النجوم يف 
كال الفريقن.. �شجل اأهداف ريح ال�شمال عبد اهلل 
بن �شبعون ورا�شد الهمر و�شعيد الهمر هدفن فيما 

واأحمد  الذهبي  اأحمد  األيك�س  فريق  اأه��داف  �شجل 
ال��رزاق ويف املباراة الثانية  عبد اجل��واد وه�شام عبد 
فاز فريق ال�شهابي على جمل�س خلف )5-0( �شجل 
لل�شهابي هيثم خليفة هاتريك وعبد اهلل جا�شم ادار 

املباراتن احلكم املتميز �شقر الزعابي.

حممد بن �ضقر القا�ضمي ي�ضيد بالتنظيم
بالتنظيم  القا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
ال���رائ���ع واالإع������داد ل��ه��ذا احل��ف��ل ال����ذي ج���اء ليعرب 
ب�شدق عن اخلربة الكبرية التي يتمتع بها القائمون 
عن هذه املوؤ�ش�شة التي مت�شي مع كل �شنة خطوات 
اإىل االأم��ام دائما وفيها جتديد عاما بعد عام وهذا 
باالإقبال  حتظى  �شيتي  �شبورت�س  بطولة  يجعل  ما 

اجلماهريي.
واأ�شاف �شموه : ال�شكر للجنة املنظمة ويف مقدمتهم 
اأح��م��د ال���دب���اين ع��ل��ى ه���ذا اجل��ه��د امل���ب���ذول وال���ذي 
ظهرت بوادر جناحه منذ البداية بهذا احلفل الرائع 
واملمتع ووجه �شموه يف ختام كلمته الأبنائه الالعبن 
خالل  من  االلتزام  ب�شرورة  البطولة  يف  امل�شاركن 
بالهدوء  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ن��ع��م  واأن  ال�����ش��ري��ف  ال��ت��ن��اف�����س 
نعي�س  ون��ح��ن  ال�شيما  والت�شامح  احل��ب  وي�����ش��وده��ا 

اأياما مباركة يف هذا ال�شهر الكرمي،ومتنى �شموه ان 
تخلو املباريات من اخل�شونة والتوتر وال�شد الع�شبي 
لكي تخرج املباريات بالنتائج اجليدة امل�شرفة،راجيا 
للجميع التوفيق والنجاح وق�شاء �شهرات رم�شانية 

رائعة حتت مظلة �شبورت�س �شيتي.

اأحمد الدباين : اجلميع اأبدع
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  ال��دب��اين  اأح��م��د  ع��رب 
ع���ن ر����ش���اه ال���ت���ام ع���ن احل���ف���ل ال�����ذي اق���ي���م خالل 
ياأت  �شاهده اجلميع مل  ان ما  اإىل  ،م�شريا  االفتتاح 
ب��ج��ه��ود خمل�شة م��ن مدير  م��ن ف����راغ واإمن����ا ج���اء 
التي  العاملة  اللجان  وكل  العو�شي  اأحمد  البطولة 
به.  ت��ق��وم  م��ا  لكل  وم��درك��ة  واع��ي��ة  ت�شم جمموعة 
اجلديد  االبتكار  اأب��دع من خالل  اجلميع  وا�شاف: 
الأول  �شيتي  �شبورت�س  افتتاح  حفالت  ت�شهده  ال��ذي 
مرة فكل ال�شكر لكل من �شجل ب�شمته على فقرات 
هذا احلفل الرائع. كما قدم الدباين �شكره ل�شيوف 
باالإ�شافة  احلفل  اإجن��اح  يف  �شاهموا  الذين  احلفل 
والفينيق  عمار  �شركات  ملجموعة  �شكره  تقدمي  اإىل 
كبري  دور  ل��ه��م  وال����ذي  للبطولة  ال��ذه��ب��ي  ال��راع��ي 

وايجابي يف جناح دورتنا كل عام.

•• �صامي عبدالعظيم – دبي :

منتخبنا  بعثة   ، اليوم  �شباح  تغادر 
للم�شاركة  ل��ل��م��ع��اق��ن  ال���وط���ن���ي 
القوى  الأل���ع���اب  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف 
الفرتة  ف��رن�����ش��ا خ���الل  ،امل���ق���ررة يف 
اجل����اري  ي��ول��ي��و   29 اإىل   14 م���ن 
والعبة  الع���ب  مب�شاركة1300   ،
90 دول���ة . واأك��م��ل العبو  مي��ث��ل��ون 
حت�شرياتهم  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
خالل  ،م��ن  البطولة  يف  للم�شاركة 
عدة  دول  يف  اخل��ارج��ي��ة  املع�شكرات 
الذي  االع��داد  اط��ار برنامج  ،�شمن 
اأبطال  اأب��رز  مقارعة  من  �شيمكنهم 
 . املونديال  مناف�شات  خالل  العامل 
م�شاركة  ال��ق��وى  م��ون��دي��ال  وي�شهد 
الكلية  ال��ق��ائ��م��ة  ،���ش��م��ن  7 الع��ب��ات 
18 العبا  ت�����ش��م  ال��ت��ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
والعبة ،�شمن اإطار اخلطة الرامية 
العبي  م��ن  جيل  اأف�شل  اإع���داد  اإىل 
البطوالت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل��ن��ت��خ��ب 
امليدانية  باخلربة  والت�شلح  العاملية 
املطلوبة ،علما باأن الن�شخة املا�شية 
 2011 نيوزلندا  يف  البطولة  م��ن 
،�شهدت م�شاركة 14 العبا والعبة .
ويراأ�س البعثة ،نائب رئي�س االحتاد 
االأمن  املعاقن،  لريا�شة  االآ�شيوي 
لريا�شة  االإم��������ارات  الحت�����اد  ال���ع���ام 
الع�شيمي،ف�شال  م��اج��د  امل��ع��اق��ن، 
ع���ن االإداري��������ن اإ���ش��م��اع��ي��ل حممد 
املرازيق وخليفة ح�شن ،واملن�شق العام 
عالء عمر ،اإىل جانب �شبعة مدربن 
����ش���وداين ،�شالح  ه���م :ر����ش���ا راب�����ح 
عبداللطيف العيوين ،بوعالم بوزار 
،عبداحلكيم  ح�شنن  اأح��م��د  ،نبيل 
حري�س ،جنيب بن الب�شري و�شابورت 

ال��ب��ع��ث��ة فني  وي����راف����ق   . ف��ن��ج��ي��وم 
،اإىل  جان  ،ت��وان  املتحركة  الكرا�شي 
العالج  اأخ�شائيي  جانب ثالثة من 
،روال  لوبينو  ران���دي  ه��م  الطبيعي 
،واملعاونون  وث��ن��ام  و���ش��ان��درا  ح�شن 
نانيجدان  وراف��ي��ن��در  م��ي��اه  م��ان��ي��ك 
الدولة  . وميثل  كيزا  وعبدالن�شري 
يف امل��ح��ف��ل ال���ع���امل���ي جم��م��وع��ة من 
،بطموحات  وال��الع��ب��ات  ال��الع��ب��ن 
املناف�شة على املراكز االأوىل وح�شد 
العاملي  املونديال  يف  النتائج  اأف�شل 
بن  القائمة : حممد علي  ،اإذ ت�شم 
ها�شم ،عبدالعزيز عبداهلل ال�شكيلي 
مطر  ،را�شد  الكعبي  �شعيد  ،حممد 
الظاهري ،اأحمد عبداهلل ال�شام�شي 
،نورة خليفة الكتبي ،حممد عبداهلل 
احلو�شني  عبداهلل  ،اأحمد  احلمادي 
،ثريا حمد الزعابي ،�شهيب جا�شم 
الر�شيدي  م�شعود  ،���ش��ه��ام  ال��ق��ا���ش��م 

،جمعة �شعيد الطنيجي ،ح�شن علي 
املطرو�شي  خمي�س  ،م��رمي  مالليح 
،زي��اد غازي  ،عائ�شة �شامل اخلالدي 
القبي�شي  حم��م��د  ،����ش���ارة  احل���ارث���ي 

،زينب عمار الربيكي .
املن�شق  اأي���������ش����ا  ال���ب���ع���ث���ة  وي�����راف�����ق 
االإع��الم��ي يف احت���اد امل��ع��اق��ن معتز 
ب��ك��ر ���ش��ال��ح وامل�����ش��ور ج��اب��ر اأحمد 
الكردي ،واملذيع بقناة دبي الريا�شية 
امل�شور  وزميله  عبيد خمي�س  اأحمد 

�شامح يو�شف .

لفر�ضان  جديد  حتد   : الهاملي 
الإرادة 

اإحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ع����د 
االإم��ارات لريا�شة املعاقن ، حممد 
،مونديال  الهاملي  فا�شل  حممد 
مبثابة  ب��ف��رن�����ش��ا  امل���ع���اق���ن  ق�����وى 
يف  االإرادة  ل��ف��ر���ش��ان  ج���دي���د  حت���د 

�شوالتهم  �شت�شهد  جديدة  ميادين 
الذهب  على  للمناف�شة  وجوالتهم 
وت����اأك����ي����د ح�������ش���وره���م ال�����رائ�����ع يف 

املناف�شات االإقليمية والدولية .
م��ن��ا���ش��ب��ة جديدة  ه����ذه   : واأ�����ش����اف 
منتخب  الع��ب��ي  يف  ال��ث��ق��ة  لتجديد 
االإم��������ارات ل��ل��م��ع��اق��ن ل��ل��دف��اع عن 
حظوظ الدولة يف املونديال املرتقب 
الذي ي�شهد م�شاركة اأبرز الالعبن 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ،ل���ك���ن هذا 
اأبناء  ي���وؤث���ر يف ط��م��وح  ل���ن  ال�����ش��يء 
ح�شورهم  اأن  ،خ�شو�شا  االإم����ارات 
يجعلنا  ع���دة  م��ن��ا���ش��ب��ات  االآخ�����اذ يف 
لالآتي  ترقبا  ال��ت��ف��اوؤل  اأب���واب  نفتح 

خلف احلجب .
االإمارات  منتخب  �شجل   : واأ���ش��اف 
ي�شم  ال��ق��وى  األ���ع���اب  يف  للمعاقن 
،واإدارة  االإجن���������ازات  م���ن  ال���ع���دي���د 
االحت�������������اد حت������ر�������س ع�����ل�����ى و�����ش����ع 

االأجواء  بتهيئة  الكفيلة  الرتتيبات 
القوي  للتح�شري  ال��الع��ب��ن  اأم����ام 
االأ�شعدة  على  البطوالت  جميع  يف 
كافة ،واعتقد اأن هذا هو �شر النجاح 
يف النتائج اجليدة التي كانت ال�شمة 
اأثلج  ،م���ا  االإرادة  ل��ف��ر���ش��ان  ال���ب���ارزة 

ال�شدور يف جميع اأرجاء الوطن .

الع�ضيمي : فر�ضان الإرادة على 
قدر التحدي 

فر�شان  اأن  الع�شيمي  م��اج��د  اأك����د 
والعزمية  باالأمل  يت�شلحون  االإرادة 
قوى  م��ون��دي��ال  يف  م�شاركتهم  قبل 
الفرن�شية  ليون  مدينة  يف  املعاقن 
،على نحو يعزز حظوظهم باملناف�شة 
ومتابعة مرحلة النتائج اجليدة لهم 
يف املنا�شبات الريا�شية املختلفة على 

م�شتوى القارة والعامل .
والعبات  العبي  اأن  واأو�شح:اأعتقد 
املنتخب على قدر جيد من العزمية 
حظوظ  عن  الدفاع  لهم  تتيح  التي 
الدولة مع بقية اأبطال العامل ،وهذا 
ال�شيء مل ياأت من فراغ ،وبدا واقعا 
ج��ي��دا م��ن خ���الل اال���ش��ط��الع على 
م�شوار  خالل  لهم  امل�شًرفة  امل�شرية 
بالنجاح  احت�شد  ال��ذي  م�شاركاتهم 

واالألقاب .
امل�شاركة  متثل  اأن  اأمتنى   : واختتم 
جديدة  حمطة  فرن�شا  مونديال  يف 
للنجاح لتعزيز م�شرية النجاح ،فال 
طموحات  من  يحد  اأن  ميكن  �شيء 
اأبطال االرادة الذين يوؤكدون يف كل 
مهما  بالتحدي  جدارتهم  منا�شبة 
ي�شعد  اأن  ،فاملهم  ال�شعوبات  كانت 
الو�شط  ويهلل  باأجنازاتهم  الوطن 

الريا�شي لنتائجهم الباهرة .

ج��وزي��ه مورينيو  ال��ربت��غ��ايل  وج���ه 
االنكليزي  ت�شل�شي  لتدريب  العائد 
انذارا لباقي مناف�شيه خالل جولة 
معتربا  اال�شيوية  اللندين  الفريق 

انه يعي�س اف�شل م�شتوياته.
وق���ال م��وري��ن��ي��و م��ن ب��ان��ك��وك حيث 
ي���ع�������ش���ك���ر ح�����ام�����ل ل����ق����ب ال���������دوري 
االوروب���ي لكرة ال��ق��دم: ل��دي بع�س 
ال�شعر االبي�س، لكن يف حالتي هذه 
ا�شبحت  اين  ويعني  جيدة  عالمة 

اف�شل من قبل.
وت����اب����ع امل�������درب امل���م���ي���ز ال������ذي قاد 
و2007:   2004 ب���ن  ت�����ش��ل�����ش��ي 
امل�شتوى  ب��ه��ذا  اك���ن  اع��ت��ق��د اين مل 
اخلربة  مهنتي  يف  الن���ه  ق��ب��ل،  م��ن 
بعد  الرئي�شة.  العوامل  من  تعترب 
تنقلت  ت�شل�شي،  يف  االول  م�شواري 
يف اوروبا �شنتن يف ايطاليا وثالث 
تعززت  وق����د  ا���ش��ب��ان��ي��ا،  يف  ���ش��ن��وات 

ثقافتي الكروية.
واح��رز مورينيو 50 عاما مع انرت 
الدوري  ميالن االيطايل لقبن يف 
ايطاليا  وك��اأ���س  و2010   2009

اوروب������ا  اب����ط����ال  ودوري   2010
ريال  م��ع  اجن���ازات���ه  ل��ك��ن   ،2010
بكثري  اق��ل  كانت  اال�شباين  م��دري��د 
احرز  اذ  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  هيمنة  ظ��ل  يف 
امللك  كاأ�س   ،  2012 ال��دوري  لقب 
 ،  2012 ال�شوبر  والكاأ�س   2011
وف�شل بقيادة الفريق امللكي اىل لقبه 

العا�شر يف دوري ابطال اوروبا.
وح��ي��ا م��وري��ن��ي��و ال����ذي ت��ع��ر اثناء 
امل�����وؤمت�����ر  م���ن�������ش���ة  اىل  ������ش�����ع�����وده 

ماركز  ال��ه��ول��ن��دي  ق���دوم  ال�شحايف 
اي��اه اح��د اكرب  ف��ان جينكل معتربا 
املواهب االوروبية ، واالملاين اندري 
�شوريل واحلار�س اال�شرتايل مارك 

�شفارت�شر 40 عاما.
هو  �شفارت�شر  ان  مورينيو  واع��ت��رب 
وال�شغط  لتحفيز  امل��ث��ايل  ال��رج��ل 
الت�شيكي  اال���ش��ا���ش��ي  احل��ار���س  ع��ل��ى 
اع��ت��ربه احلار�س  ال��ذي  ت�شيك  ب��رت 

االف�شل يف العامل .

توج �شباب االردن بلقب كاأ�س الكوؤو�س االأردنية لكرة القدم 
اأثر فوزه على   2007 الثانية يف تاريخه بعد عام  للمرة 
ال���دويل يف  ع��م��ان  ا���ش��ت��اد  على  2-�شفر  را����س  ذات  �شيفه 
�شباب  وتقدم  اجل��دي��د.  ال��ك��روي  املو�شم  مناف�شات  افتتاح 
حممد  ط��ري��ق  ع��ن  مبكر  وق��ت  يف  ال�شبق  ب��ه��دف  االأردن 
عمر ال�شي�شاين )3(، وا�شاف الغاين اإدوارد الهدف الثاين 
)87( واحرز �شباب االردن لقبه االأول حتت قيادة مديره 
املهمة قبل  ت�شلم  ال��ذي  القادر  اأحمد عبد  الفني اجلديد 
24 �شاعة من املباراة خلفا لل�شوري ماهر البحري الذي 
�شهادة  على  ح�شوله  لعدم  االأردن  �شباب  مع  عقده  ف�شخ 
االردن جائزة مالية  �شباب  ونال  )اأ(.  للم�شتوى  التدريب 

قيمتها 15 الف دينار ) نحو 21 الف دوالر(.

منذ  امل�شابقة  ه��ذه  ا�شتحدث  االأردين  ال��ك��رة  احت��اد  وك��ان 
الكروي  للمو�شم  افتتاحية  ك��م��ب��اراة  الثمانينات  مطلع 
جت��م��ع ب���ن ب��ط��ل��ي ال�������دوري وال���ك���اأ����س وي��ح��م��ل النادي 
باللقب  ال��ف��وز  م��رات  ع��دد  يف  القيا�شي  ال��رق��م  الفي�شلي 
)14( مرة مقابل )11( للوحدات ومرتن للرمثا ومرة 
لكل من احل�شن واجلزيرة وكذلك �شباب االأردن يف العام 
2007 وه��ذه امل��رة االأوىل التي يظهر فيها ذات را���س يف 
حدث كا�س الكوؤو�س بف�شل اجنازه التاريخي الذي حققه 
املو�شم املا�شي فائزا بكا�س االأردن كاأول فريق من جنوب 
االأردن يح�شل على لقب كروي يف م�شابقة رئي�شية. ومن 
املقرر ان تنطلق يوم اخلمي�س املقبل مناف�شات كا�س االردن 

للمو�شم اجلديد.

حتمل ا�ضم املغفور له عبد اهلل يو�ضف اآل عبد اهلل

�نطلقة باهرة لبط�لة �سب�رت�ش �سيتي بر�أ�ش �خليمة

18 لعبًا ولعبة يف قائمة املنتخب والع�ضيمي يراأ�س البعثة 

فر�سان �الإر�دة يت�سلح�ن باالأمل يف م�نديال �لق�ى للمعاقن بفرن�سا

م�ريني�: �أعي�ش �أف�سل م�ست�ياتي

�سباب �الأردن بطًل لكاأ�ش �لك�ؤو�ش 

انطلقت فعاليات بطولة املنطقة احلرة براأ�س اخليمة 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة يف م��ق��ر جممع 
اخليمة.  ب��راأ���س  احل��رة  املنطقة  لهيئة  التابع  االأع��م��ال 
ح�شر حفل االفتتاح ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي 
براأ�س اخليمة، كما  املنطقة احلرة  ع�شو منتدب لدى 
ح�����ش��ر االف��ت��ت��اح ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي وع��م��الء املنطقة 
احلرة وممثلي الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 
برنامج  م��ن  ج���زءاً  البطولة  وت�شكل  البطولة.  ورع���اة 
احلياة ال�شحية للموظفن الذي يهدف اإىل تعزيز روح 

الفريق وامل�شاركة وترابط العالقات بن موظفي الهيئة 
واأف��راد املجتمع وموظفي احلكومة باالإمارة  والعمالء 
ويف عامها الثالث �شهدت البطولة م�شاركة 12 فريقاً 
اأفراد  من عدة دوائر حكومية وموؤ�ش�شات خا�شة ومن 
املجتمع املحلي حيث �شملت كاًل من فريق جلفار )كلوز(، 
االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب براأ�س اخليمة، 
اإيكونيك�س،  يوتيكو،  العامة،  االأ�شغال واخلدمات  دائرة 
الكوف  و�شبايكرز،  �شرتايكرز  بويز،  راك  ت��ري،  بنيان 
روتانا، فريق راأ�س اخليمة االأملاين، فريق ييتي، وفريق 

هيلتون.   ومت تد�شن البطولة مبواجهة حا�شمة بن 
الكوف  بن  واأخ��رى  واإيكونيك�س  )كلوز(  جلفار  فريق 
روت��ان��ا وه��ي��ل��ت��ون، ح��ي��ث ك���ان ال��ف��وز ل��ف��ري��ق ج��ل��ف��ار يف 
املباراة االأوىل وفريق هيلتون يف املناف�شة الثانية. وقال 
ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي، تعمد املنطقة احلرة 
براأ�س اخليمة اإقامة هذه الفعالية الريا�شية ال�شنوية 
والتي تعد من اأبرز الفعاليات الريا�شية للهيئة يف �شهر 
يف  العمل  �شغوطات  عن  الرتويح  اإىل  املبارك  رم�شان 
اأجواء رم�شانية رائعة جتمع موظفن وعمالء الهيئة 

وممثلي الدوائر احلكومية واأفراد املجتمع. وبانطالق 
اخليمة  براأ�س  احل��رة  املنطقة  لبطولة  الثالث  املو�شم 
الفعال  دوره��ا  الهيئة  تعزز  الطائرة  لكرة  الرم�شانية 
للنهو�س بامل�شوؤولية وامل�شاركة املجتمعية، ولتكون هذه 

البطولة من اأكر االأحداث املنتظرة يف االإمارة.
ويقدم هذا احلدث مفاجاآت عدة للجمهور منها فر�شة 
للفوز بجهاز �شام�شوجن جاالك�شي S4 وتذكرة طريان 
اإىل اأي وجهة من �شركة طريان راأ�س اخليمة وغريها 
االأخري  اليوم  �شيعقد يف  املثرية يف �شحب  من اجلوائز 

احلدث  لهذا  ال��راع��ي��ة  املوؤ�ش�شات  وم��ن  البطولة.  م��ن 
اخليمة  راأ���س  و�شناعة  جت��ارة  وغرفة  ج��روب  �شرتيت 
و�شركة  والتطوير  لال�شتثمار  اخليمة  راأ����س  ومكتب 
اخليمة  راأ����س  ط��ريان  و�شركة  الل��ون��ا  ومطعم  يوتيكو 
كراٍع ذهبي، اأما حتت فئة الراعي الف�شي تندرج �شركة 
�شرياميك راأ�س اخليمة بينما �شملت الرعاية الربونزية 
كاًل من مطبعة نبيل ومركز االإمارات لل�شرافة، وكوف 
روتانا وفندق هيلتون راأ�س اخليمة و�شركة اإ�س فوك�س 

املتخ�ش�شة يف الطباعة على امللبو�شات. 

�فتتاح بط�لة �ملنطقة �حلرة بر�أ�ش �خليمة �لرم�سانية �لثالثة لكرة �لطائرة
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�أج��ء رم�سان يف فندق بارك ريجي�ش كري�ش كن دبي
بارك ريجي�س كري�س  العام خالدا يف ذاكرتنا يف فندق  اإجعل رم�شان هذا 
كن – دبي. روح ال�شهر الكرمي ت�شود يف كل مكان بالفندق بدءا من العر�س 
الفاخر الأ�شهى االأطباق العربية االأ�شيلة وحتى االأجواء اجلميلة والباعثة 
اأن جتتمع مع عائلتك واأ�شدقائك وتكت�شف  على اال�شرتخاء. هنا ميكنك 

التقاليد احلقيقية لل�شيافة العربية.

احتفل امل�شت�شفى الكندي التخ�ش�شي يف دبي، بالذكرى ال�شنوية الثالثة على 
امل�شت�شفى وقد ح�شر  العناية املركزة حلديثي الوالدة يف مقر  تاأ�شي�س وحدة 
هذا االإحتفال عدد من االأطفال الذين خ�شعوا للرعاية يف هذه الوحدة منذ 
ال�شوء على  ت�شليط  �شياق  تاأ�شي�شها مع ذويهم وياأتي تنظيم هذا احلدث يف 
اأهمية توافر وحدات العناية املركزة حلديثي الوالدة ممن يتطلبون اإىل رعاية 
طبية خا�شة يف بع�س احل��االت.  جتدر االإ�شارة اإىل اأن وحدة العناية املركزة 
اأو الذي يولدون قبل  ال��والدة خم�ش�شة لالأطفال املر�شى  لالأطفال حديثي 
الذين  االأطفال  اأوزان��ه��م، وي�شمل  يعانون من نق�س حاد يف  الذين  اأو  وقتهم 
يحتاجون اإىل عناية مركزة من يعانون من اأمرا�س القلب وم�شاكل يف اجلهاز 
وم�شاكل  جراحية،  لعمليات  حتتاج  وح��االت  اخللقية،  والت�شوهات  التنف�شي، 
ع�شبية اأو ا�شطرابات التمثل الغذائي. ت�شم وحدة العناية املركزة عدداً من 
الوالدة  حديثي  لالأطفال  املخ�ش�شة  التجهيزات  باأحدث  املجهزة  احلا�شنات 
لالأطفال  خم�ش�شة  باالأك�شجن  جمهزة  متنقلة  وحا�شنة  واخل��دج.  املر�شى 
وهناك  التخ�ش�شي  الكندي  امل�شت�شفى  واإىل  من  نقل  اإىل  يحتاجون  الذين 
اأجهزة خا�شة للتنف�س ت�شتخدم لدعم االأطفال الذين يواجهون �شعوبات يف 
التنف�س، بينما ت�شتخدم احلا�شنات لتوفري الدفئ والرطوبة الالزمة لالأطفال 

ال�شغار جداً الذين ال ي�شتطيعون التحكم بدرجة حرارة اأج�شامهم. 

�لنا�سئة يتدرب�ن على فن �لطباعة وتط�ير �الأفلم يف م�ؤ�س�سة �ل�سارقة للفن�ن
�شارك 72 نا�شئاً و�شاباً من املنت�شبن ملراكز النا�شئة الثمانية املنت�شرة يف اأرجاء اإمارة ال�شارقة مبختلف مدنها ومناطقها، والتابعة 
لالإدارة العامة ملراكز النا�شئة اإحدى موؤ�ش�شات املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بال�شارقة، يف الربنامج الفني ملوؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون 
التابعة لدائرة الثقافة واالإعالم. وا�شتمل الربنامج على باقة متنوعة من ور�س العمل والدورات التدريبية يف العديد من املجاالت 
الفنية، واملتمثلة يف الر�شم، والتلوين املائي، وفن الطباعة والكوالج، اإىل جانب ور�شة بعنوان التحرك اخلالق يف املجال امل�شرحي، 

وور�شة اأخرى يف جمال تطوير االأفالم.
ويف ور�شة التلوين املائي تعرف النا�شئة اإىل كيفية الر�شم، والتلوين باألوان االأكريلك ال�شفافة، وطريقة عمل تاأثريات لونية خمتلفة 
باالألوان اإ�شافة اإىل املياه، ور�شم بع�س العنا�شر للطبيعة. اأما يف ور�شة عمل الكوالج، فقد تعرف النا�شئة على هذا الفن الذي يركز 
على الق�س والل�شق، لق�شا�شات من اجلرائد واملجالت والورق امللون ، ويتم اختيار عنا�شر متنوعة من ال�شحف واملجالت كال�شور 
والر�شومات ، وعمل جم�شمات كارتونية ثم ل�شق العنا�شر التي مت اختيارها من املجالت لتزين املج�شم الكارتوين، وتتنوع اأ�شكال 
املج�شمات مابن امل�شاجد واملنازل و�شناديق حلفظ االأغرا�س. ويف ور�شة عمل الطباعة بالقالب واحلفر على اللينو تدرب النا�شئة 
على كيفية حتوير ال�شكل الفني ب�شهولة حتى يتم حفره على القالب بوا�شطة اأدوات حفر خا�شة، وتعلم النا�شئة طرق احلفر الغائر 

والبارز، ثم فرد اللون بالرول، وزمن ثم الطباعة على القما�س.

جمم�عة بريد �الإمار�ت تقدم 
مل�سة وفاء و�سكر للمتقاعدين

من  بذلوه  ما  على  املتقاعدين  املوظفن  االإم���ارات  بريد  كّرمت جمموعة 
جهد وعطاء خالل �شنوات عملهم �شمن مبادرة  ما ق�شرتوا. 

جاء حفل التكرمي يف املقر اجلديد ملجموعة بريد االإمارات بالرمول وذلك 
بح�شور املدراء التنفيذين واملوظفن باملجموعة.

وقال ال�شيد ثاين بن جر�س املدير التنفيذي لقطاع العمليات يف كلمة األقاها 
للمتقاعدين  و�شكر  وف��اء  مل�شة  ونقدم  لنحتفي  اليوم  نلتقي  احلفل  خالل 
على �شنوات العطاء التي بذلوها ب�شخاء وجد واجتهاد يف خدمة املجموعة  

الذي كان النربا�س الذي ا�شاء لنا طريق التميز.

»و�سل« تتربع بحافلة ملركز ��سرت�حة �ل�س��ب
خ�شي�شاً  جمهزة  رك��اب  بحافلة  االأ�شول  الإدارة  و�شل  جمموعة  تربعت 
لنقل كبار ال�شن املقيمن مبركز ا�شرتاحة ال�شواب التابع لهيئة ال�شحة 

بدبي.
وت�شلم �شعادة املهند�س عي�شى امليدور مدير عام هيئة ال�شحة بدبي هذا 
لو�شل �شمن حفل  التنفيذي  الرئي�س  القا�شم،  ه�شام  �شعادة  التربع من 
اقيم مبركز ا�شرتاحة ال�شواب بح�شور كل من عبداهلل عبيد اهلل، الرئي�س 
املدير  كلبان  ب��ن  �شيف  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  للعمليات،  التنفيذي 

التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية ال�شحية االولية.
اإطار  املبادرة الكرمية من )و�شل( خالل �شهر اخلري والعطاء يف  وتاأتي 
تطبيق برناجمها اخلا�س بامل�شوؤولية االجتماعية الهادف اإىل دعم وتنمية 
املجتمع املحلي، وتقدمي امل�شاعدة املمكنة جلميع موؤ�ش�شاته اخلريية التي 
يف  النق�س  �شد  طريق  عن  وذل��ك  املجتمعات،  حياة  يف  نبياًل  دوراً  ت��وؤدي 

املوارد الالزمة الأداء مهام تلك املوؤ�ش�شات على اأكمل وجه.
ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير  امل��ي��دور،  احل��اج  عي�شى  املهند�س  �شعادة  واأع���رب 
بدبي، عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها موؤ�ش�شات القطاعن العام 
االأ���ش��ول، يف تقدمي اخلدمات  الإدارة  ال��دول��ة ومنهم و�شل  واخل��ا���س يف 
املجتمعية الفتا اىل اهمية هذا التربع الذي يج�شد خطط وا�شرتاتيجية 
افراد  والتعاون مع  والتفاعل  املجتمعية  ال�شراكة  التي تركز على  الهيئة 

وموؤ�ش�شات املجتمع املدين لتحقيق التنمية ال�شاملة واالمن ال�شحي.

�إنفينيتي تعّن مديرً� 
عامًا جديدً� للت�س�يق 

تعين  عن  اإنفينيتي  �شركة  اأعلنت 
اأوروب���ا  يف  للت�شويق  ج��دي��د  رئي�س 
وال���������ش����رق االأو������ش�����ط واأف���ري���ق���ي���ا. 
و�شت�شتلم اأورنا كونواي املولودة يف 
العا�شمة االيرلندية، دبلن، مهامها 
يف وقت هام ت�شتعد خالله العالمة 
جمموعتها  ل���ت���ق���دمي  ال���ت���ج���اري���ة 
وي�شارك  ال�شيارات،  من  اجل��دي��دة 
فيه فريق اإنفينيتي رد بول ري�شنغ 
 2013 واحد  الفورموال  ببطولة 

مناف�شاً رئي�شياً على اللقب.
�شتكون  ل��ل��ت�����ش��وي��ق،  ع���ام  وك��م��دي��ر 
جميع  اإدارة  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة  اأورن�����ا 
املنطقة،  يف  الت�شويقية  الن�شاطات 
نائب  ن��اي��ت،  ا���ش��راف فينتان  حت��ت 
الرئي�س يف اإنفينيتي ملنطقة اأوروبا 
واأفريقيا واملقيم  االأو�شط  وال�شرق 

يف مدينة رول ال�شوي�شرية.

مدر�ء �لفروع يف بنك �الإمار�ت دبي �ل�طني 
يحتفل�ن بالذكرى �خلم�سن لتاأ�سي�سه

يف اإطار احتفاالته مبرور خم�شن عاماً على تاأ�شي�شه كاأول بنك وطني يف 
اأقام بنك االإم��ارات دبي الوطني، البنك الرائد يف منطقة ال�شرق  الدولة، 
البنك،  يف  الوطنية  بالقيادات  لالحتفاء  حفاًل  املا�شي،  االأ�شبوع  االأو�شط 
على هام�س االجتماع ربع ال�شنوي مع مدراء الفروع، ح�شره ه�شام عبداهلل 
وت�شمن  الوطني  دب��ي  االإم���ارات  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�شم، 
من   100 من  اأك��ر  بح�شور  احللوى  من  قالب  قطع  االحتفال  برنامج 

مدراء الفروع واملدراء االإقليمين يف البنك.

�مل�ست�سفى �لكندي �لتخ�س�سي يحتفل بالذكرى �ل�سن�ية 
�لثالثة لتاأ�سي�ش وحدة �لعناية �ملركزة حلديثي �ل�الدة 

رماد� د�ون تاون متد يد �لع�ن ملر�سى �ل�سرطان يف مركز �خلليج �لدويل للأور�م

ميليني�م �أب�ظبي يزور مركز �لن�ر لرعاية ذوي �الحتياجات �خلا�سة
عام  �شميتز مدير  روبر�شت  زار  االن�شاين،  التطوعي  العمل  وواج��ب  بامل�شوؤولية  وال�شعور  العطاء  مدفوعا بحب 
فندق ميلينيوم اأبوظبي ونيفن عزت مدير ادارة العالقات العامة واالعالم مركز النور لرعاية ذوي االحتياجات 
اخلا�شة و �شهدوا العديد من الفقرات الرتفيهية واالألعاب التفاعلية الأطفال املركز مبختلف فئاته الذى اأكمل 
16 عاما منذ افتتاحه من خالل هذه امل�شرية الناجحة ا�شتطاع امل�شرفون على املركز اأن يطوروا اأ�شاليب واأدوات 
العمل فيه، فقد حر�شوا على توفري املعلمات واالخت�شا�شيات يف تلك املجاالت مثل تعليم لغة اال�شارة، وتعليم 
املكفوفن، وتاأهيل ذوي االعاقات اجل�شمانية والفكرية.  وقالت نيفن عزت اأنه ملن دواعي �شرورنا امل�شاهمة ولو 
ب�شكل ب�شيط لر�شم الب�شمة على وجوه االأطفال التي يبلغ عددهم اأكر من 160 طالبا وادخال الفرح وال�شرور 
املوظفن  من  العديد  ا�شتقطبت  الفكرة  اخلارجي  العامل  مع  يتفاعلون  و  يتوا�شلون  لكي  ب�شيطة  لفرتة  ول��و 
التطوعي  العمل  للفندق الدراج  االدارة احلكيمة  واح��دة وهي  التالحم االجتماعي حتت مظلة  ثقافة  لرت�شيخ 
فى ا�شرتاتيجية الفندق انطالقا من م�شوؤولياته االجتماعية والعمل التطوعي يعد رمزا من رموز تقدم االأمم 

وازدهارها، فاالأمة كلما ازدادت يف التقدم والرقي، ازداد انخراط مواطنيها يف اأعمال التطوع اخلريي.

رم�شانية  خيمة  اك��رب  االم���ارات  ق�شر  فندق  افتتح    
2400 مرت مربع ميكن  م�شاحتها  تبلغ  ابوظبي  يف 
اخليمة  وتطل  �شخ�شا.     1200 نحو  ت�شتوعب  ان 
على البحر من جهة وواجهة الفندق من جهة اخرى 
وتتو�شطها نافورة حماطة با�شجار النخيل الطبيعية 
ب��ارت��ف��اع اك���ر م��ن 12 م����رتا.  وت��ق��دم ه���ذه اخليمة 
امل�شيدة علي طراز الق�شر امللكي طعام االفطار يوميا 
االماراتي  م���زالي  مطعم  قبل  م��ن  بوفيه  �شكل  على 
يف  فندق ق�شر االم��ارات والتي ت�شمل اطباق حملية 
الرم�شانية  املاكوالت  و عربية تقليدية  وغريها من 

ال�شهرية. 
 وتقام اخليمة الرم�شانية يف ق�شر االمارات هذا العام 

بالتعاون مع بنك ابو ظبي الوطني وواحات الزاوية .
يف  الطهاة  كبري  الطعام  قائمة  اع���داد  على  وا���ش��رف   
يدير  ال���ذي  ج��ام��ب��ا  ���ش��ان��درو  ال�شيد  االم�����ارات  ق�شر 
يف  موظف   300 نحو  على  وي�شرف  الفندق  مطاعم 
هذه املطاعم.  وقال ال�شيد جامبا نحن نعطي اهتمام 
بالغ لتامن احيتاجات املطاعم يف الفندق من ال�شوق 
ا�شتريادها  بكثري من  اف�شل  نعترب ذلك  املحلي الننا 
اذ ان ه��ذه العملية ت�شهم يف دع��م ال�شوق  من اخل��ارج 

اخليمة  يف  ال�شحور  وجبة  ب��ان  اي�شا.وا�شاف  املحلي 
اىل  العربية  االطباق  من  مزيجا  ت�شمل  الرم�شانية 
جانب امل��اك��والت االم��ارات��ي��ة.  وم��ن جانبه ق��ال املدير 
العام اجلديد لق�شر االمارات ال�شيد هولغر �شروث ان 
امللكي هو  الطابع  ذات  اقامة هذه اخليمة  هدفنا من 
توفري اجواء رم�شانية خال�شة وفقا للثقافة املحلية 
والرتاث االماراتي العربي اال�شيل اىل جانب ت�شجيع 
رم�شان  ب��اج��واء  والتمتع  امل��ج��ئ  على  امل�شلمن  غ��ري 

والتعرف على هذه الثقافة العريقة .

ومب�������ش���ارك���ة امل���ر����ش���ى ب��ع�����س من 
اآالمهم التي يواجهونها بكل تفائل 
واإبت�شامة، كما اأعربوا عن فرحتهم 

بزيارتنا لهم ودعمنا لهم .
العام  املدير  الباهي،  وائل  واأ�شاف 
لفندق رم��ادا داون تاون دبي، لقد 
اإخرتنا زيارة مركز اخلليج الدويل 
مل��ع��رف��ت��ن��ا مب���دى تاأثري  ل�������الأورام، 
واأهله، وكيف  املري�س  املر�س على 
ي��ه��دد ح��ي��اة امل��ري�����س وي���وؤث���ر على 

وحياتهم  اأ�شرته  ونف�شية  نف�شيته 
ال���ي���وم���ي���ة وال���و����ش���ع امل�������ادي على 
ح��د ���ش��واء. ون��ح��ن ن��اأم��ل اأن تكون 
ال�شعادة  بع�س  اأع��ط��ت��ه��م  زي��ارت��ن��ا 
وخففت عنهم بع�س االآالم، وحتى 

واإن كانت ليوم واحد .
م��رك��زاخل��ل��ي��ج ال������دويل ل������الأورام 
متخ�ش�س  ح����دي����ث  م����رك����ز  ه�����و 
منطقة  يف  ال�����ش��رط��ان  الأم����را�����س 
املركز  وي��ت��ب��ع  ال���ع���رب���ي.  اخل��ل��ي��ج 

االأمريكية  الطبية  املعايري  اأف�شل 
بالتعاون مع مركز جورج وا�شنطون 
الطبي. وي��ق��دم امل��رك��ز خ��دم��ات يف 
ال�شرطان  ت�شخي�س مر�س  جمال 
واأ�شاليب املعاجلة احلديثة. ويدير 
املركز طاقم طبي خبري متخ�ش�س 
م��ن اأم��ري��ك��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة واأوروب������ا، 
وي�شع م�شتويات جديدة يف تقدمي 
املر�شى  وخدمات  الفائقة  العناية 

العاملية امل�شتوى.

تعين �أرون ك�مار مديرً� مقيمًا 
يف مركز ورزيدن�ش �لب�ستان

ال�شقق  الب�شتان،  ورزيدن�س  مركز 
ال�شياح  ب��ن  امل��ع��روف��ة  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
ورجال االأعمال، يعن اأرون كومار 
والذي  امل��ق��ي��م،  امل��دي��ر  من�شب  يف 
وجناح  غ��رف��ة   640 اإدارة  ي��ت��وىل 
مركز  اىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ف���ن���دق���ي. 

الت�شوق.
مع اأكر من 22 عام من اخلربة 
منطقة  يف  ال�����ش��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف 

ال�شرق االأو�شط والهند.

قام موؤخرا فريق عمل فندق رمادا 
داون تاون، الواقع يف اكر مناطق 
دب��ي رق��ي وح��ي��وي��ة، ب��زي��ارة مركز 
اإمارة  ل���الأورام يف  ال���دويل  اخلليج 
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ملر�شى  اأب��وظ��ب��ي 
يعانون  الذين  واأ�شرهم  ال�شرطان 
املر�س  ه��ذا  م��ن حت��دي ومواجهة 

اخلطري.
الهدايا  بتوزيع  الفريق  ق��ام  حيث 
م���ري�������س مع   35 ل�����  ال���ت���ذك���اري���ة 
اأ�شرهم، حيث اأعربوا عن فرحتهم 
الهدايا.  وت��ل��ق��ي  ال����زي����ارة  ب���ه���ذه 
وذلك جزء من مبادرات امل�شوؤولية 
ل��ل�����ش��رك��ات يف فندق  االج��ت��م��اع��ي��ة 

رمادا داون تاون.
ت���راأ����س ال���وف���د ت��ون��ك��ل ك.اأخ���اري���ا 
ت��ن��ف��ي��ذي ال��ت�����ش��وي��ق وامل��ب��ي��ع��ات يف 
ف��ن��دق رم����ادا داون ت���اون م��ع عدد 
اأق�شام  خمتلف  من  املوظفن  من 
ال���ف���ن���دق. وق���ال���ت ل��ق��د ك����ان يوما 
اأننا  اإال  النبيلة،  بالعواطف  مليئ 
ك��ن��ا ����ش���ع���داء ج����دا ب���ه���ذه ال���زي���ارة 

ق�سر �الإمار�ت يقيم خيمة رم�سانية عملقة 
على �ل�ساطئ تت��سطها �لن��فري و�أ�سجار �لنخيل  



�لعائلة �ملالكة يف م�ناك� تنقذ فيلن 
حديقة  يف  ب��امل��وت  عليهما  حكم  فيلين  موناكو  يف  املالكة  العائلة  اأن��ق��ذت 

حيوانات فرن�شية بعد اكت�شاف ا�شابتهما بال�شّل.
اأن  اأن العائلة املالكة يف موناكو تدخلت بعد  اإذاع��ة فرن�شا الدولية  وذكرت 
حتدثت و�شائل اإعالم عن اأن حديقة حيوانات يف ليون قررت تنفيذ القتل 
بعد  عاماً  و43   42 العمر  من  البالغن  نيبال  و  بايبي  بالفيلن  الرحيم 

اكت�شاف ا�شابتهما بعدوى ال�شّل واحتمال اأن يعديا حيوانات اأخرى.
وقد انطلقت حملة تقودها النجمة بريجيت باردو املدافعة عن احليوانات، 
حلماية الفيلن. و�شهدت االأمرية �شتيفاين على نقل الفيلن اإىل مزرعة 

تابعة للعائلة املالكة يف جنوب فرن�شا، �شيعي�شان فيها حتى نفوقهما.

و�سائل منزلية ب�سيطة لتخفيف �الأمل 
الب�شيطة  الو�شائل  بع�س  با�شتخدام  املتاعب  من  العديد  من  احلد  مُيكن 
املوجودة يف املنزل دون احلاجة للذهاب اإىل الطبيب كاملياه واملنا�شف لعمل 
هذه  ا�شتخدام  من  بد  ال  باأنه  العلم  مع  امل�شابة،  املنطقة  ُتغطي  ك��م��ادات 

الو�شائل ب�شكل �شليم.
 واأو�شح اأنتونيو�س بوملان ع�شو الرابطة املركزية الأطباء العالج الطبيعي 
والو�شائل البديلة للعالج الدوائي مبدينة فرويدن�شتات االأملانية اأنه مُيكن 
احل��د م��ن الكثري م��ن امل��ت��اع��ب، ال��ت��ي ي�شعر بها االإن�����ش��ان، م��ن خ��الل لف 
املنطقة امل�شابة باالأمل بكمادات رطبة اأو تغطيتها ب�شمادات م�شنوعة من 
الآثار  املري�س  تعر�س  للخوف من  داع  اأي  يوجد  ال  اأن��ه  املنا�شف، مطمئناً 
جانبية خطرية بفعل هذه الو�شائل. واأردف بوملان اأنه يتم حتديد ا�شتخدام 
الكمادات الباردة اأو ال�شاخنة وفقاً لطبيعة املتاعب التي ي�شعر بها املري�س 
اإنه يتم ا�شتخدام الكمادات الباردة  يف املنطقة التي ُت�شتخدم عليها، قائاًل 
ل�شحب ال�شخونة من اجل�شم، وبذلك فهي تتنا�شب مع عالج حاالت ارتفاع 
كيفية  االأمل���اين  الطبيب  واأو���ش��ح  بالتهابات.  االإ�شابة  اأو  احل���رارة  درج��ات 
اأن تبقى هذه الكمادات الرطبة  اإنه يجب  ا�شتخدامها ب�شكل �شليم، بقوله 
الباردة لفرتات طويلة على اجل�شم حتى ت�شبح دافئة، مع العلم باأن هذا 
تغيري  بالفعل  مُيكن  اأن��ه  اإىل  الف��ت��اً  تقريبا  �شاعة  ن�شف  ي�شتغرق  االأم���ر 
الباردة وتبديلها ملرات متالحقة على ج�شم املري�س، ولكن دون  الكمادات 

اأي ي�شل لدرجة التجمد بفعل برودتها.
 75 اإىل   45 ت��رتاوح بن  مل��دة  ال��ب��اردة على اجل�شم  اإذا ُتركت الكمادات  اأم��ا 
اأو�شح غريمن �شالينكوفر من مدر�شة �شيبا�شتيان كنايب للعالج  دقيقة، 
اإنتاج  حتفيز  على  حينئذ  �شتعمل  ف��اإن��ه��ا  االأمل��ان��ي��ة،  ب��اف��اري��ا  ب��والي��ة  امل��ائ��ي 

احلرارة باجل�شم وتخزينها بداخله.
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�ألب�م جديد
 لغاغا يف ن�فمرب

اأعلنت النجمة االأمريكية ليدي غاغا 
انها  ،ه��و  لكل معجبيها  ���ش��اراً  خ��رباً 
نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف  �شتطلق 
امل��ق��ب��ل، وب��ع��د ان��ت��ظ��ار دام اأك���ر من 
جديد  مو�شيقي  األبوم  اأول  �شنتن، 
ماغازين  اإ���س  ي��و  واأف���اد موقع  لها. 
اأ�شدرت  غاغا  ليدي  ان  االأم��ريك��ي 
األبوم  اإط���الق  زف��ت فيه خ��رب  ب��ي��ان��اً 
يف   ARTPOP ا�شم  يحمل  جديد 
املقبل.  نوفمرب  الثاين  ت�شرين   11
اليوم  يف  �شت�شدر  ان��ه��ا  اإىل  ولفتت 
عينه،  اال���ش��م  يحمل  تطبيقا  عينه 
مو�شحة انه نظام هند�شي مو�شيقي 
املو�شيقى  ب����ن  ي����دم����ج  وب�������ش���ري 
مع  والتكنولوجيا  واالأزي����اء  وال��ف��ن 
م�شتخدمي  ان  البيان  وذك��ر  العامل 
م�شاركة  ي�شتطيعون  التطبيق  ه��ذا 
بع�شهم  م��ع  وال��ت��ح��ادث  م�شاريعهم 
فيما ينطلق االألبوم اجلديد عاملياً. 
�شتطلق  انها  غاغا  ليدي  واأو�شحت 
اأغنية م��ن االأل��ب��وم اجل��دي��د يف  اأول 

19 اآب اأغ�شط�س 2013.

د 99 طعنة لر�سيعها  ت�سدِّ
اأُمٌّ �شينية عن م�شاعر االأمومة واحلنان وال�شفقة،  تخلَّت 
بوا�شطة  ن��اف��ذة  طعنة   99 الر�شيع  ابنها  بطعن  وق��ام��ت 
مق�س حديدي، اأغلبها كانت يف الوجه والقدمن، ب�شبب 
�شبق  وذك����رت �شحيفة  ر���ش��اع��ت��ه.  اأث���ن���اء  ���ش��دره��ا  ع�����ش��ه 
اإىل  احتاج  اأ�شهر  ثمانية  ب��او  �شياو  الطفل  اأن  اال�شعودية 
الطعنات،  النافذة م��ن ج��راء  مل���داواة ج��راح��ه  مائة غ��رزة 
�شياو  ويعي�س  م�شتقرة  الطفل  حالة  اأن  امل�شت�شفى  وذك��ر 
ب��او يف منزل ي�شم وال��دت��ه واث��ن��ن م��ن اأع��م��ام��ه، و تعمل 
اإع��ادة تدوير النفايات. وكان الف�شل يف  العائلة يف جمال 
ال��ذي وج��ده م�شجراً  اأعمامه  الر�شيع يعود الأح��د  جن��اة 
للم�شت�شفى.  بنقله  يقوم  اأن  قبل  املنزل،  بباحة  دمائه  يف 
واألقت ال�شرطة يف مقاطعة �شوزهو �شرقي ال�شن القب�س 
يف وقت الحق على االأم التي اعرتفت بجرمها، مو�شحة اأن 
ال�شبب يعود اإىل قيام �شياو بع�س �شدرها اأثناء ر�شاعته. 

�لعلقات �لغر�مية
 حتظر عمل �ل�سكرتري�ت

اأن  ال��ذك��ور  م��روؤو���ش��ي��ه  اإندوني�شية  مقاطعة  ح��اك��م  اأم���ر 
من  ب�شكرتارية  لديهم  االإن���اث  ال�شكرتارية  ي�شتبدلوا 
الرجال، م�شرياً اإىل ا�شت�شراء عالقات خارج اإطار الزواج، 
ح�شبما قالت تقارير اإعالمية ال�شبت. وقال ر�شلي حبيبي، 
التعليمات  ه��ذه  اأ���ش��در  اإن��ه  جورونتالو:  مقاطعة  حاكم 
ليتمكن امل�شوؤولون من الرتكيز على عملهم، واأال مييلوا 
ل�شحيفة  وفقاً  املكاتب،  يف  غرامية  عالقات  اإق��ام��ة  اإىل 
ك��وم��ب��ا���س. ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن ح��ب��ي��ب��ي ق��ول��ه لقد 
تلقيت العديد من التقارير عن اأن بع�س روؤ�شاء االأق�شام 
يقيمون عالقات غرامية مع �شكرترياتهم. واأو�شح انهم 
ي�شرتون  انهم  زوجاتهم..  من  اأف�شل  يعاملونهن  حتى 
لهن هدايا تذكارية من الرحالت الر�شمية دون تقدمي 
اأي �شيء لزوجاتهم. وقال التقرير اإن التعليمات تت�شمن 
اأنه يحق للم�شوؤولن من االإناث اأن يحتفظن ب�شكرتارية 

من االإناث لتجنب وجود عالقة بن اجلن�شن.

�أفعى تلدغ رجًل يف �ملرحا�ش
لدغت اأفعى رجال يف ع�شو ح�شا�س يف مرحا�س بيته يف 
�شمال اإ�شرائيل، ما ا�شتدعى نقله اإىل امل�شت�شفى للعالج، 
يديعوت  م��وق��ع  وق���ال  بالطفيفة.   حالته  و�شفت  وق��د 
اأح���رون���وت االل���ك���رتوين ام�����س اإن���ه مت ا���ش��ت��دع��اء خدمة 
االإ�شعاف االأويل اإىل منزل الرجل امللدوغ، ومت نقله اإىل 
اإن  م�شت�شفى رمبام يف مدينة حيفا، واأظهرت الفحو�س 
االأفعى مل تكن �شامة.  وق��ال الرجل للطاقم الطبي يف 
و�شعر  حاجته  لق�شاء  املرحا�س  اإىل  دخل  اإنه  امل�شت�شفى 
امل�شعف  قال  فيما   ، ح��ادة يف مكان ح�شا�س  فجاأة بحرقة 
اإن ال��رج��ل متكن م��ن روؤي���ة االأف��ع��ى وه��ي ت��ل��وذ بالفرار 
كانت  االأفعى  اأن  اإىل  املرحا�س، م�شريا  داخ��ل مقعد  اإىل 

�شغرية جدا. 

�سا�سة تعر�ش مقيا�سًا لل�سعادة 
يعتزم رئي�س بلدية مدينة فيلنيو�س و�شع �شا�شة عمالقة فوق مبنى البلدية تعر�س مقيا�س ال�شعادة الذي �شرياقب 

احلالة املعنوية للعا�شمة الليتوانية.
ومن املقرر اأن تراقب ال�شا�شة ال�شخمة م�شتوى ال�شعادة بن �شكان العا�شمة البالغ عددهم 520 األف ن�شمة بعر�س 
واأجهزة  املحمولة  ال�شكان عرب هواتفهم  ير�شلها  التي  االآراء  يعك�س  درج��ات  اإىل ع�شر  واح��د  موؤ�شر من  رقم على 

الكمبيوتر.
والنظام قائم بالفعل ويعر�س على �شا�شات تلفزيونية يف بهو مبنى البلدية وقال اأرتورا�س زوكا�س رئي�س البلدية 
هذا املقيا�س اأداة عظيمة لل�شيا�شين اإذا اتخذنا قراراً وراأينا هبوطاً حاداً يف املزاج باملدينة �شنعرف اأننا ارتكبنا خطاأً 

فادحاً .
اأج��راه احتاد وين وهو �شبكة موؤ�ش�شات جتري  ا�شتطالع  االأ�شبوع حول �شت و�شبع نقاط وكان  املقيا�س هذا  وحام 
اأن ليتوانيا التي تاأثرت كثرياً  اإىل  2011 ب�شاأن ال�شعور بال�شعادة يف العامل قد تو�شل  ا�شتطالعات للراأي يف عام 
باالأزمة املالية عامي 2008 و2009 كانت اإحدى الدول االأقل �شعادة بن 58 دولة جرى ا�شتطالع راأي �شكانها ومل 

يكن اأقل من ال�شعب الليتواين �شعادة �شوى �شعوب كل من �شربيا واالأرا�شي الفل�شطينية وم�شر ورومانيا.
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رئي�ش بر�سل�نة 
يف مر�حي�ش �لن�ساء

للهروب  يبتكرون طرقاً خمتلفة  ما  كثرياً  امل�شاهري  اأن  رغم 
كالتنكر  يطاردونهم،  الذين  واالإعالمين  ال�شحافين  من 
اإال  ال�شخ�شين،  احلرا�س  من  مبجموعة  اأنف�شهم  اإحاطة  اأو 
ي�شتخدم  اأن  ق��رر  رو�شيل،  �شاندرو  بر�شلونة  ن��ادى  رئي�س  اأن 
الذين راحوا يعدون  ال�شحفين  طريقة مبتكرة للهرب من 
وراءه ، ومتكن من االإفالت منهم وتوجه م�شرعاً، لالختباء 
فى دورة املياه، غري اأنها كانت ل�شوء حظه دورة مياه خم�ش�شة 

لل�شيدات.
واأظهرت لقطات م�شورة لرو�شيل وهو يجرى �شريعاً للهرب 
من ال�شحفين الذين اأحاطوا به واأمطروه، بوابل من االأ�شئلة 
فهرب منهم اإىل دورة املياه دون اأن يلحظ العالمة املو�شوعة 

على بابها والتي تو�شح اأنها خا�شة بال�شيدات فقط .
وخ���رج رو���ش��ي��ل بعد ب��ره��ة وج��ي��زة، وق��د ب��دت عليه عالمات 
يكون  ق��د  عما  يت�شاءلون  ك��ث��ريون  وراح  واالرت���ب���اك،  احل���رج 
تعر�س له بالداخل من جانب ال�شيدات املتواجدات فى دورة 

املياه وفوجئن برجل يقتحم عليهن احلمام دون مقدمات.

�إنقاذ غز�ل من فهد جائع
لقطات مثرية التقطها زائر حلديقة كروجر الوطنية يف جنوب 
اإفريقيا، تظهر غزال اإمباال يقفز داخل �شيارة لل�شياح هرباً من 
فهد جائع كان يطاردها بعد انتهاء املطاردة وابتعاد الفهد فتح 

ال�شياح باب ال�شيارة ليخرج الغزال �شاملاً.

 �ملل�خية م�ساد للأور�م �جللدية 
اأو  امللوخية،  نبات  اأن  م�شرية،  باحثة  اأعدتها  درا�شة  ك�شفت 
العالج  اأدوات  اأهم  »اليوت«، يعد من  كما يعرف علميا بنبات 
اأوراقه  ت�شتخدم  كما  وال��ت��ورم��ات،  واالآالم  ل��الأوج��اع  ال�شعبي 
وال�شيالن  ال��ت��ب��ول واحل��م��ى  امل��ث��ان��ة وع�شر  ال��ت��ه��اب��ات  ل��ع��الج 
بع�س  مكونات  من  مكونا  ميثل  اأن��ه  كما  ال�شهية،  وا�شتعادة 
ال�شعر  وك��رمي��ات  التجميل  وم�شتح�شرات  ال��وج��ه  ك��رمي��ات 

املقوية.
اأوراق  اأو  ف��ي��ن��ف��را«،  »ال��ف��ي��ت��ا���س  ن��ب��ات  اأن  ال��درا���ش��ة،  وج���اء يف 
الكيميائية  امل���ك���ون���ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال��ع��ن��ب، 
كرمة  اأوراق  ت�شتخدم  كما  واملعادن،  وال�شكريات  واالأحما�س 
القلب  اأم��را���س  ولعالج  للبول  وم��در  وملن  كملطف  العنب 
»ال��زب��ي��ب« مفيد يف حاالت  امل��ج��ف��ف  ال��ع��ن��ب  واأن  وال��ن��ق��ر���س، 
ال���ذي ي�شاحب احل��م��ى واالإ���ش��ه��ال ون����زالت الربد  ال��ع��ط�����س، 
يف  مفيد  م��ائ��ي  كمنقوع  ي�شتخدم  اأن���ه  ع��ل��ى  ع���الوة  احل����ادة، 
ال�شعب  والتهاب  التبول  وع�شر  والنزف  اله�شم  ع�شر  حاالت 
الهوائية املزمن واأ�شارت اإىل اأن هذين النباتن اأظهرا ن�شاطا 
و�شرطان  اجللدية  ال�شرطانية  ل���الأورام  كم�شادات  اإيجابيا 

الدم وخطوط اخلاليا العظمية.
فابيانا غرانادو�س )23 عاما( تعرب عن �شعادتها عقب تتويجها بلقب ملكة جمال كو�شتاريكا 2013 يف �شان خو�شيه. )ا ف ب(

د�ليا �لبحريي
 تنف�سل عن زوجها

امل�����ش��ري��ة داليا  امل��م��ث��ل��ة  ان��ف�����ش��ل��ت 
فريد  زوج�����ه�����ا  ع�����ن  ال����ب����ح����ريي 
املر�شدي، وقالت اإّنها رغم طالقها 
تكّن له كامل االح��رتام الأن��ه والد 
اأن  ، ونفت  الوحيدة ق�شمت  ابنتها 
ال�شّن  ف��ارق  ذل��ك  ال�شبب يف  يكون 
منه،  اأك��رب  اأن��ه��ا  خ�شو�شاً  بينهما 
واأن م��ا ي��ف��ّرق ب��ن ال���زوج���ن هو 

احلّب والتفاهم والكيمياء .
وق��ال��ت دال���ي���ا، اإن��ه��ا مل ت��ع��د حتّب 
زوج��ه��ا احل��ّب ال��ذي ك��ان موجوداً 
بينهما يف بداية زواجهما، معتربة 

اأن كل �شيء ق�شمة ون�شيب .
واجلدير ذكره اأن طليق البحريي 
باءت  �شابقة  زواج  جت��رب��ة  ل��ه  ك��ان 
ع��ام من زواج��ه من  بالف�شل، قبل 
دال��ي��ا، لكن ال��ب��ح��ريي اأ���ش��ارت اىل 
الزواج  تقبل  عدم احلكم على من 
الأن كل  ب����اأخ����رى  م����ت����زّوج  ب���رج���ل 
ظ���روف���ه���ا وال ميكن  ل��ه��ا  جت���رب���ة 
احل����ك����م ع���ل���ى جت�������ارب االآخ����ري����ن 

وظروفهم .

�ساينفيلد.. �لك�ميدي 
�الأكث���ر ربح���ًا

ت���������ش����در امل����م����ث����ل االأم�������ريك�������ي ج����ريي 
)فورب�س(  جم���ل���ة  الئ���ح���ة  ���ش��اي��ن��ف��ي��ل��د 
ووفق  للمال  جنياً  الكوميدين  الأك���ر 
�شاينفيلد،  جمع  فقد  املجلة،  تقديرات 
جن���م م�����ش��ل�����ش��ل ���ش��اي��ن��ف��ل��ي��د ، م��ب��ل��غ 32 
مليون دوالر بن حزيران-يونيو 2012 

وحزيران-يونيو 2013.
معظم  جنى  �شاينفيلد  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
االموال من اجلوالت التي قدم خاللها 
املا�شية،  ال�����ش��ن��ة  م�����دار  ع��ل��ى  ع���رو����ش���اًً 
م�شل�شله  ملكية  ح��ق��وق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وا���ش��ع ال�����ش��ه��رة وح���ّل ال��ك��وم��ي��دي تريي 
مليون   24 مع  الثانية  املرتبة  يف  فاتور 
مليون   21 مع  بيرتز  را�شل  ،يليه  دوالر 
مليون   19 م���ع  دون���ه���ام  ،وج���ي���ف  دوالر 

دوالر.

ك��ر احل��دي��ث يف االآون�����ة االأخ�����رية ع��ن الطباعة 
الوا�شعة،  ا�شتخدامها  وجم���االت  االأب��ع��اد  ثالثية 
التقنية  ل��ه��ذه  وك���ان  ال��ط��ب��ي  امل��ي��دان  يف  �شيما  ال 
منذ  عانت  بطة  اإع��اق��ة  اإن��ه��اء  يف  الف�شل  الثورية 
حرمها  الي�شرى  قدمها  يف  خلقيا  ت�شوها  والدتها 
تنزف  كانت  عليها  ال�شري  ح��اول��ت  م��ا  واإذا  امل�شي، 
وت�شبب لها اأملا. ولدت البطة يف خمترب بيولوجي 
ذلك  بعد  ليتبناها  االأمريكية،  املدار�س  اإح��دى  يف 
البحث  م�شوار  ويبداأ  غ��اري  مايك  يدعى  �شخ�س 

عن حل مل�شكلتها. 
الطباعة  تقنية  يف  وج��د  وال��درا���ش��ة  البحث  وبعد 
قدم  ال�شتن�شاخ  املثلى  الطريقة  االأب��ع��اد  ثالثية 
ا�شطناعية لبطته، فبحث عن بطة من الف�شيلة 
ذاتها والعمر ذاته والتقط �شورا مف�شلة لقدمها 
اأر�شل  ثم  اأوتودي�شك،  بربنامج  وعاجلها  الي�شرى 
ا�شمها  اإىل �شركة متخ�ش�شة  امللف ثالثي االأبعاد 

3ders.( دي��رز .  وح�شب موقع ثري  نوفا كوبي 
ثالثية  الطباعة  اأخ��ب��ار  مبتابعة  املخت�س   )org
اأجل  من  بجهودها  تربعت  ال�شركة  ف��اإن  االأب��ع��اد، 
امل�شكينة.  بطته  معاناة  اإن��ه��اء  يف  غ��اري  م�شاعدة 
جديدة  ق��دم  طباعة  على  العمل  ج��رى  وبالفعل 

بالكامل. 
والأن القدم يجب اأن تكون لينة ومرنة، مل ت�شتخدم 
ال�شركة البال�شتيك التقليدي كما جرت العادة يف 
الطباعة ثالثية االأبعاد، بل عمدت اأوال اإىل طباعة 
ثم  ال�شيليكون،  من  قدم  ل�شب  ا�شتخدمته  قالب 
اأجرت جملة من التعديالت على الت�شميم االأويل 

اإىل اأن تو�شلت يف النهاية اإىل النموذج االأمثل. 
ومتثلت اخلطوة االأخرية يف تثبيت القدم اجلديدة 
وقام  ال��ب��ط��ة،  ���ش��اق  على  ال�شيليكون  م��ن  ب��ج��ورب 
غاري بت�شوير تلك اللحظات اال�شتثنائية ون�شرها 

على يوتيوب لي�شارك اجلميع فرحته. 

طباعة ثلثية �الأبعاد تنهي �إعاقة بطة 

ليند�سي ل�هان يف برنامج و�قعي 
برنامج  عرب  االأ���ش��واء  ع��امل  اإىل  لوهان  ليند�شي  للجدل  املثرية  االأمريكية  النجمة  تعود 

واقعي يعر�س على قناة اأون التي متلكها مقدمة الربامج اأوبرا وينفري.
واأعلنت قناة اأون اأن لوهان )27 عاماً( �شتطّل يف برنامج تلفزيون الواقع حن تنتهي 

فرتة عالجها يف مركز الإعادة التاأهيل.
�شاملة جتريها  �شتكون �شيفًة يف مقابلة  لوهان  اأن  )تي يف غايد(  وذك��ر موقع 

معها وينفري حن تغادر مركز اإعادة التاأهيل هذا ال�شيف.
وقالت ال�شبكة �شتعر�س اأون مقابلة ا�شتثنائية بن اأوبرا وليند�شي لوهان 
وثائقي  برنامج  اإىل  باالإ�شافة  اآب-اأغ�شط�س  يف  وعر�شها  ت�شجيلها  �شيتم 
م�شعاها  يف  لوهان  الوثائقي  ويتابع   2014 يف  ليند�شي  عن  اأج��زاء   8 من 

للعودة اإىل النجومية.
وكانت حمكمة حكمت على لوهان بق�شاء 90 يوماً يف مركز الإعادة التاأهيل 

على خلفية اإدانتها بالقيادة املتهورة والكذب على ال�شرطة.
وكانت لوهان �شاحبة امل�شرية الواعدة عند انطالقتها، قد ابتعدت عن التمثيل 

يف ال�شنوات املا�شية نتيجة م�شاكلها مع االإدمان ومع القانون.


