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عربي ودويل

موؤ�ص�صة خليفة للأعم�ل الإن�ص�نية توزع 
م�ص�عداته� الغذائية على الأ�رس الفقرية يف ب�ك�صت�ن

الفجر الري��صي

اخب�ر الم�رات

تدمري اآلف امل�ص�جد 
يف خمتلف اأنح�ء �صوري�

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبح�شور  رعاية  حتت 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل د�شنت جمموعة )اإم بي 
�شي( الإعلمية ام�س ا�شتوديو 03 املخ�ش�س للإنتاج 

الدرامي يف مدينة دبي لل�شتوديوهات. 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  التقى �شاحب  من جهة اخرى 
بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ..روؤ�شاء حترير ال�شحف 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ق���ي���ادات الع��لم��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وممثلي 
وكالت النباء وال�شحافة العربية والعاملية والقنوات 

التلفزيونية العاملة يف الدولة .
)التفا�شيل �س3-2(

•• لندن-وام: 

زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
الأعلى  القائ�د  نائب  اأبوظب�ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�ش������لحة مع دول�����ة ديفيد كامريون رئي�س 
وال�شداقة  التع�����اون  ع��لق��ات  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء 
واململكة  املتح�دة  العربية  الم�����ارات  دول�������ة  ب��ن 

املتحدة.
جاء ذلك خلل ا�شتقبال رئي�س الوزراء الربيطاين 

اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  ام�س للفريق 
نهيان والوفد املرافق يف مقر رئا�شة الوزراء ب� 10 

داونينغ �شرتيت يف لندن.
ال���ذي ح�����ش��ره �شمو ال�شيخ  ال��ل��ق��اء  وج���رى خ���لل 
اخلارجية  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ا���ش��ت��ع��را���س ال���ع���لق���ات امل��ت��م��ي��زة وامل��ت��ن��ام��ي��ة بن 
وال�شتثمارية  القت�شادية  امل��ج��الت  يف  البلدين 

والثقافية و�شبل تعزيزها وتطويرها.
)التفا�شيل �س3(

   

هكذا حتّدث م�سيلمة الكّذاب..!
•• الفجر :

امل��ج��اري وق��ن��وات ال�شرف ال�شحي،  اإع��لم  اأن يتكلم رم��وز  ك��ان ل بد 
وكان ل بد اأن تزكم رائحة كلماتهم الّنتنة اأنوف امللين من ال�شرفاء 
اآخر الأقنعة وتذهب الريح  اأن ت�شقط  امل�شرين والعرب، وكان ل بد 
بها عورتهم  ي�����ش��رتون  ك��ان��وا  ال��ت��ي  الأخ����رية  ال��ت��وت  ب��ورق��ة  العا�شفة 
التنّكرّية  الإعلمية  احلفلت  اأبطال  يخلع  اأن  بد  ل  كان  و�شوءتهم، 
طاملا  التي  املهنة  واأخلقيات  واحلرفية  واحليادية  املو�شوعية  عباءة 
زايدوا بها على خ�شومهم، وعلى كل من ف�شح لعبتهم القذرة ، وك�شف 
وجههم القبيح الذي مل تعد تنفع يف اإخفاء جتاعيده وقبحه امل�شاحيق 
والأ�شواء الكا�شفة، كان ل بد من كل هذا لن ما اأ�شابهم زلزل كيانهم 

اله�س، وف�شح حقيقة اأنهم منر من ورق، ووهم ُبني على وهم..! 
كان ل بد اأن يذرف احمد من�شور، عفوا، احمد املهزوم، دموع التما�شيح 
ُي��ع��ّم��ر ط��وي��ل، وجت��رب��ة ���ش��رع��ان م��ا لفظتها ملين  ع��ل��ى ح��ك��م مل 
امل�شرين. ولكن ما يثري ال�شتغراب، هو انه بدل مواجهة حقيقة انهيار 
الإخوان، والوقوف عند الأ�شباب احلقيقية، ل املزعومة واملفربكة، التي 
اأدت بهم اإىل هذه النهاية الرتاجيدية والفاجعة ال�شيا�شية، والعرتاف 
باأّن حكم اإخوانه قد �شقط على يد الإخوان اأنف�شهم، ونتيجة ف�شلهم 
يف اإدارة دولة و�شعب بحجم م�شر، واأن هزميتهم من �شنع اأيديهم ول 
احد كان طرفا فيها،  واأن كّل ما يف الأمر هو تفّطن �شعب م�شر اإىل 
اأّن جماعة الإخ��وان جزء من امل�شكل ولي�شوا جزء من احلل، بدل كل 
هذا، اختار احمد مزعوم، كعادة الإخوان عرب تاريخهم املظلم، اختار 
املوؤامرة �شّماعة ليعّلق عليها اإخفاق جماعته الذاتي، وف�شلها الّذريع، 

و�شقوطها املدّوي.
والتوازن  املنطق  من  �شيئا  حيثياته  يف  كان  لو  مرارته  نتفّهم  قد  كّنا 
و�شلطة التمييز والعقل، اأّما وقد كتب ما كتب، فاإّن املرء ل ميلك اأن 
ي�شمت، علما اأّن ما حرّبه، اأثار فينا بع�شا من ال�شفقة على �شاهد على 
وانحّل،  �شال  ما  �شرعان  حلوى،  من  ُق��ّد  �شرح  ان��ه  اكت�شفنا  الع�شر، 

معرتفن له انه جنح يف اإ�شحاكنا.                         )التفا�شيل �س8(

حممد بن زايد خلل لقائه رئي�س الوزراء الربيطاين  )وام(حممد بن را�شد خلل افتتاحه احدث ا�شتوديوهات جمموعة )اإم بي �شي( يف دبي   )وام(

التقى روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية والقيادات االعالمية 

حممد بن را�سد يفتتح اأحدث 
ا�ستوديوهات جمموعة )اإم بي �سي( يف دبي

حممد بن زايد وكامريون يبحثان العالقات 
الثنائيـة وامل�سـتجدات الإقليميـة والدوليـة

يف مواجهة املتمّردين على ال�صرعية: 

الّنه�سة تتوّعد.. والرئا�سة التون�سية ت�ستنجد بالق�ساء..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اإىل  �شكاية  برفع  م��وؤخ��را  التون�شية  الرئا�شة  قامت 
النيابة العمومية مت على اإثرها فتح حتقيق �شي�شمل 
دعاة النقلب على ال�شرعية النتخابية والتحري�س 
على اإ�شقاط النظام احلايل وتغيريه بطريقة مبا�شرة 

اأو غري مبا�شرة.
املنتظر  فاإنه من  التون�شية  اأوردت��ه �شحيفة  ملا  ووفقا 
اأن ي�شتمع اأواخر ال�شهر اجلاري اأحد ق�شاة التحقيق 
مدير  اإىل  ت��ون�����س  بالعا�شمة  الب��ت��دائ��ي��ة  باملحكمة 

الديوان الرئا�شي عدنان من�شر حول هذه ال�شكاية.
اإزع���اج  م�شدر  ب��ات  ال���ذي  ال�شرعية  ملف  �شياق  ويف 
التطورات  م��ن��ذ  ت��ون�����س  يف  م��ف��ت��وح  �شيا�شي  و����ش���راع 
امل�����ش��ري��ة الأخ����رية وع���زل الخ����واين حم��م��د مر�شي، 
اأعلنت حركة النه�شة الإ�شلمية التي تقود الئتلف 
احلاكم يف تون�س اأنها لن ت�شمح بانهيار امل�شار ال�شيا�شّي 
احلايل مهما كّلفها الأمر، وذلك يف رد على الدعوات 

اإىل التمرد وحل املجل�س التاأ�شي�شي واحلكومة.
يف  الر�شمّية  �شفحتها  على  ن�شرته  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت 
الثنن،  ام�س  في�شبوك،  الجتماعي  التوا�شل  �شبكة 
على  ب��ال��ت��م��ّرد  ي��ه��ذي  مغامر  ك��ّل  يعلمه  اأن  يجب  م��ا 
ال�شرعّية وي�شتهن باإرادة ال�شعب ويدفع نحو املجهول 
ال�شرعّية  واأن�����ش��ار  واأن�شارها  النه�شة  اأّن  واخل���راب، 
و����ش���ائ���ر الأح��������رار ق���د ����ش���ربوا ط���وي���ل ع��ل��ى الأذى 
واأقاموا احلّجة على خ�شومهم،  املتكّرر  وال�شتهداف 
كّلفهم  القائم  ال�شيا�شّي  امل�شار  بانهيار  ي�شمحوا  ولن 

ذلك ما كّلفهم.
واإذا   ، وا�شحة  الطريق  خريطة  اأن  احلركة  واأ�شافت 
بيننا،  وال�شندوق  قادمة  فالنتخابات  العقل  حّكمتم 
ومن ياأت به يعينه اجلميع ونحفظ بلدنا وا�شتقرارها 
، هذا هو اأملنا ومطلبنا وذلك هو العدل واملنطق، واإذا 
�شّولت لكم اأنف�شكم اأّيها املغامرون احلمقى اأمرا ، فلن 
نرتككم تخّربون البلد ولن نفّرط يف احلّق مهما كان 

الثمن.                                       )التفا�شيل �س9(

�شوريون يدفنون طفل قتل يف ق�شف لقوات النظام على مدينة اأدلب )رويرتز(

الرئي�س امل�شري املوؤقت خلل لقائه برينز  والوفد املرافق له  )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�شادر ق�شائية ان النائب 
ب�شبط  ام�س  اأم��ر  امل�شري  العام 
واح�شار �شبعة من زعماء جماعة 
الخ�����وان وق��ي��ادي��ن اخ��ري��ن من 
على  للتحري�س  املتاأ�شلم  التيار 

ارتكاب اأعمال عنف ومتويلها.
�شمل  ال���ق���رار  ان  م�����ش��در  وق�����ال 
ع�شام  الخ���وان���ي���ن  ال��ق��ي��ادي��ن 
العريان وحممد البلتاجي و�شبق 
والبلتاجي  العريان  ا�شما  ورد  اأن 
املا�شي  ال�شبوع  ات��ه��ام  قائمة  يف 
ل��ق��ي��ادي��ن ا���ش��لم��ي��ن ل��ك��ن مل 
عليهما  للقب�س  ال�����ش��رط��ة  ت�شع 
رمب���ا ل��وج��وده��م��ا وغ��ريه��م��ا من 
ال���ق���ي���ادي���ن ال����ش���لم���ي���ن بن 
األوف املعت�شمن يف ميدان رابعة 

العدوية بالقاهرة.
بركات  ه�شام  ال��ع��ام  النائب  لكن 
الم����ر  ان  ب���ي���ان  ام�������س يف  ق�����ال 
والح�شار  ب��ال�����ش��ب��ط  اجل���دي���د 
����ش���در ب���ع���د ت����واف����ر دلئ������ل على 
تورط ال�شبعة يف التحري�س على 

اأعمال العنف ومتويلها.
العريان  ب��ج��ان��ب  ال��ق��رار  و���ش��م��ل 
�شفوت  ال����داع����ي����ة  وال���ب���ل���ت���اج���ي 
ح������ج������ازي وحم������ام������ي ج���م���اع���ة 
الخوان عبد املنعم عبد املق�شود 
ونائب رئي�س حزب الو�شط ع�شام 

لن حت��اول فر�س منوذجها على 
م�����ش��ر ول�����ن ت���دع���م اط����راف����ا او 

�شخ�شيات بعينها.
ان  ال����ق����اه����رة  ب����رين����ز يف  واك��������د 
الول��وي��ة يف م�شر الن يجب ان 
تكون للحوار وانهاء العنف وذلك 

بعد عزل مر�شي.
واع���ت���رب ب���رين���ز، ان ال���ب���لد غري 
ال�شيناريو  خل���ط���ر  م���ع���ر����ش���ة 
ال�شوري حيث ادت الثورة والقمع 

اىل نزاع ع�شكري.
وخلل النهار التقى برينز رئي�س 
الببلوي  امل��ك��ل��ف ح���ازم  ال�����وزراء 
من�شور  ع��ديل  املوقت  والرئي�س 
عبد  اول  الفريق  ال��دف��اع  ووزي���ر 

الفتاح ال�شي�شي.
اأن�����ه ����ش���دد يف ك���ل هذه  واأ�����ش����اف 
ال���ل���ق���اءات ع��ل��ى دع����م ال���ولي���ات 
امل���ت���ح���دة ل��ل��م�����ش��ري��ن م���ن اأج���ل 
و���ش��م��ان مرحلة  ال��ع��ن��ف  اإن���ه���اء 
انتقالية تقود اإىل حكومة مدنية 

منفتحة ومنتخبة دميقراطيا.
ج���اء ه���ذا يف ال���وق���ت ال����ذي قتل 
 16 وج��رح  اأ�شخا�س  ثلثة  فيه 
اآخرون يف هجوم ا�شتهدف حافلة 
كانت تقل عمال مبحافظة �شمال 
اأمنية  �شيناء  فيما قالت م�شادر 
اأمنية  اإن م�شلحن ن�شفوا من�شاأة 
حتت الإن�شاء يف �شمال �شيناء واإن 

اأحد ال�شكان اأ�شيب جراء ذلك.

اجلي�ش يوؤكد عدم التفريط مبكت�صبات ثورة يونيو ويحذر من االقرتاب من املن�صاآت الع�صكرية 

النائب العام ياأمر بالقب�ض على �سبعة قيادات اإخوانية
مر�صي �صفحة  تطوي  ووا�صنطن  ب�صيناء..  هجوم  يف  جريحًا  و16  قتلى   3

•• عوا�صم-وكاالت:

اجلنوبية  دم�شق  اأح��ي��اء  على  الثنن  ال�شوري  احلربي  ال��ط��ريان  اأغ��ار 
املحا�شر  القابون  حي  على  هجومها  النظامية  ال��ق��وات  توا�شل  بينما 
و�شط ا�شتباكات عنيفة مع املدافعن عنه.  وقتل 29 �شخ�شا على الأقل 
يف ق�شف �شاروخي وجوي متوا�شل من قوات النظام ال�شوري على قرى 
ادل��ب يف �شمال غ��رب �شوريا، بح�شب م��ا ذك��ر املر�شد  وب��ل��دات يف ري��ف 

ال�شوري حلقوق الن�شان. 
وقال مدير املر�شد قتل 29 �شخ�شا بينهم ثماين ن�شاء و�شتة اطفال يف 
ق�شف �شاروخي وجوي على قرى وبلدات يف ريف ادلب.  وا�شاف ان 13 
�شخ�شا قتلوا يف بلدة املغارة وثلثة يف ابلن واربعة يف ب�شام�س وثلثة 
يف كفرنبل، و�شتة يف البارة.  وقال املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان اإن 
املوجودة  احلر  اجلي�س  واألوية  النظامية  القوات  بن  عنيفة  ا�شتباكات 
يف حي القابون. واأ�شاف اأن مئات العائلت ل تزال حما�شرة يف احلي 
الذي تعر�س لق�شف ب�شواريخ اأر�س اأر�س ومدافع الهاون، مما ت�شبب 

يف مقتل ع�شرين �شخ�شا واإ�شابة ع�شرات.

ويف وا�شنطن قال البيت البي�س ام�س ان الدارة المريكية على ات�شال 
بها  ت�شد  ان  ميكن  التي  الكيفية  ب�شاأن  ال�شورية  املعار�شة  م��ع  يومي 

الوليات املتحدة احتياجاتها.

���ش��ل��ط��ان وال��ع�����ش��و ال���ق���ي���ادي يف 
عبد  عا�شم  ال�شلمية  اجلماعة 
املاجد وطارق الزمر رئي�س حزب 
البناء والتنمية الذراع ال�شيا�شية 

للجماعة ال�شلمية.
توافرت  العام  النائب  بيان  وق��ال 
تفيد  يف حقهم دلئل ومعلومات 
على  ال��ت��ح��ري�����س  يف  ت���ورط���ه���م 
اأح���داث م��ي��دان النه�شة  ارت��ك��اب 
الر�شاد  مكتب  وحميط  باجليزة 
احل���ر����س  دار  واأم���������ام  ب���امل���ق���ط���م 

اجلمهوري وق�شر الحتادية.

امل�شري  اجلي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�شدة  مبنتهى  ���ش��ريد  ان��ه  ام�����س 
ح������اول  اذا  وال�������ق�������وة  واحل�����������زم 
املن�شاآت  من  الق��رتاب  املحتجون 

الع�شكرية او احليوية.
امل�شري  الع�شكري  املتحدث  واأكد 
اأحمد علي اأن اجلي�س لن يفرط 
يونيو،  من  الثلثن  مبكت�شبات 
ونفى اأي ات�شال للجي�س ب�جماعة 
ما  اأن  واعترب  امل�شلمن  الإخ���وان 
ونائب  باجلماعة  ال��ق��ي��ادي  ق��ال��ه 
والعدالة  احل��ري��ة  ح���زب  رئ��ي�����س 

ال�شدد  ه���ذا  ال��ع��ري��ان يف  ع�����ش��ام 
اجلي�س  ب����ن  ل���ل���وق���ي���ع���ة  ي����اأت����ي 

وال�شعب.
الرا�شخة  العقيدة  اإن  علي  وق��ال 
للجي�س امل�شري ل تنتهج اأ�شلوب 
العمل يف الظلم، واكد ان ملوؤ�ش�شة 
الع�شكرية لن تفرط يف مكت�شبات 
ثورة 30 يونيو حزيران املجيدة 

مهما كلفها ذلك من ت�شحيات.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ن����ائ����ب وزي�����ر 
اخل����ارج����ي����ة الم����ري����ك����ي ول���ي���ام 
املتحدة  الوليات  ان  ام�س  برينز 

البيت االأبي�ش: امريكا على ات�صال يومي باملعار�صة ال�صورية

النظام ي�سّعد يف دم�سق ويرتكب جمازر يف اإدلب
ا�سرائيل: كريي هدد عبا�ض بوقف 
امل�ساعدات اإذا مل يعد للمفاو�سات 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

قال م�شوؤول �شيا�شي رفيع امل�شتوى 
وزير  اإن  الإ�شرائيلية  احلكومة  يف 
الأم��ريك��ي ج��ون كريي  اخلارجية 
هدد الرئي�س الفل�شطيني حممود 
عبا�س بقطع امل�شاعدات القت�شادية 
ع����ن ال�����ش��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
م��ط��ال��ب من  ب��و���ش��ع  ا�شتمر  ح���ال 
ونقل  امل��ف��او���ش��ات.  ا�شتئناف  اأج���ل 
م���وق���ع وال�����ل الل����ك����رتوين ام�س 
اإنه  الإ�شرائيلي قوله  امل�شوؤول  عن 
املنطقة  خلل جولته الأخ��رية يف 
ول��ق��ائ��ه م��ع ع��ب��ا���س اأو����ش���ح كريي 
م��ازن يف و�شع  اأب��و  ا�شتمر  اإذا  اأن��ه 
�شيحمله  ف��اإن��ه  م�����ش��ب��ق��ة،  ���ش��روط 
م�شوؤولية ف�شل املحادثات و�شتم�س 
بامل�شاعدات  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 

املالية لل�شلطة.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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اأكد دعم االإمارات الكامل لقطاع االإعالم

حممد بن را�سد يفتتح اأحدث ا�ستوديوهات 
جمموعة )اإم بي �سي( يف دبي

•• دبي-وام:

حتت رعاية وبح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل د�شنت جمموعة )ام 
ب�س �شي( الإعلمية ام�س ا�شتوديو 03 املخ�ش�س للإنتاج الدرامي يف مدينة 
دبي لل�شتوديوهات وذلك يف اأحدث اإ�شافة للمجموعة التي تتخذ من دبي 
العربية  ق��ن��اة  اأب���رزه���ا  م��ن  تلفزيونية  ق��ن��اة   12 وت�����ش��م  ل��ه��ا  رئ��ي�����ش��ا  م��ق��را 
�شمو  ال�شتوديو  افتتاح  ح�شر  اإذاع��ي��ت��ن.  حمطتن  على  ع��لوة  الإخ��ب��اري��ة 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س 
رئي�س  اإبراهيم  اآل  اإبراهيم  بن  وليد  وال�شيخ  ل��لإع��لم  دب��ي  موؤ�ش�شة  اإدارة 
جمل�س اإدارة جمموعة )ام بي �شي(  ومعايل حممد عبداهلل القرقاوي وزير 
لدبي  التنفيذي  الرئي�س  ب��ي��ات  ب��ن  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة  ال����وزراء  ���ش��وؤون جمل�س 
الت�شريفات  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة  و���ش��ع��ادة  القاب�شة 
وال�شيافة و�شعادة منى غامن املري املدير العام للمكتب الإعلمي حلكومة 
اطلع احل�شور  الإعلمية حيث  والقيادات  ال�شخ�شيات  كبار  دبي وعدد من 
ال�شمعية  التقنيات  باأحدث  امل��زود   03 ل�شتوديو  املتطورة  التجهيزات  على 
والب�شرية وفق اأرقى املعايري املتخ�ش�شة والتي جتعله من اأكرث ا�شتوديوهات 
رئي�س  نائب  ال�شمو  اأب��دى �شاحب  وقد  العامل.  تطورا يف  الإعلمي  الإنتاج 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإعجابه بامل�شتوى املتطور 
األف قدم مربع وما يعك�شه هذا   15 لل�شتوديو الذي تبلغ م�شاحته الكلية 
الرقي من حر�س على تقدمي حمتوى متميز يربز للعامل قدرة الإعلمي 
مكانته  يف  العربي  عاملنا  وي�شع  وا�شتحقاق  ب��ج��دارة  املناف�شة  على  العربي 
نهاية  يف  �شموه  واأع����رب  العاملية.  الإع����لم  �شناعة  خ��ارط��ة  على  امل�شتحقة 
بي  )ام  ملجموعة  والتميز  التوفيق  من  مبزيد  اأمنياته  خال�س  عن  اجلولة 
ل  الإم����ارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا  بها  والعاملن  عليها  القائمن  وجميع  �شي( 
تتوانى يف دعم قطاع الإعلم وتعمل على توفري كافة ال�شمانات واملقومات 
اللزمة ملنح موؤ�ش�شاته �شواء املحلية منها وكذلك الإقليمية والدولية التي 
القيام  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ب��دع��م  الكفيلة  امل�����ش��اح��ة  اأر���ش��ه��ا  م��ن  ان��ط��لق��ا  تعمل 
بر�شالتها على الوجه الأكمل يف اإطار الأعراف والتقاليد والقيم الإعلمية 
الإعلم  دور  وتر�شخ  ورقيها  الإعلمية  الر�شالة  نبل  توؤكد  التي  ال�شامية 
ك�شريك رئي�س يف بناء املجتمع و�شنع امل�شتقبل. اإىل ذلك قام �شاحب ال�شمو 
ب���ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة يف م���دي���ن���ة دبي  اآل م���ك���ت���وم  ب����ن را�����ش����د  ال�����ش��ي��خ حم���م���د 
ن�شاط  على  �شموه  خللها  تعرف  القاب�شة  دبي  يف  الع�شو  لل�شتوديوهات 
تقوم  والتي  والتلفزيوين  ال�شينمائي  الإن��ت��اج  م�شاريع  ذل��ك  يف  مبا  املدينة 
على  �شموه  ت��ع��رف  كما  والعاملية  الإقليمية  موؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  بتنفيذها 
جم��م��ل الأن�����ش��ط��ة امل��ك��م��ل��ة مل��ج��الت الإن���ت���اج وال��ب��ث والأف�����لم والتلفزيون 

باأف�شل  يحظى  كمركز  عليها  الإق��ب��ال  تزايد  �شوء  يف  املدينة  يف  واملو�شيقي 
البنى الأ�شا�شية املتخ�ش�شة رفيعة امل�شتوى والتي عكفت املدينة على اإر�شائها 
منذ تاأ�شي�شها يف العام 2005. وتفقد �شموه خلل اجلولة اثنن من اأكرب 
ا�شتوديوهات املدينة وت�شل م�شاحتهما الكلية اإىل 50 األف قدم مربع ويعدا 
واأوروب���ا حيث  الأو���ش��ط  ال�شرق  الت�شوير يف منطقة  ا�شتوديوهات  اأك��رب  من 
فيها ملقاة  روعي  التي  واللوج�شتية  التقنية  التجهيزات  على  �شموه  اطلع 
اأرقى املوا�شفات العاملية وا�شتمع اإىل �شرح حول اأهم الأعمال التي مت اإجنازها 
الإمكانات  م��ن  ت�شتفيد  اأن  امل��ق��رر  امل�شتقبلية  وامل�شاريع  املدينة  يف  بالفعل 
الكبرية املتوافرة فيها واملدعومة ب�شبكة من اخلدمات املكملة التي توفرها 
يف  واملتخ�ش�شة  املدينة  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  متنوعة  باقة 
املتحركة  ال��ر���ش��وم  �شركات  مثل  ال�شلة  ذات  امل��ج��الت  م��ن  العديد  خمتلف 
واملونتاج والدمج ال�شوتي املك�شاج واملكياج وت�شميم الأزياء والديكور واإن�شاء 
وقد  الأن�شطة.  من  وغريها  والتل�شينما  املمثلن  ووك��الت  الت�شوير  مواقع 
اأبدى �شموه ارتياحا ملا �شاهده من اإجناز يف مدينة ال�شتوديوهات لأثره يف 
املرئي  للإنتاج  اأ�ش�س مركز متطور  تر�شيخ  اجتاه  دبي يف  ا�شرتاتيجية  دعم 
وامل�شموع ي�شاهي الأف�شل يف الدول املتقدمة يف هذا املجال حيث وجه �شموه 
مب�شاعفة اجلهد يف اجتاه حتويل املدينة اإىل مركز عاملي للإنتاج ال�شينمائي 
والتلفزيوين والعمل على توفري كافة املقومات اللزمة لتحقيق هذا الهدف 
و�شمان كافة الت�شهيلت اللزمة وخدمات الدعم املطلوبة التي من �شاأنها 
الإمكانات  على  اع��ت��م��ادا  عملها  وتي�شري  العاملية  الإن��ت��اج  موؤ�ش�شات  ج��ذب 
املتطورة التي توفرها دبي اأ�شوة مبختلف القطاعات الأخرى لتكون املدينة 
املتقدمة يف  الإب��داع��ي  الإنتاج  تربط بن مراكز  و�شل جديدة  نقطة  بذلك 
ح��اآاأ عن كامل تقديرها  �شي  ب�س  ام  اأع��رب��ت جمموعة  ال��ع��امل.  من جانبها 
للدعم الكبري الذي توليه دولة الإمارات العربية املتحدة وقيادتها الر�شيدة 
رئي�س  نائب  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شكر  بالغ  وق��دم��ت  والإع��لم��ي��ن  ل��لإع��لم 
ودعمه  الكرمية  �شموه  لرعاية  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
يف  دائما  ترجمته  يتم  وال��ذي  كافة  العربي  الإع��لم��ي  للمجتمع  املتوا�شل 

اأم����ام امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��رب��ي��ة جم���الت التح�شن  ���ش��ورة م���ب���ادرات ه��ام��ة تفتح 
والتجويد مبا تهيئه من بيئة تتوخى كافة املقومات التي ت�شاهم يف تي�شري 
عمل الإعلمي ومتنحه القدرة على البتكار والإبداع. واأ�شاد رئي�س جمل�س 
الرائدة  بهذه اخلطوة  ابراهيم  اآل  ابراهيم  بن  وليد  ال�شيخ  املجموعة  اإدارة 
2002 عندما انتقلت املجموعة  “كما راهنا �شابقا على دبي يف عام  وق��ال: 
اليوم  عليها  نراهن  كذلك  ي��زال  وم��ا  �شائبا  ال��ره��ان  وك��ان  لندن  من  اإليها 
جمددا لكن هذه املرة على مدينة دبي لل�شتوديوهات حتديدا خ�شو�شا اأنها 
تقدم اأر�شية اإنتاجية �شلبة بكافة مرافقها وجتهيزاتها التكنولوجية الأكرث 
تطورا والتي ت�شاهي من حيث احلجم والكفاءة والقدرات واحلداثة اأ�شخم 
هذه  ���ش��اأن  م��ن  اب��راه��ي��م:  اآل  ال�شيخ  واأ���ش��اف  العاملية  الإن��ت��اج  ا�شتوديوهات 
العامل  م�شتوى  على  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  اهلل  ���ش��اء  اإن  ت�شهم  اأن  اخل��ط��وة 
النجاح  مقومات  ت��وف��ر  واأن  الإع��لم��ي  املحتوى  �شناعة  يف  رائ���دة  كمدينة 
كافة  املرتقبة  وال��رباجم��ي��ة  ال��درام��ي��ة  الإن��ت��اج��ات  معها  لتتخطى  املتكاملة 
التنفيذي  الرئي�س  بيات  بن  اأحمد  قال  جانبه  من  والطموحات.  التوقعات 
اأن  دبي لل�شتوديوهات يف فرتة ق�شرية  ا�شتطاعت مدينة  القاب�شة:  لدبي 
والأفلم  والبث  الإنتاج  جمال  يف  العاملة  لل�شركات  الأوىل  الوجهة  ت�شبح 
اأعمال  بيئة  ع��ن  تبحث  وال��ت��ي  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  واملو�شيقي  والتلفزيون 
الإنتاج  بدء  ياأتي  واليوم  وتطورها.  منوها  لتدعم  خ�شي�شا  اأ�ش�شت  منا�شبة 
يف  التلفازية  ال��ربام��ج  �شناعة  يف  ال��رائ��دة  �شي(  ب��ي  )ام  جمموعة  قبل  م��ن 
ا�شتوديوهات الإنتاج الإعلمي اجلديدة ليكون نقطة مهمة يف تاريخ مدينة 
دبي  تقدمي  اإمكانية  على  الإجن���از  ه��ذا  يربهن  حيث  لل�شتوديوهات  دب��ي 
ملحتوى اإعلمي متميز ذي جودة عاملية. واأ�شاف: اإننا على ثقة باأن ما نوفره 
بالإ�شافة  متطورة  وخدمات  ومرافق  وحديثة  متخ�ش�شة  حتتية  بنية  من 
�شركات  ووج����ود  ع��امل��ي��ة  امل��ت��م��ي��زة  ومكانتها  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  دب���ي  م��وق��ع  اإىل 
ال�شركات  اأب���رز  ا�شتقطاب  اإىل  �شيوؤدي  ح���اآاأ  جمموعة  مثل  رائ���دة  اإعلمية 
والبث  والرتفيه  واملو�شيقى  والتلفزيون  ال�شينما  قطاعات  يف  واملوؤ�ش�شات 
الإعلمي اإىل الإمارة واملنطقة ب�شكل عام. يذكر اأن جمموعة حاآاأ تعترب من 

حيث  لها  رئي�شا  مقرا  دبي  اختارت  التي  العربية  الإعلمية  املوؤ�ش�شات  اأه��م 
قامت بالنتقال اإليها يف العام 2002 اإيذانا ببدء مرحلة جديدة من النمو 
النجاحات  من  العديد  واإجن���از  كبرية  تو�شعات  حتقيق  من  خللها  متكنت 
القنوات  م��ن  والعديد  الإخ��ب��اري��ة  العربية  قناة  اإط���لق  اأب��رزه��ا  م��ن  الهامة 
امل�شهد  يف  نوعية  طفرة  اإح���داث  يف  �شاهمت  التي  وال��رباجم��ي��ة  الرتفيهية 
03 اجل��دي��د يف مدينة دبي  ا���ش��ت��ودي��و  وي��اأت��ي تد�شن  ال��ع��رب��ي.  الإع��لم��ي 
لل�شتوديوهات ك�شهادة جديدة على متانة ال�شراكة الناجحة بن املجموعة 
تاأ�شلت  ال��ذي  البناء  للتعاون  وكنموذج  القاب�شة  ودب��ي  ال��رائ��دة  الإعلمية 
بيئة  على  للح�شول  ال�شاعية  الإع��لم��ي��ة  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  ق��واع��ده 
جتمعات  خلل  من  مثايل  باأ�شلوب  باأن�شطتها  القيام  من  متكنها  منوذجية 
لل�شتوديوهات  دب��ي  ومدينة  للإعلم  دب��ي  مدينة  مثل  متخ�ش�شة  مهنية 
واملنطقة العاملية للإنتاج الإعلمي. وتوفر مدينة دبي لل�شتوديوهات بنية 
من  متكاملة  باقات  على  ع��لوة  العتمادية  عالية  امل�شتوى  عاملية  اأ�شا�شية 
واملو�شيقى  والتلفزيون  والأفلم  والبث  الإنتاج  ملوؤ�ش�شات  الداعمة  اخلدمات 
العديد  واخلارجي علوة على  الداخلي  للت�شوير  وت�شم م�شاحات متنوعة 
يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  احتياجات  تلبية  على  تعمل  التي  الإن��ت��اج  ور���س  م��ن 
لل�شتثمارات  تيكوم  يف  الع�شو  لل�شتوديوهات  دب��ي  مدينة  توفر  املدينة. 
والتي مت اإطلقها يف �شهر فرباير 2005 بنية اأ�شا�شية متطورة ومتكاملة 
الإنتاج  قطاعات  احتياجات  ي��واك��ب  مب��ا  والجتماعي  الفني  امل�شتوى  على 
ال�شينمائي والتلفزيوين والإذاعي و�شركات البث والإر�شال. وتهدف املدينة 
ا�شتقطاب  اإىل  22 مليون قدم مربع  بناوؤها على م�شاحة تتجاوز  يتم  التي 
الداعمة  اخل��دم��ات  �شركات  من  العديد  اإىل  اإ�شافة  والبث  الإن��ت��اج  �شركات 
واملكياج  واملك�شاج  املتحركة  ال��ر���ش��وم  �شركات  ذل��ك  يف  مب��ا  القطاعات  ل��ه��ذه 
املمثلن  ووك����الت  الت�شوير  م��واق��ع  واإن�����ش��اء  وال��دي��ك��ور  الأزي�����اء  وت�شميم 
والتل�شينما وخمابر الت�شوير. وتت�شمن املدينة العديد من املكونات الهامة 
العمل  وور����س  ال�شوت  وا�شتوديوهات  ال�شنع  م�شبقة  ال�شتوديوهات  مثل 
وم�شارح عر�س مغلقة ومفتوحة وا�شتوديوهات ما بعد الإنتاج وخدمات البث 
والتلفزيون  لل�شينما  اأك��ادمي��ي��ة  املجمع  �شي�شم  كما  الف�شائي.  والت�����ش��ال 
ومكاتب جتارية ومرافق للمبيعات والرتفيه اإ�شافة اإىل الفنادق واخليارات 
ال��لزم��ة لإق��ام��ة ط��واق��م الإن��ت��اج. وي��ق��دم ق�شم خ��دم��ات تراخي�س  ال�شكنية 
ل�شت�شدار  واح��د  �شقف  حتت  متكاملة  خدمات  املدينة  يف  الت�شوير  مواقع 
ت�شاريح الت�شوير. وتاأ�ش�شت املجموعة يف العام 1991 يف لندن لت�شبح اأول 
�شجل�ها  العربي. وعرب  العامل  نوعها يف  قنوات خا�شة فريدة من  جمموعة 
مكانة  املجموعة  ت��ب��واأت  ع��ام��ا   21 م��دى  على  ميتد  ال���ذي  واملميز  احل��اف��ل 
امل�شاهدين  ملين  حياة  ترثي  رائ��دة  اإعلمية  جمموعة  لت�شبح  مرموقة 
النوعي  باملحتوى  وتزويدهم  معهم  والتفاع�ل  التوا�شل  خ��لل  من  يوميا 
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•• دبي-وام:

غادرت اأول اأ�شرة اأيتام اإىل الأرا�شي املقد�شة ام�س الول �شمن 
على  العمرة  منا�شك  لأداء  تر�شيحها  مت  يتيم  اأ���ش��رة   119
نفقة جمعية بيت اخلري يف اإطار مبادرة عمرة يتيم واأ�شرته 
التي اأطلقتها اجلمعية موؤخرا مبنا�شبة يوم العمل الإن�شاين 
الإم��ارات��ي جاء  الإن�����ش��اين  العمل  ي��وم  اأن  الإم���ارات���ي. يذكر 
ا�شتجابة لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم 
دبي اإحياء لذكرى املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه التي ت�شادف 19 رم�شان وتذكريا باأعماله 
ومبادراته الإن�شانية واخلريية. واأعرب الأيتام واأ�شرهم عن 

فرحتهم بهذه املبادرة التي اأثلجت �شدورهم باعتبارها اأغلى 
واأثمن هدية اأعطيت اإليهم واأتاحت لهم فر�شة زيارة البيت 
احلرام والكعبة امل�شرفة وال�شلة يف تلك الرحاب الطاهرة 
والفتيان  الأط��ف��ال  ل��دى  الديني  ال��داف��ع  تعزيز  اإىل  اإ�شافة 
بقاع  اأقد�س  الدينية يف  ال�شعائر  الأيتام من خلل ممار�شة 
ع��ام بيت  العو�شي م��دي��ر  واأو���ش��ح عابدين ط��اه��ر  الأر�����س. 
اخلري اأن مبادرة عمرة يتيم واأ�شرته تهدف اإىل ح�شد اجلهود 
اخلريية لكفالة الأيتام ورعايتهم ولفت النتباه اإىل واقعهم 
وهو ما ت�شعى اإليه اجلمعية من خلل برنامج الأيتام الذي 
املبادرة  اأه��م برامج اجلمعية وم��ن هنا ج��اءت ه��ذه  يعد من 
يف يوم العمل الإن�شاين الإماراتي لإدخال الفرحة اإىل قلوب 

الأيتام واإ�شعاد اأ�شرهم يف هذا ال�شهر الكرمي. 

الهالل الأحمر توزع م�ساعدات رم�سانية باملغرب
•• الرباط -وام:

اأعطت هيئة الهلل الأحمر انطلقة عملية اإفطار ال�شائم يف املغرب باإ�شراف �شفارة دولة الإمارات 
ولباقي  املغربي  الأح��م��ر  للهلل  الغذائية  امل�شاعدات  ت�شليم  مت  حيث  ب��ال��رب��اط  املتحدة  العربية 
ومن  املغربية.  باململكة  املتعففة  الفئات  لفائدة  والإن�شاين  اخل��ريي  املجال  يف  النا�شطة  اجلمعيات 
الكرمي  رم�شان  �شهر  طيلة  الغذائية  امل�شاعدات  هذه  بتوزيع  امل�شتفيدة  اجلمعيات  �شتقوم  جانبها 
على املعوزين واملحتاجن مبختلف املحافظات املغربية. وعرب امل�شتفيدون من هذه املبادرة الإن�شانية 
الكرمية عن امتنانهم لدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�شعبا وتوجهوا بالدعاء للباري عز وجل 
الإمارات.  اأهل  واأن يدمي اخلري والعطاء على  الإم��ارات بال�شتقرار والرخاء والزده��ار  لينعم على 
تعك�س  والتي  الأحمر  الهلل  بها  تقدم  التي  الإن�شانية  املكرمة  بهذه  امل�شتفيدة  اجلمعيات  واأ�شادت 
بن  العلقات  وق��وة  متانة  وت��وؤك��د  الإم��ارات��ي��ة  اخلريية  للموؤ�ش�شات  الإن�شاين  العطاء  ا�شتمرارية 

البلدين يف خمتلف املجالت و�شمنها املجال الإن�شاين.

حممد بن زايد وكامريون يبحثان العالقات الثنائية وامل�ستجدات القليمية والدولية
•• لندن-وام: 

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ديفيد  دول��ة  م��ع  امل�شلحة  للقوات 
بريطانيا  وزراء  رئي�س  ك��ام��ريون 
بن  وال�شداقة  التعاون  علقات 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الم�����ارات 

واململكة املتحدة.
رئي�س  ا�شتقبال  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 

ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب��ا يخدم 
امل�������ش���رتك���ة يف ظل  م�����ش��احل��ه��م��ا 
البلدين  قيادتي  ورع��اي��ة  اهتمام 
على تنمية وتوثيق اوا�شر التعاون 
امل�����ش��رتك. واأك�����د اجل��ان��ب��ان على 
متانة العلقات التي جتمع دولة 
المارات واململكة املتحدة واهمية 
فتح اآفاق او�شع للتعاون والتن�شيق 
والت�شاور يف خمتلف الق�شايا التي 
عمق  م��ن  انطلقا  البلدين  تهم 
امل�شرتكة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال����رواب����ط 

ام�س للفريق  الوزراء الربيطاين 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
مقر  يف  املرافق  والوفد  نهيان  اآل 
داونينغ   10 ب  ال������وزراء  رئ��ا���ش��ة 

�شرتيت يف لندن.
وجرى خلل اللقاء الذي ح�شره 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو 
ا�شتعرا�س  وزير اخلارجية  نهيان 
بن  واملتنامية  املتميزة  العلقات 
القت�شادية  املجالت  يف  البلدين 
و�شبل  والثقافية  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

ال����ت����ي جت��م��ع��ه��م��ا . ك���م���ا ت���ن���اول 
النظر حول  تبادل وجهات  اللقاء 
الق�شايا  وم�����ش��ت��ج��دات  ت���ط���ورات 
الراهنة يف املنطقة وما يدور من 
القليمية  ال�شاحتن  احداث على 

والدولية.
خلدون  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
ال�شوؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك 
عبدالرحمن  و�شعادة  التنفيذية 
الإم����ارات  دول���ة  �شفري  املطيوعي 

العربية املتحدة لدى بريطانيا.

التقى روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية والقيادات االعالمية 

حممد بن را�سد ياأمر مبنح جمعية ال�سحافيني خم�سة ماليني درهم دعمًا ل�سندوق التكافل الجتماعي

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
نائب  ال مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
..روؤ�شاء حترير ال�شحف املحلية 
الوطنية  الع��لم��ي��ة  وال��ق��ي��ادات 
وممثلي وكالت النباء وال�شحافة 
ال���ع���رب���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة وال���ق���ن���وات 
الدولة  يف  العاملة  التلفزيونية 
التي  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  الم�����ش��ي��ة  يف 
نظمها املكتب العلمي حلكومة 
الرم�شانية  اخل���ي���م���ة  يف  دب�����ي 
بفندق مينا ال�شلم يف دبي م�شاء 
ال�شمو  وقد رحب �شاحب  ام�س. 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  بح�شور 
ال مكتوم ويل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
مكتوم  ال�شيخ  و���ش��م��و  دب���ي  ع��ه��د 

ب��ن را���ش��د ال مكتوم  ب��ن حم��م��د 
..بالإعلمين  دب��ي  حاكم  نائب 
معهم  وت����ب����ادل  وال�����ش��ح��اف��ي��ن 
���ش��م��وه ال��ت��ه��اين مب��ن��ا���ش��ب��ة �شهر 
اللقاء  ..وح�شر  املبارك  رم�شان 
�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
را�شد ال مكتوم رئي�س هيئة دبي 
ال�شيخ  و�شمو  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
ب��ن را���ش��د ال  ب��ن حممد  من�شور 
مكتوم  بن  �شعيد  وال�شيخ  مكتوم 
ومعايل  م���ك���ت���وم  ال  ج��م��ع��ة  ب����ن 
القرقاوي  ع���ب���داهلل  ب���ن  حم��م��د 
ال�����وزراء.. ����ش���وؤون جمل�س  وزي���ر 

�شليمان  �شعيد  خليفة  و���ش��ع��ادة 
الت�شريفات  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر 
وال�����ش��ي��اف��ة ب��دب��ي و���ش��ع��ادة منى 
للمكتب  املديرالعام  امل��ري  غ��امن 
وال�شيخ  دبي  حلكومة  الإعلمي 
ول��ي��د الإب��راه��ي��م رئ��ي�����س جمل�س 
.�شي  ب���ي   . اأم  جم��م��وع��ة  اإدارة 

امل��ف��ع��م��ة ب��الإ���ش��ت��ق��رار وال���رخ���اء 
املعي�شي .وتطرق �شموه يف معر�س 
اإىل  الإعلمين  اأ�شئلة  على  رده 
ك��ل��ي��ة حم��م��د ب��ن را���ش��د ل����لإدارة 
كلية  من  حتولت  التي  احلكومة 
تخدم املتدربن يف جمال الإدارة 
م���ن م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة دب����ي اإىل 
كلية ذات طابع عربي اإذ ت�شتقطب 
الدولة  بع�س  من  كبرية  اأع���دادا 
على  ل��ل��ت��درب  ال�شقيقة  العربية 
والقيادة  الإدارة  واأ���ش�����س  اأ���ش��ول 
“ مبعث فخر  احل��ك��وم��ي��ة وه���ذا 
قدوة  اأ�شبحنا  كوننا  لنا  واإعتزاز 
لأ�شقائنا  امليادين  من  العديد  يف 
العرب ونحن نفتح جميع الأبواب 
ي�شتفيدوا  ك��ي  الأ���ش��ق��اء  ل��ه��وؤلء 
من جتاربنا الناجحة وهذا الأمر 
�شبابا  اأرى  واأن���ا  ك��ث��ريا  يفرحني 
م��ن وط��ن��ي ي��درب��ون اإخ��وان��ا لهم 
م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���ش��ة من 

تناول  وع����ق����ب  ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة. 
تبادل  الإف����ط����ار  اجل��م��ي��ع ط��ع��ام 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح���اك���م دب�����ي يف ج��ل�����س ح���واري���ة 
الإعلمين  م���ع  ���ش��م��وه  ج��م��ع��ت 
احلديث معهم حول العديد من 
..اإذ  والقومية  الوطنية  الق�شايا 
دولة  يف  التنمية  احلديث  تناول 
مل�شتقبل  �شموه  وروؤي���ة  الإم����ارات 
خا�س  ب�شكل  الوطني  الإقت�شاد 
حيث  عموما  العاملي  والإقت�شاد 
اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم يف هذا ال�شياق 
على  ودب�����ي  ع��م��وم��ا  دول���ت���ن���ا  اأن 
وج���ه اخل�����ش��و���س م��ا���ش��ي��ة قدما 
ع��ل��ى ط��ري��ق حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
املواطنن  ت�شعد  التي  الإجن��ازات 
الكرمية  احل����ي����اة  ل���ه���م  وت����وف����ر 

ال���ع���راق ول��ي��ب��ي��ا وم�����ش��ت��ق��ب��ل من 
معر�س  يف  �شموه  و�شدد  اليمن. 
يت�شلح  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  احل�����وار 
ال��ق��ائ��د بالعزم  الإن�����ش��ان خ��ا���ش��ة 
بقدراته  ال�شك  وع��دم  والإ���ش��رار 
يقتل  �شموه  ق��ال  كما  ال�شك  لأن 
الإب�������داع وي�����ش��ب��ب الإح����ب����اط ملن 
يدخل ال�شك اإىل نف�شه..  وتطرق 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
الأو�شاع  اإىل  ك��ذل��ك  دب��ي  ح��اك��م 
�شموه  م��وؤك��دا  ال��راه��ن��ة  العربية 
اأن ال�شعب العربي يف العديد من 
الدول العربية يحتاج اإىل التغيري 
واإقت�شاديا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا  ل��لأف�����ش��ل 
بع�س  يف  يجري  وم��ا  واإجتماعيا 
ن���ت���اج طبيعي  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال�����دول 
اإقت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل�����ش��غ��وط 
واإجتماعية ناهيك عن قلة فر�س 
ال�شباب  منها  يعاين  التي  العمل 

العربي خا�شة اخلريجون منهم 
م�����ش��ي��ف��ا ���ش��م��وه ن��ح��ن يف دول���ة 
العرب  الإم��ارات نتمنى للأ�شقاء 
كل اخلري والإ�شتقرار والإنتعا�س 
ال�شلم  ي��ع��م  ك���ي  الإق���ت�������ش���ادي 
املنطقة  اأرج������اء  ك��اف��ة  وال����رخ����اء 

العربية التي نحن جزء منها. 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
التقى خلل  اآل مكتوم  را�شد  بن 
رئي�س  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  الأم�������ش���ي���ة 
ال�شحافين  ج��م��ع��ي��ة  واأع�������ش���اء 
يف الإم������ارات واأم����ر ���ش��م��وه مبنح 
ملين  خم�شة  مبلغ  اجل��م��ع��ي��ة 
الف�شيل  ال�شهر  مبنا�شبة  دره��م 
ل�شندوق  �����ش����م����وه  م�����ن  دع����م����ا 
اجلمعية  يف  الإجتماعي  التكافل 
املنت�شبن  وم�شاعدة ال�شحافين 
ال�شحافين  دي��ون  واإ�شقاط  لها 
ال�شندوق يف  اإىل  املرتتبة عليهم 

�شهر اخلري والعطاء .

اأع������رب  الأم���������ش����ي����ة  خ����ت����ام  ويف   
بلقاء  �شعادتهم  عن  الإعلميون 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي والتزود باآرائه واأفكاره 
يف �شتى املجالت ل�شيما بالن�شبة 
يعي�شون  ال��ت��ي  الم�����ارات  ل��دول��ة 
على ار�شها مطمئنن اآمنن وهم 
فخورون باإجنازات دولة الإمارات 
احلرية  من  الوا�شعة  وبامل�شاحة 
و�شائل  ك��ن��ف��ه��ا  يف  ت��ع��ي�����س  ال���ت���ي 
انتماءاتها  خمتلف  على  الإع��لم 
م���وؤك���دي���ن اأن���ه���م ي���ح���اط���ون بكل 
الرعاية واحلرية واحلقوق كاملة 
اأداء  ي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى  وه�����ذا م���ا 
والإن�شانية  الإعلمية  ر�شالتهم 
�شعوط  اأو  م���ع���وق���ات  اأي  دون 
دولة  م�شتوى  على  جهة  اأي  م��ن 

الإمارات . 

حملة حممد بن را�سد اآل مكتوم لك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل تبداأ توزيع امل�ساعدات على 100 األف طفل ميني
•• دبي-وام:

الأحمر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  ت��وا���ش��ل 
توزيع امل�شاعدات اخلا�شة بحملة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة 
م����ل����ي����ون ط����ف����ل حم���������روم ح����ول 

العامل.
بتوزيع  ام�س  الهيئة  وزع��ت  فقد 
امل�شاعدات اخلا�شة باحلملة على 
اليمن  يف  امل��ح��روم��ن  الأط���ف���ال 
األف   100 ب��ه��ا  ت�شتهدف  ال��ت��ي 

طفل ميني.
اأطلقها  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  وت���ه���دف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل م��ع بداية 
ر�شم  اإىل  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 
البت�شامة على وجه مليون طفل 

حمروم حول العامل.
الآن  ح����ت����ى  احل����م����ل����ة  وق�����ام�����ت 
اآلف  ع���ل���ى  ال���ك�������ش���وة  ب����ت����وزي����ع 
البو�شنة  يف  املحرومن  الأطفال 
بالإ�شافة اإىل الأطفال ال�شورين 

املتواجدين يف الأردن.
حممدعتيق  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
ال���ع���ام لهيئة  الم����ن  ال��ف��لح��ي 
اإن��ن��ا م�شتمرون  ال��ه��لل الح��م��ر 
التي  اخل����ط����ة  وح�������ش���ب  ب���ن���ج���اح 
توزيع  يف  م�����ش��ب��ق��ا  و���ش��ع��ه��ا  مت 
بحملة  اخل���ا����ش���ة  امل���������ش����اع����دات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة 
مليون طفل حمروم حول العامل 
وذل������ك ب��ف�����ش��ل الإق�����ب�����ال ال����ذي 
حت��ظ��ى ب��ه احل��م��ل��ة م��ن خمتلف 
العديد  وتفاعل  املجتمع  اأطياف 
م����ن اجل����ه����ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات مع 
اأكرث  احلملة الأمر الذي يقربنا 
م����ن حت��ق��ي��ق ه�����دف احل���م���ل���ة يف 
ك�شوة مليون طفل حمروم حول 

العامل .
ممثلي  اإن  ال���ف���لح���ي  واأ�����ش����اف 
حيثما  برتحاب  يحظون  الهيئة 
م�شاعدات  ت���وزي���ع  اأث����ن����اء  ح���ل���وا 
حملة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
لك�شوة مليون طفل حمروم حول 
العامل وهذا ما مل�شناه اأثناء توزيع 
الك�شوة على الأطفال املحرومن 

�شباق  الإم��ارات  اليمن ف�شعب  يف 
العون  ي��د  وت��ق��دمي  لفعل اخل��ري 
اأك�شب  م�����ا  وه������و  حم����ت����اج  ل���ك���ل 
وم��ك��ان��ة خا�شة  الإم�����ارات حمبة 

لدى خمتلف �شعوب العامل.
وتفاعل اآلف الأطفال املحرومن 
يف اليمن مع ممثلي هيئة الهلل 
امل�شاعدات  ت��وزي��ع  اأث��ن��اء  الأح��م��ر 
ل�شتلم  �شعادتهم  ع��ن  واأع��رب��وا 
ال��ك�����ش��وة. وت��ع��م��ل ه��ي��ئ��ة الهلل 

توزيع  ت��ن�����ش��ي��ق  ع���ل���ى  الأح�����م�����ر 
و�شولها  وت����اأم����ن  امل�������ش���اع���دات 
�شفارات  مع  بالتعاون  مل�شتحقيها 
امل�شتفيدة من  ال���دول  ال��دول��ة يف 
حملة  جن���ح���ت  وق������د  احل����م����ل����ة. 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة 
مليون طفل حمروم حول العامل 
حتى الآن يف جمع تربعات لك�شوة 
بقيمة  طفل  و245  الفا   384
و800  الفا  و369  مليونا   15

درهم.
و����ش���ت���ع���م���ل احل���م���ل���ة ح���ت���ى 19 
رم�������ش���ان وال������ذي ي�������ش���ادف يوم 
ال��ع��م��ل الن�����ش��اين الم����ارات����ي يف 
ذك���رى رح��ي��ل امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
حيث  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
للطفال  ت����ربع����ات  ج���م���ع  ي���ت���م 
هيئة  م��ع  بالتن�شيق  امل��ح��روم��ن 
ال������ه������لل الح������م������ر و����ش���رك���ت���ي 

ات�شالت ودو.

اأول اأ�سرة اأيتام تغادر اإىل الأرا�سي املقد�سة �سمن مبادرة عمرة يتيم واأ�سرته 

رئي�ض املالديف ي�سيد بتجربة دبي 
ويتطلع لال�ستفادة من منوذجها التنموي

•• دبي-وام:

التقى رئي�س جمهورية املالديف فخامة الدكتور حممد وحيد اأم�س عددا 
من الإعلمين قبيل افتتاح جمل�س نادي دبي لل�شحافة الرم�شاين.

والقطاعات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  دب��ي  بتجربة  ال��ل��ق��اء  م�شتهل  يف  واأ���ش��اد 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإن  وق��ال   .. التنموية 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي لديه �شخ�شيه قيادية 
بناء  يف  ترجمها  �شديدة  روؤي��ة  من  ميتلكه  ملا  اجلميع  يحرتمها  وحكيمة 
هذه البلد املزدهر. ووجه فخامته ر�شالة تهنئة اإىل دولة الإمارات العربية 
املتحدة حكومة و�شعبا مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك . واأ�شار اإىل اأن 
بالفائدة  و�شتعود  البلدين  بن  العلقات  حت�شن  اإىل  تهدف  هذه  زيارته 
على البلدين واأن لدى جمهورية املالديف الكثري لتتعلمه من جتربة دبي 
اإن��ه يف كل زي��ارة لدبي  خ�شو�شا يف جم��ال تبادل اخل��ربات واملعرفة وق��ال 

يجدها �شريعة التحول والتطور اإىل الأف�شل.
ولفت اإىل اأن هناك العديد من املجالت والقطاعات التنموية التي ميكن 
دبي  م��وان��ىء  جتربة  من  ال�شتفادة  وحت��دي��دا  البلدين  بن  فيها  التعاون 
والقطاع  للنرتنت  دبي  ومدينة  الذكية  واحلكومة  ال�شحي  القطاع  ويف 
واقت�شادي  م��ايل  كمركز  ع��ام  ب�شكل  دب��ي  جت��رب��ة  م��ن  وك��ذل��ك  ال�شياحي 

عاملي.
واأ�شار اإىل اأن لدى الإمارات العديد من ال�شتثمارات يف جمهورية املالديف 
يف جمال ال�شياحة والنقل والتجارة البينية واأعرب عن تطلعه للمزيد من 
التعاون بن البلدين .. موؤكدا ا�شتمرار جهود بلده لتعزيز الدميقراطية 
واحل��د من م�شكلة الحتبا�س احل��راري من خلل م�شروع زراع��ي واعد.. 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ج��ه��ود ال��دول��ة يف زي���ادة ع��دد ال�����ش��واح م��ن منطقة ال�شرق 

الأو�شط حيث ميتد عمر هذا القطاع يف املالديف لأكرث من 40 عاما. 



اأخبـار الإمـارات

04

الثالثاء   - 16   يوليو    2013 م    -    العـدد    10845
Tuesday    16    July     2013  -  Issue No   10845

جمهز ال�صتقبال 70 مراجعًا يوميًا 

طبية راأ�ض اخليمة تد�سن ق�سم العالج الطبيعي اجلديد

العلماء ال�سيوف ي�ساركون يف فعاليات نادي تراث الإمارات

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

الوحدة  الطبية  اخليمة  راأ����س  منطقة  د�شنت 
م�شت�شفى  مب��ق��ر  الطبيعي  ل��ل��ع��لج  اجل���دي���دة 
املح�شنن،  من  بتربع  تنفيذها  مت  التي  �شقر، 
وموؤ�ش�شة ال�شيخ اأحمد بن زايد ووزارة ال�شحة 
الأجهزة  ب��اأح��دث  وامل��ج��ه��زة  الطبية  واملنطقة 
الطبية . وقال الدكتور خزعل اخلزاعي رئي�س 
مب�شت�شفى  وال��ت��اأه��ي��ل  الطبيعي  ال��ط��ب  ق�شم 
الأجهزة  ب��اأح��دث  ال��وح��دة جم��ه��زة  اإن  ���ش��ق��ر، 
ت���ق���دمي خدمات  ال��ط��ب��ي��ة مم����ا مي��ك��ن��ه��ا م����ن 
ع��لج��ي��ة وم��وؤه��ل��ة ل���ش��ت��ي��ع��اب اأك����رث م���ن 70 
احل�شول  ميكنهم  ي��وم��ي��اً،  ومري�شة  مري�شاً 
كما  انتظار  غري  من  العلجية  اخلدمات  على 

كان يحدث من قبل .
واحد  يعد  الطبيعي  العلج  اأن  وذك��ر اخلزاعي 
اأعداد كبرية  من الأق�شام املهمة التي تق�شدها 
م���ن امل���راج���ع���ن ف��ف��ي ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ب��ل��غ عدد 
العلج  خدمات  على  ح�شلوا  الذين  املراجعن 
فيما  وم��راج��ع��ة،  م��راج��ع   26600 الطبيعي 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��لل  الق�شم  ا�شتقبل 
من  وم��ري�����ش��ة  م��ري�����ش��اً   11779 اجل������اري 

خمتلف اجلن�شيات.

وتابع : يف مطلع العام املا�شي ا�شتقبلت وحدة 
مقابل  م���راج���ع���اً،   2698 ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ع���لج 
و2966  ف���رباي���ر،  خ����لل  م���راج���ع���اً   2916
مراجعاً يف مار�س، و3199 مراجعاً ومراجعة 
خلل �شهر اأبريل، مو�شحا اأن الأعداد املتزايدة 
وهو  الوحدة  تو�شعة  اإىل  حتتاج  املراجعن  من 

ماحتقق باقامة املبنى اجلديد.
و تتمتع وحدة العلج الطبيعي اجلديدة التي 
اأك��رث من ع��ام بتوفري  مت جتهيزها على م��دى 
ب��ال��ع��لج الطبيعي،  اأح���دث الأج��ه��زة اخل��ا���ش��ة 
ال�شتائر واملعدات  و الأث��اث العايل اجل��ودة من 
�شد البكترييا، بالإ�شافة اإىل 12 �شريراً، توفر 
اخل�شو�شية لكل مري�س بعك�س الق�شم القدمي 
اأك����رث م��ن م��راج��ع يف الغرفة  ح��ي��ث ي��ت�����ش��ارك 
الواحدة الأمر الذي كان �شببا حلدوث ازدحام 

داخل الق�شم .
اأن����ه م���ع ال��ت��و���ش��ع��ة اجلديدة  وق����ال اخل���زاع���ي 
واخل�شو�شية  ال���راح���ة  ل��ل��م��ري�����س  ���ش��ي��ت��واف��ر 
النتظار  ع��ن��اء  دون  ال��ع��لج  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول 
ومراقبته وتقدمي العلج ب�شهولة تامة، م�شريا 
املبنى اجلديد يوفر لكل مري�س جهاز  اأن  اإىل 
يعاين  التي  املر�شية  احلالة  بح�شب  به  خا�س 
واأخ�شائي  اأط��ب��اء  عليها  ي�شرف  وال��ت��ي  منها، 

اجناز  ب���اأن  منوها  بالق�شم،  الطبيعي  ال��ع��لج 
الق�شم وجتهيزه جاء �شمن بدعم من املح�شنن، 
ومنهم اأحمد بن ف�شل النعيمي وحممد خليفة 

املزكي اللذين �شيتم تكرميهما الأ�شبوع املقبل.
ب��ات الن  ال��ع��لج الطبيعي  وذك��ر اخل��زاع��ي ان 
والفنية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة  ب���ال���ك���وادر  ج���اه���زا 
والجتماعين  النف�شين  والخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ن 
ل���ش��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ب����دءا من 
اإىل مر�شى  ب��الإ���ش��اف��ة  وم��اف��وق،  ال����ولدة  �شن 
ويقدم  بامل�شت�شفى،  واملنومن  امل��رك��زة  العناية 
لهم اخلدمات العلجية املتنوعة، مثل الأطفال 
والت�شوهات  العقدية  الظفرية  ب�شلل  امل�شابن 
نتيجة  والإ���ش��اب��ات  ال��دم��اغ��ي  وال�شلل  اخللقة 
ال��ك��ب��ار امل�شابن  اع���اق���ة  ي��ع��ال��ج  ك��م��ا  ال��ك�����ش��ور 
الك�شور  مابعد  واإ�شابات  الدماغية،  باجللطات 
م�شاكل  وع��لج  بالعظام  اخلا�شة  واجل��راح��ات 
واجللطات  الفقري  العمود  وم�شاكل  املفا�شل 

ال�شدرية وغريها من الأمرا�س.
وبح�شب رئي�س ق�شم العلج الطبيعي الدكتور 
مكمل  الطبيعي  ال��ع��لج  ق�شم  ف���ان  اخل���زاع���ي 
م�شتوى  على  امل��وزع��ة  الأق�����ش��ام  لبقية  اأ�شا�شي 
م�شت�شفى  مثل  الأخ����رى  امل��ن��اط��ق  ويف  الإم����ارة 
�شعم، وم�شت�شفى �شقر ، مركز العلج الطبيعي 

ال��ع��لج الطبيعي  يف اجل��زي��رة احل��م��را وق�����ش��م 
وال�شيخوخة مب�شت�شفى عبيد اهلل  ال�شن  لكبار 

.
العلج  ل��ق�����ش��م  وف����ر  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأن  واأو�����ش����ح 
الطبيعي، اأطباء و فنين متخ�ش�شن يف املجال 
ي��ت��م��ي��زون جميعا ب��خ��ربات ج��ي��دة وم��ع��رف��ة يف 
حيث  وم�شنة،  م�شن  لكل  العلجية  احل���الت 
العلجية،  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  الق�شم  وف��ر 
وم��ن��ه��ا ال���ع���لج ب����امل����اء، ال�����ذي ت�����ش��ت��خ��دم فيه 
اإىل  ويهدف  امل�شنن،  لعلج  املائية  الأح��وا���س 
ت��ق��وي��ة ال��ع�����ش��لت وع����لج امل��ف��ا���ش��ل وتخفيف 
املائية  ال��ت��م��اري��ن  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  الآلم، 
التي يتم خللها تركيز تدفق املياه على اجلزء 
امل��ري�����س، م���وؤك���دا اأن ال��ع��لج ب��امل��اء اأخ���ف على 
كبار ال�شن م��ن الأج��ه��زة الأخ���رى. واأ���ش��ار اإىل 
ال��ربام��ج العلجية الأخ���رى التي  ب��ن  اأن م��ن 
يخ�شع لها امل�شن، العلج بالكهرباء با�شتخدام 
معدات واأجهزة ريا�شية وطبية لعلج عدد من 
يف  املفا�شل  وانكما�س  تقل�شات  مثل  احل���الت، 
الأرجل والكاحل، مو�شحاً اأن الأطباء والفنين 
متارين  تت�شمن  علجية  ب��ربام��ج  ي�شتعينون 
ريا�شية يقومون باإجرائها للم�شن على �شريره، 

وذلك ح�شب احلالة ال�شحية له.

•• ابوظبي-الفجر:

�شاحب  ����ش���ي���وف  ال���ع���ل���م���اء  �����ش����ارك 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة يحفظه اهلل ، يف 
فعاليات املهرجان الرم�شاين الثامن 
ال��ذي ينظمه ن��ادي ت��راث الإمارات 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 
ن��ادي تراث  ، رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الإم��ارات ،وذل��ك على م�شرح كا�شر 
اأب���وظ���ب���ي،وت���اأت���ي هذه  الأم������واج يف 
امل�شاركة يف اإطار التن�شيق بن وزارة 
العامة  والهيئة   ، الرئا�شة  ���ش��وؤون 
ل��ل�����ش��وؤون الإ����ش���لم���ي���ة والأوق������اف 
ون��ادي ت��راث الإم���ارات ، حيث قدم 
ب��ن حممد  ال��دك��ت��ور قي�س  م��ع��ايل 
هيئة  ،ع�شو  مبارك  اللطيف  عبد 
العربية  امل��م��ك��ل��ة  يف  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار 
�شمن  ،حم����ا�����ش����رة  ال�������ش���ع���ودي���ة 
كانت  التي  الأم�شية  ه��ذه  برنامج 
حت���ت ع���ن���وان وط���ن���ي ح���ب وولء 
والتعا�شد  ال��ت��ع��اون  اإن  فيها  ق��ال 
م���ن اأه����م الأم�����ور ال��ت��ي اه��ت��م بها 
احلديث  ،واأن  اإليها  ودعا  الإ�شلم 
ح���ول ال���وح���دة والت���ف���اق مرت�شخ 

النبوية  يف القراآن الكرمي وال�شنة 
والتناحر  الخ��ت��لف  مل��ا يف  وذل���ك 
ودم��ار على كل مناحي  من م�شار 
احلياة وتوقف �شريها ،م�شرياً اإىل 
اأن اأول �شيء فعله النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم عند قدومه املدينة هو 
للم�شلمن  واخ���ت���ط   ، ال�����ش��م��ل  مّل 
ويناق�شون  فيه  يجتمعون  م�شجداً 

والجتماعية  الدينية  ق�شاياهم 
الدين  اأن  م��ب��ي��ن��اً   ، وامل�������ش���ريي���ة 
للنا�س  تكون  اأن  الإ�شلمي حر�س 
تلم  عليها  يتفقون  ورئا�شة  زعامة 
وتوجههم  كلمتهم  وتوحد  �شملهم 
مل����ا ف���ي���ه امل�����ش��ل��ح��ة واخل�������ري لهم 
ويرجعون اإليها يف حل م�شكلتهم 
وي�شاندونها  ح���ول���ه���ا  ي���ل���ت���ف���ون 

وي��ق��ف��ون م��ع��ه��ا وه����ذا ه���و مق�شد 
اأن  م��وؤك��داً   ، الإ���ش��لم��ي��ة  ال�شريعة 
عليه  اهلل  ���ش��ل��ى  ر���ش��ول��ن��ا  ح���دي���ث 
توادهم  يف  امل��وؤم��ن��ن  م��ث��ل  و���ش��ل��م 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�شد 
اأن  ي��ج��ب  م��ا  ل��ن��ا  ال���واح���د يلخ�س 
ي��ك��ون ع��ل��ي��ه ح����ال ك���ل م�����ش��ل��م من 
امل�شلمن باأن يحر�س على تطبيقه 

يوؤثر  واأن  و�شكناته  حركاته  كل  يف 
غريه على نف�شه لأن ذلك هو من 
احلنيف  الإ�شلمي  ديننا  مقا�شد 
وق�������ال ال����دك����ت����ور ق���ي�������س ال���ت���اآل���ف 
والت�شامن يف كل �شوؤون احلياة له 
خ�شائ�شه اليجابية حتى يف اإن�شاء 
امل�����ش��اك��ن وامل��وؤ���ش�����ش��ات وك���ل �شوؤون 
ملدينة  زي��ارت��ه  اأن  ،م�شيفا  احل��ي��اة 
تذكره  اأبوظبي  مدينة  يف  م�شدر 
بداية  يف  امل�شلمون  عليه  ك��ان  مب��ا 
الإ�شلم وع�شر ال�شحابة من حذق 
واختيار  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  اأف����ق  و���ش��ع��ة 
للموؤ�ش�شات  ال�شرتاتيجية  املواقع 
اأو  ك��ان��ت م�شجدا  ���ش��واء  اخل��دم��ي��ة 
�شوقا اأو مدينة ، م�شيدا بالكفاءات 
ال��ع��ال��ي��ة واخل����ربات امل�����ش��رف��ة التي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  مل�شها 
امل��ت��ح��دة م���ن خ���لل ه���ذا التطور 
التي  م�����ش��در  م��دي��ن��ة  امل���ذه���ل يف 
روعي فيها ملءمة البيئة واملوقع 
وك���ل ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه��ا باأن 
�شارك  وق���د   . ال��ع��امل��ي��ة  ت��ن��ال �شفة 
ال�شاعر  امل��م��ي��زة  الأم�����ش��ي��ة  يف ه��ذه 
الإم��ارات��ي حممد بخيت املنهايل ، 
والنقيب طارق جمعة اجلنيبي من 

�شرطة اأبوظبي. 

•• دبي-وام:

مع  بالتعاون  دب��ي  يف  اخل��ريي  والعمل  الإ�شلمية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  نظمت 
�شركائها ال�شرتاجتين ثلث حما�شرات للجاليات الأجنبية امل�شلمة وذلك 
. وقالت  الإ�شلمية ديني هويتي  الثقافة  واأن�شطة م�شروع  �شمن فعاليات 
عائ�شة حممد عبيد الكا�س مدير اإدارة التثقيف والتوجيه الديني امل�شرف 
العام على امل�شروع يف ت�شريح لها بهذه املنا�شبة اإن املحا�شرات الثلث التي 
بالأهداف  امل�شتهدفة  الفئة  توعية  اإىل  تهدف  الإجنليزية  باللغة  األقيت 
املتمثلة يف ن�شر ر�شالة  ال�شامية التي ينادي بها الدين الإ�شلمي احلنيف 
واحل�شنة  احلميدة  ب��الأخ��لق  والتحلي  ال�شماحة  على  واحل�س  التوحيد 
الإن�شانية.  تنفع  التي  ال�شاحلة  الأع��م��ال  فعل  يف  وال��ت��ف��اين  والإخ��ل���س 
�شهر  الفئة خلل  لهذه  برناجما خا�شة  اأع��دت  الدائرة  اأن  الكا�س  واأك��دت 

املتخ�ش�شات  خ��لل  م��ن  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  تف�شري  يتناول  امل��ب��ارك  رم�شان 
عبداهلل  اإ�شماعيل  اإمي���ان  اأ���ش��ارت  جانبها  م��ن   . العاملية  ال��ه��دى  م��راك��ز  يف 
تنفيذي رئي�شي تثقيف وتوجيه ديني امل�شرفة التنفيذية على امل�شروع اإىل 
اأن املحا�شرات التي قدمتها الدكتورة فرحات ها�شمي رئي�شة مراكز الهدى 
العاملية وح�شرها األف و 200 اإمراأة من 23 جن�شية واأقيمت يف مقر قاعات 
الباك�شتانية يف  ونادي اجلمعية  الباك�شتانية  املدر�شة  واأكادميية  املل بلزا 
دبي .. تناولت توعية الأم امل�شلمة وتثقيفها ون�شر الوعي الرم�شاين لديها 
القراآن  اآي��ات  بع�س  تف�شري  خ��لل  من  اأ�شرتها  اأف���راد  مع  التعامل  وكيفية 
الكرمي والأحاديث النبوية ال�شريفة واأكدت ها�شمي يف حما�شراتها اأهمية 
املعرفة والتدبر والتاأمل وحفظ كتاب اهلل �شبحانه وتعاىل خلل هذا ال�شهر 
الف�شيل لتثبيت امل�شلم على دينه والتعرف على احلقوق والواجبات املرتتبة 

علينا جتاه ربنا عز وجل وكذلك اأنف�شنا . 

•• عجمان-وام:

 .. عجمان  رم�شان  فعاليات  برعاية  عجمان  يف  املالية  دائ���رة  ت�شاهم 
تقوى واإميان وذلك لل�شنة الثالثة على التوايل والذي تنظمه الإمارة 
اأيام ال�شهر الف�شيل وذلك حتت رعاية �شمو ال�شيخ عمار  �شنويا طيلة 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان. وتهدف الفعاليات جلمع وتاأليف 
قلوب امل�شلمن من داخل وخارج الإمارة مبا تت�شمنه من فعاليات دينية 
وثقافية والجتماعية والريا�شية التي ت�شهم يف تنمية املجتمع ودفعه 
نحو غاياته ال�شامية. وقال حميد ال�شاعر رئي�س ق�شم اخلدمات الإدارية 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  توجيهات  على  بناء  اإن��ه 
جمموعة  الدائرة  نظمت  املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  املالية 
متنوعة من املبادرات اخلريية التي تهدف من خللها اإىل التعبري عن 

التاآخي مع امل�شتحقن واإحياء قيم العطاء والت�شامح وال�شرب واملعاين 
العام  اخلري  على  الرتكيز  مع  الف�شيل  ال�شهر  يج�شدها  التي  النبيلة 
للمجتمع ككل وذلك �شمن فعاليات رم�شان عجمان .. تقوى واإميان . 
واأ�شار ال�شاعر اإىل اأن الدائرة وبالتعاون مع جمعية الإح�شان اخلريية 
الرم�شاين  امل��ري  وم��ب��ادرة  ث��واب��ك  تنل  بثيابك  ت��ربع  مب��ب��ادرة  ت�شارك 
خللها  من  الدائرة  حتر�س  التي  ال�شنوية  املجتمعية  املبادرات  �شمن 
امل�شاركة يف خدمة املجتمع وتعزيزا للعمل  على حتفيز موظفيها نحو 
تنظيم  اأن  ال�شاعر  واأك���د   . الإم���ارة  م�شتوى  على  والتطوعي  اخل��ريي 
اأهمية �شهر رم�شان وا�شتغلله يف  املبادرات ين�شجم مع  الدائرة لهذه 
تعزز  التي  الدينية  القيم  الذي ينطلق من  والإن�شاين  العمل اخلريي 
لفئات  وال��داع��م��ة  امل�شاهمة  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  والتوا�شل  التكاتف 

املجتمع املختلفة.

عجمان ترعى فعاليات رم�سان.. تقوى واإميان 2013 ال�سوؤون الإ�سالمية يف دبي تنظم حما�سرات للجاليات الأجنبية

•• ابوظبي-الفجر:

خم�شن  حوايل  العلماء  ال�شادة  األقى 
م�شتوى  ع���ل���ى  وحم����ا�����ش����رة  در�����ش����ا 
م�شاجد الدولة واملوؤ�ش�شات املجتمعية 
واملرئية  امل�شموعة  الإع���لم  وو�شائل 
الإنفاق  ف�شل  ع��ن  خ��لل��ه��ا  حت��دث��وا 
كبري  بح�شور  حظيت   ، رم�����ش��ان  يف 
واإ�شادة من قبل احل�شور وامل�شتمعن 

وامل�شاهدين .
مب�شجد  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  املحا�شرة  ويف 
حما�شرة  �شلهوم  ب��ن  م��ب��ارك  جمعة 
يف ابوظبي قال ف�شيلة الدكتور ناجي 
البحرين  بجامعة  املحا�شر  العربي 
ق�����ش��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���درا����ش���ات 
الإ�شلمية ، وهو اأحد العلماء �شيوف 
حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
كان  عليه  اهلل  �شلى  ر�شولنا  اإن  اهلل 
يرغب اأمته يف هذا ال�شهر املبارك من 
الإك��ث��ار يف ال��ط��اع��ات وف��ع��ل اخلريات 
واغ���ت���ن���ام ال���ث���واب امل�����ش��اف ف��ي��ه لأن 
وينزل  جنته  يفتح  مو�شماً  جعله  اهلل 
رحماته على اجلميع وتغلق فيه اأبواب 
النريان وت�شفد فيه ال�شياطن ، واأن 
ل��ن��ا الطاعات  ن���وع  دي��ن��ن��ا الإ���ش��لم��ي 
اإىل  مي��ي��ل  فالبع�س   ، للملل  جت��ن��ب��اً 
الآخر  والبع�س  النوافل  من  الإك��ث��ار 

مييل اإىل الإكثار من العمرة واآخرون 
مييلون اإىل الإنفاق ، مبينا اأن كل من 
له مال يجب عليه اأن يحمد اهلل باأن 
جعل يده عليا ، وليتذكر باأن هذا املال 
فليح�شن  فيه  ا�شتخلفه  اهلل  م��ال  هو 
الت�شدق على  اإدارت��ه وت�شرفه بكرثة 
ال�شدقة  اأن  ولي�شت�شعر  املحتاجن، 
التي ي�شعها يف يد الفقري اأنه ي�شعها 

يف يد اهلل ،واأن ثوابه م�شاعف .
�شبيل  يف  الإن��ف��اق  اأن  ف�شيلته  وق���ال 
اإىل اهلل لأن  الأع��م��ال  اأح���ب  اهلل م��ن 
الإن�شان يقوم بطاعة فيها نفع متعدد 
يعم خريه على كثري من النا�س، واأن 
ال��ذي لديه م��ال ول يدخل به اجلنة 
فاإنه ل يح�شن التعامل مع اهلل داعيا 

بناء  على  ال�شدقات  ح�شر  ع��دم  اإىل 
الزواج  يف  فامل�شاهمة  فقط  امل�شاجد 
ب���اإجن���اب الأبناء  ه��ي ���ش��دق��ة ج��اري��ة 
ال�شاحلن ، واأن من نف�س عن موؤمن 
م��ن كرب  ك��رب��ة  نف�س اهلل عنه  ك��رب��ة 

يوم القيامة .
اخلريية  بامل�شاهمات  العربي  وا���ش��اد 
ال�����ت�����ي ت���ق���دم���ه���ا دول���������ة الإم������������ارات 
لكل  و�شعبا  ق��ي��ادة  وامل��ت��ح��دة  العربية 
امل��ح��ت��اج��ن وامل���ع���وزي���ن وامل��ن��ك��وب��ن ، 
من  اهلل  م��ن  ت��وف��ي��ق  ذل���ك  اأن  مبينا 
نرى  ل��ذل��ك   ، ال��ر���ش��ي��دة  للقيادة  اهلل 
داعيا   ، واأعمالهم  اأموالهم  الربكة يف 
والنماء  وال�����زي�����ادة  ب��ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م 

وال�شتقرار.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

قبل تناول الفطار بوقت ق�شري 
مواطن  ���ش��اب  ل��ق��ي  الأول  اأم�����س 
العمر  م��ن  يبلغ  )خ.اأ.ع(  ي��دع��ى 
تعر�س  فيما  م�شرعه  عاماً   22
يدعى  اجلن�شية  نف�س  م��ن  اآخ���ر 
19 عاماً  )اأ.اإ.اأ( يبلغ من العمر 
تعر�شهما  اثر  متفاوتة  باإ�شابات 

حلادث على �شارع جلفار .
  وعزا العقيد علي �شعيد العلكيم 
وال���دوري���ات  امل�����رور  ادارة  م��دي��ر 
ب�شرطة راأ�س اخليمة احلادث اىل 
عن  اأ�شفر  مم��ا  ال��زائ��دة  ال�شرعة 
ثم  املتويف  ال�شاب  �شيارة  اإنحراف 

تدهورها عدة مرات .
ف���ور ورود بلغ  ال��ع��ل��ك��ي��م  وق����ال   
حادث  ب��وج��ود  العمليات  ل��غ��رف��ة 
و�شيارات  الدوريات  انتقلت  قوي 
املدين  للدفاع  التابعة  الإ���ش��ع��اف 
بال�شرطة  امل��خ��ت�����ش��ة  واجل���ه���ات 
مل��ك��ان احل����ادث، ح��ي��ث ت��ب��ن وفاة 
الفور  اأحد م�شابي احل��ادث على 
متاأثراً بجروحه الغائرة، فيما مت 
نقل امل�شاب الخر اىل امل�شت�شفى 

لتلقي العلج اللزم .
امل������رور  ادارة  م����دي����ر  وح��������ذر    
توخي  ����ش���رورة  اىل  ال�����ش��ائ��ق��ن 
قيادتهم  اأث��ن��اء  واحل���ذر  احليطة 
بال�شرعات  والل��ت��زام  ملركباتهم 

ال�������ش���ري خ���ا����ش���ة على  وق�����واع�����د 
وال�شريعة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق��ات 
من  و�شعت  والتي  خا�س،  ب�شكل 
�شلمتهم  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأج�����ل 
و����ش���لم���ة اجل���م���ي���ع، م���ع���رب���اً عن 
اأ�شفه وبالغ تعازيه لذوي الفقيد 
يتغمده  اأن  املوىل عز وجل  داعياً 
بوا�شع رحمته ويلهم اأهله ال�شرب 

وال�شلوان .

العلماء يحا�سرون عن ف�سل الإنفاق يف رم�سان

ب�صبب ال�صرعة 

وفاة مواطن واإ�سابة اآخر يف حادث مروري براأ�ض اخليمة 

•• دبي-وام:

اأعلن املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء 
التعاون  جم��ل�����س  ل�����دول  ال�����ش��ح��ة 
لدول اخلليج العربية اإطلق جائزة 
التميز اخلليجي يف جمال الإعلم 
ال�شحي يف دورتها اخلام�شة وذلك 
والتي  البدين  الن�شاط  �شعار  حتت 
يف  جم����الت  ل��ع��دة  تخ�شي�شها  مت 
الأعمال  وه����ي  ال�����ش��ح��ي  الإع������لم 
النرتنت  ���ش��ف��ح��ات  الل��ك��رتون��ي��ة 
والأعمال  ال��ت��وع��وي��ة  وامل��ط��ب��وع��ات 
التلفزيونية  الر�شالة  التلفزيونية 
ال���ق�������ش���رية والأع������م������ال الإذاع�����ي�����ة 
ال���ر����ش���ال���ة الإذاع�����ي�����ة ال���ق�������ش���رية . 
اأحمد  ب��ن  توفيق  الدكتور  واأو���ش��ح 
للمكتب  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  خ����وج����ة 
ال�شحة  وزراء  ملجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل������دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون الأم�����ن 
العام للجائزة اأن هذه اجلائزة التي 
الدار  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �شنويا  ت��ط��رح 
والإعلم  العامة  للعلقات  املحلية 
تبلغ قيمتها 50 األف دولر موزعة 
اأن  اإىل  منوها  املجالت  جميع  على 
العام  لهذا  اجلائزة  اختيار  معايري 
ال�شحي  التوجه  �شعار  على  تن�شب 
وبحيث  ال��ب��دين  والن�شاط  للحياة 
امل��ر���ش��ح��ة مكتملة  الأع���م���ال  ت��ك��ون 

العنا�شر الفنية وذات روؤية ور�شالة 
وا�شحة ت�شعى لتحقيقها يف املجتمع 
جديدة  ف��ك��رة  ال��ع��م��ل  ي��ح��م��ل  واأن 
معروفة.  فكرة  تطوير  اأو  مبتكرة 
من جانبه قال نا�شر خليفة البدور 
للجائزة  التنفيذية  الهيئة  ع�شو 
مدير  امل�شاعد  ال�شحة  وزارة  وكيل 
ه���ذه  اإن  ال���ط���ب���ي���ة  دب������ي  م��ن��ط��ق��ة 
للعام اخلام�س على  اجلائزة تطرح 
نوعها  م���ن  الأوىل  وت��ع��د  ال���ت���وايل 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
روح  تنمية  اإىل  وت��ه��دف  الأو����ش���ط 
الإب��داع والبتكار لدى العاملن يف 
وت�شجيع  ال�شحية  التوعية  جم��ال 
يف  للم�شاهمة  املجتمع  يف  املبدعن 
ال�شحة.  ت��ع��زي��ز  و  الأف�����راد  ت��وع��ي��ة 
واأ�شاف اإن هذه اجلائزة تهدف اإىل 

الإعلمية  املوؤ�ش�شات  انتباه  ج��ذب 
للم�شاركة  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
يف ان��ت��اج امل���واد وال��ر���ش��ائ��ل اخلا�شة 
بالتوعية ال�شحية اإ�شافة اإىل ابراز 
اجلهود الرائدة للأفراد واملوؤ�ش�شات 
العاملة يف جمال التوعية ال�شحية 
املواطن  ���ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  اأج�����ل  م���ن 

اخلليجي.
تلقي  �شيتم  اأن���ه  اإىل  ال��ب��دور  ون���وه 
الأع���م���ال امل�����ش��ارك��ة ب��امل�����ش��اب��ق��ة من 
والتعزيز  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  خ����لل 
ال�شحي مبقر وزارة ال�شحة يف دبي 
نوفمرب  منت�شف  اأق�شاه  موعد  يف 

املقبل. 

تنفيذي جمل�ض وزراء ال�سحة اخلليجيني يطلق جائزة التميز الإعالمي ال�سحي يف دورتها اخلام�سة

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

الغاء اعالن �صابق
 CN 1024981 تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة رقم
بال�شم التجاري حمل الن�شاط للمواد الغذائية بالغاء طلب الغاء الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا. ويوجد تعديل كالتي:
تنازل وبيع من �شالح عمري علي علي بوهندي احلمادي اىل طلل �شامل 

�شعيد خمي�س املعمري
تعديل ال�شم التجاري من حمل الن�شاط للمواد الغذائية اىل جلوبال دوت 

كوم لتجارة الغذية املجففة 
تعديل اللوحة العلنية من 1*1 اىل 0.35*0.55

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة

تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة
تعديل ن�شاط/ا�شافة ت�شدير
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الغذية املجففة
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
 بهذا تعلن نحن/ كون�شريتو للدعاية والعلن ) �س.ذ.م.م( حاملي رخ�شة رقم )621077( 
�شادرة من الدائرة القت�شادية دبي بتاريخ 2009/1/13 عن الغاء الرخ�شة التي حتمل 
حممد  ملك  ديرة-  الرا�س  منطقة   )M4( رقم  مكتب  ال�شركة/  عنوان  اعله.   ال�شم 
وعلي ابناء عبدالرحيم قا�شم هاتف 2265331-04 فاك�س: 2688401-04 فعلى من لديه 
اى اعرتا�س مراجعة ال�شركة يف املقر اعله خلل 30 يوما من ن�شر هذا العلن وال فان 

ال�شركة �شتقوم يتكملة اجراءات الغاء الرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية بدبي.
كون�صريتو للدعاية واالعالن  )�ش.ذ.م.م(  

اعالن الغاء رخ�سة

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل:الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
 بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 114212  بتاريخ:2008/6/9
بتاريخ:2010/6/9 امل�شجلة حتت رقم :104220 

با�ش��م :  �شولماتريك�س ، انك.
وعنوانه:   2630 فريفيلد افينيو ثاوث برت�شبريج ، فلوريدا 33712 - الوليات املتحدة المريكية

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )  93( – )  25/ 02/  2010م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اغطية بل�شتيكية تو�شع علي الزجاج او املواد الأخري
الواق�عة بالفئة   : 17

* التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 461102 

ا�شم مالك العلمة: �شولماتريك�س ، انك.
ا�شم املتنازل له:  ماديكو، انك.

مه�نته: ال�شناعة والتجارة 
جن�شيته: الوليات املتحدة الأمريكية

عنوان وحمل اقامته : 64 اند�شرتيال باركواي - وبرون، ما�شا�شو�شت�س – الوليات املتحدة الأمريكية
تاري�خ انت�قال امللكية:   23/  4   / 2013

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 24 / 6 / 2013
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

 يعلن ق�ش�م العلمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العلمة التالية:

867
بت�اري�����خ:2012/03/27م    املودعة حتت رقم:171133 

 تاريخ الأ�شبقية :  2011/10/11م  
 باإ�ش��م:رالف لورين وات�س اآند جولريي كومباين ا�س ايه اآر ال  

 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  
 وعنوانه:8 �شومان دو بلندونيه، 1214 فرينيه، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: زمامات لأكمام القم�شان، م�شابك ربطات العنق، خوامت، 
اأ�شاور، اأقراط، قلئد، دبابي�س للزينة )جموهرات(، حلقات للمفاتيح، �شاعات، كرونومرتات )موقتات دقيقة(، 

 �شاعات كبرية، �شيور �شاعات، اأ�شاور �شاعات، علب من معادن نفي�شة لل�شاعات واملجوهرات. 
 والواقعة يف الفئة:14 

و�شف العلم�ة: الأرقام )867( كما بال�شكل املو�شح.   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خلل ثلثن يوماً من تاريخ هذا الإعلن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

فقدان جواز �سفرت
ن�شيبة  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
حممد علي الف�شل- مينية 
اجلن�شية-جواز �شفرها رقم   
)4908675( �شادر من 
ال��ي��م��ن   م���ن ي��ج��ده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

050/5838597
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امللتقى الرم�ساين ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يوا�سل فعالياته
الت�شرف  وُح�����ش��ن  ال�شنع  الأط���ف���ال  بتعليم  ُت��ع��ن��ى  ح��ي��ث 
والتعامل  امل��ت��وازن  الت�شال  م��ه��ارات  امل�شاركن  واإك�شاب 
التوا�شل  بتعميق  ال��ور���ش��ة  تعنى  كما  ال��ف��ئ��ات،  ك��اف��ة  م��ع 
بن الأبناء والوالدين يف اأجواء اأ�شرية وودية، من جانب 
اآخر تنظم املوؤ�ش�شة يف مركز اأبوظبي يف ال�شاعة التا�شعة 
للدكتور  امل�شك   حامل  حما�شرة  غد  ي��وم  من  والن�شف 
كيف  بعنوان  حما�شرة  اإىل  اإ�شافة  احلمادي  عبدالعزيز 
طالب  ال�شيخ  لف�شيلة  رم�شان  يف  اأ�شرتك  م��ع  ت�شتمتع 
اخلمي�س  يوم  من  والن�شف  التا�شعة  عند  وذل��ك  ال�شحي 

املوافق 18-7-2013 وذلك يف مركز اأبوظبي.
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  الأن�شطة  وم��ن 
العام ور�س عملية  امللتقى الرم�شاين هذا  �شمن برنامج 

•• ابوظبي - الفجر:

يوا�شل امللتقى الرم�شاين الرابع ملوؤ�ش�شة التنمية والذي 
يقام هذا العام حتت �شعار رم�شانا غري يف اأبوظبي اخلري 
فعالياته يف كافة مراكز املوؤ�ش�شة يف مناطق اإمارة اأبوظبي 
املراكز  ت�شتقبل  ح��ي��ث  وال�����ش��رق��ي��ة  وال��و���ش��ط��ى  ال��غ��رب��ي��ة 
وال��راغ��ب��ن يف ال�شتفادة  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  امل��ه��ت��م��ن م��ن 
التي  العمل  وور���س  التدريبية  وال��دورات  املحا�شرات  من 
والجتماعية،  الأ�شرية  العلقات  يف  خمت�شون  ينفذها 

والرتاث والثقافة ب�شفة عامة.
ويف هذا الإطار �شهد مركز اأبوظبي يوم اأم�س ور�شة تراث 
ومرياث التي قدمها نخبة من املخت�شن يف جمال الرتاث 

لتفوز وهي موجهة  ول��دَت  التالية  العناوين  ج��اءت حتت 
الجتماعي  التوا�شل  ع��امل  ور���ش��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  لل�شباب 
املوجهة لكافة اأفراد الأ�شرة ومن املحا�شرات التي �شتلقى 
يف امللتقى فلنبداأ من جديد بالإ�شافة اإىل حامل امل�شك و 
اأ�شرتي جنتي و �شلوكياتك حياتك ويت�شمن امللتقى هذا 
تقدم  غذائية  وا�شت�شارات  طبية  فحو�شات  تنظيم  العام 
واأف���راد  امل�شتهدف،  املوؤ�ش�شة  جمهور  م��ن  امل��راك��ز  ل���رواد 
املوؤ�ش�شة  م��راك��ز  ك��اف��ة  يف  ال��رتاوي��ح  ���ش��لة  بعد  املجتمع 

وذلك بالتعاون مع هيئة ال�شحة.
جدير بالذكر اأن املحا�شرات العامة التي تنظمها موؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية تاأتي بالتعاون مع الهيئة العامة لل�شوؤون 

الإ�شلمية والأوقاف.

اأدكو ونادي انطالقة تقيمان حملة للتربع باملالب�ض
•• ابوظبي- فوؤاد علي:

حت�����ت رع�����اي�����ة ����ش���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
للعمليات البرتولية الربية )ادكو( 
نظم نادي انطلقة للتو�شتماترز 
حملة التربع بامللب�س والأغرا�س 
املحتاجن  ل�����ش��ال��ح  امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة 
يف دورت���ه���ا اخل��ام�����ش��ة وذل����ك يوم 
ادكو  �شركة  مبقر  املا�شي  ال�شبت 

يف اأبوظبي .
امل���رزوق���ي رئي�شة  ���ش��ل��وى  ق��ال��ت  و 
للتو�شتما�شرتز  الإنطلقة  ن��ادي 
للتربع  ي������وم  اإق�����ام�����ة  ف����ك����رة  اأن 
ل�شالح  ال����ق����دمي����ة  ب����امل����لب���������س 
م���ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ف���ق���راء 
الهلل الأحمر الإماراتي الغر�س 
م��ن��ه ت�����ش��ج��ي��ع م��ف��ه��وم ال���ت���ربع و 
املجتمع  اأف���راد  نفو�س  يف  التطوع 
و بالأخ�س اأع�شاء اأندية اخلطابة 
م��ث��ل ن�����ادي الإن���ط���لق���ة و ن���ادي 
تقوية  و  اأب���ج���د  ن����ادي  و  ال���روؤي���ة 

اأوا�شر التعاون بينهم .
يقومون  املتطوعن  اأن  واأ�شافت 
الأغرا�س  و  امللب�س  فرز  بعملية 
وف�����ق�����اً ل���ط���ب���ي���ع���ت���ه���ا ف���امل���لب�������س 
ال���رج���ال���ي���ة ت����ف����رز ع���ل���ى ح�����دة و 
امل����لب���������س ال���ن�������ش���ائ���ي���ة ك����ذل����ك و 
ي�شهل  ح��ت��ى  ال����ولدي����ة  امل��لب�����س 
على  ف���رزه���ا  و  تنظيمها  ع��م��ل��ي��ة 
ال��ه��لل الأح��م��ر و ه��و دور يقوم 
نيابة  به  نقوم  اأننا  الإ  الهلل  به 
عنهم كم�شاعدة و بنهاية الفعالية 
ال�����ش��ن��ادي��ق ملقر  ه���ذه  ي��ت��م �شحن 
جمعية الهلل الأحمر الإماراتي 
لل�شنة  تقام  الفعالية  اأن  مو�شحًة 

اخلام�شة على التوايل .
واأع����رب����ت ���ش��ل��وى امل����رزوق����ي عن 

•• ابوظبي-الفجر:

القلب  جنح فريق اطباء جراحة 
ابوظبي  يف  ال��ن��ور  م�شت�شفى  يف 
م��ري�����س تعر�س  ان���ق���اذ ح��ي��اة  يف 
يف  مت���زق  و  ح���ادة  قلبية  جللطة 
ال�شمام  وانف�شام  القلب  ع�شلة 
ال��ت��اج��ي ع��ن ب��ط��ن ال��ق��ل��ب وهي 
وال�شعبة  ال���ن���ادرة  احل����الت  م��ن 
الوفاة  ن�شبة  فيها  ترتفع  وال��ت��ي 
ان  ال  العملية  % بعد   80 اىل 
اجلراحي  وال��ت��دخ��ل  اهلل  ع��ن��اي��ة 
انقاذ  ا�شهم يف  النا�شب  الوقت  يف 
حياة املري�س وتعافيه بعد عملية 
على  بالنجاح  تكللت  مفتوح  قلب 
ال�شديدة  امل�شاعفات  من  الرغم 
التي كان يعاين منها املري�س قبل 
قا�شم  ال��دك��ت��ور  وق���ال  العملية.  
العوم الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
ان  ابوظبي  يف  النور  م�شت�شفيات 
ال��ت��دخ��ل يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب من 
�شاعد  اجل���راح���ي  ال��ف��ري��ق  ق��ب��ل 
املري�س  ح���ي���اة  ان���ق���اذ  يف  ك���ث���ريا 
الطوارئ  ق�شم  اح�شر اىل  ال��ذي 
�شعبة  ���ش��ح��ي��ة  ح���ال���ة  يف  وه�����و 
الطوارئ  اط��ب��اء  ان  اىل  م�����ش��ريا 
و فريق جراحة  القلب  وامرا�س 
القلب يف امل�شت�شفى تولوا متابعة 
امل�شت�شفى  دخ��ول��ه  ف���ور  امل��ري�����س 
وع���لج���ه يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب .  
وا�شاف ان انت�شار امرا�س القلب 
دفع ادارة املجموعة اىل الهتمام 
باخلدمات العلجية واجلراحية 
امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ر���ش��ى م���ن خلل 
ا�شتقطاب كوادر طبية عاملية على 
درجة عالية من الكفاءة واخلربة 
على  اي�شا  ال��رتك��ي��ز  اىل  م�شريا 
اجل���وان���ب ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د من 

انت�شار المرا�س القلبية . 
ان  العوم  قا�شم  الدكتور  واو�شح 
املري�س والبالغ من العمر )65( 

الطوارئ  ق�شم  اإىل  ادخ���ل  ع��ام��اً 
ب�شارع خليفة  النور  يف م�شت�شفى 
ح��ي��ث ك���ان ي��ع��اين اأمل ���ش��دي��ٍد يف 
التنف�س ولدى  ال�شدر و�شيٍق يف 
اأجريت  ال��ط��وارئ  ق�شم  و���ش��ول��ه 
بوا�شطة  قلبية  اإنعا�س  عملية  له 
بداأ  وقد   ، الكهربائية  ال�شدمات 
الأط����ب����اء مب��ع��اجل��ت��ه م���ن خلل 
القلبي  ل��ل��وع��اء  اإن��ع��ا���س  ع��م��ل��ي��ة 
اإبقاء  ، للمحافظة على  والرئوي 
واإىل   ، ال���دم���اغ  اإىل  ال����دم  ت��دف��ق 
اأع�شاء اجل�شم احليوية الأخرى 
ال�شناعي  للتنف�س  اأخ�شع  كما   ،
الأن��اب��ي��ب اخلا�شة  اإدخ�����ال  ع��رب 
ف��ح�����س تخطيط  اأو����ش���ح  وق���د   ،
، ع���ن وجود  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ق��ل��ب 
جلطة قلبية حادٍة بع�شلة القلب 
مل��ع��اجل��ة تخرث  اأخ�������ش���ع  ، ح��ي��ث 
الدم ، ِباإذابة التجلط بال�شراين 
، واظهر فح�س  القلبية  التاجية 
ت���خ���ط���ي���ط ال����ق����ل����ب ب���ال�������ش���دى 
ق�����ش��ور حاد  ، وج�����ود  ال�����ش��وت��ي 
بوظائف ال�شمام التاجي ) ت�شرب 
كبري للدم ِباأَحد �شمامات القلب( 
القلب  ع�����ش��ل��ة  مت�����زق  ب�����ش��ب��ب   ،
ناجمة  ن���ادرة  كحالة   ، احلليمية 
القلبية  اجللطة  م�شاعفات  عن 
قيا�شات  تثبيت  وب��ع��د  احل������ادة.  

اإِنقاذ  ب��ه��دف  ال���ط���ارئ���ة  امل��ف��ت��وح 
حياة املري�س ، حيث تبن وجود 
رئوي  م�شلي  واإن��ت��ف��اخ  اإ�شت�شقاء 
���ع ���ش��وائ��ل ب��ال��رئ��ت��ن ( ،  ) جت���مُّ
الدم  ِق��راءاآت قيا�شات حركة  وان 
اإن�شداد  وج���ود  اإىل  ُت�����ش��ري  ك��ان��ت 
تاجي بحركة الدم القلبية ، على 
الدوائية  اجل��رع��ات  م��ن  ال��رغ��م 
ع�شلة  وظائف  لتح�شن  العالية 
الوظيفي  الأداء  وبرغم   ، القلب 
اجليد للم�شخة البالونية املثبتة 
يف ال�شريان الأورط��ي الرئي�شي .  
انه  اأوغ�شطن  الدكتور  وا���ش��اف 
مت فوراً فتح �شدر املري�س واأدخل 
اأجل  من  الرئوي  القلبي  اجلهاز 
بال�شراين  الإع���ت���لل  م��ع��اجل��ة 
ال��ق��ل��ب��ي��ة م����ن خلل  ال���ت���اج���ي���ة 
تقوميية  جراحية  عملية  اإج��راء 
التاجية  ال�������ش���راي���ن  ل��ت��و���ش��ي��ل 
للقلب فيما يعرف بعملية القلب 
ال�شراين  م��ن  لث��ن��ن   ( املفتوح 
اإىل  ، حيث مت ربطهما  التاجية( 
ال�شريان  م���ن  ال��ي�����ش��رى  اجل��ه��ة 
من   ، الأي�����ش��ر  الرئي�شي  ال��ت��اج��ى 
اأجل حت�شن اأداء تدفق الدم اإىل 
اأُذين  فتح  وب��ع��د   ، القلب  ع�شلة 
من  التحقق  مَتَّ  الأي�����ش��ر  ال��ق��ل��ب 
ت�شخي�س التمزق الكامل بع�شلة 

مت  الوظيفية  املري�س  دم  حركة 
فرع  النور  م�شت�شفى  اإىل  اإِر�شاله 
تخطيط  فح�س  ،لإج���راء  املطار 
الأوعية الدموية التاجية �شعاعياً 
) بالق�شطرة الت�شخي�شية القلبية 
ِلإحتمال  اإ�شتعداداً   ، ( وبال�شبغة 
اإخ�شاعه لعمليٍة جراحية بالقلب 
، و متت عملية تخطيط الأوعية 
اإدخاله  ف���ور  ال��ت��اج��ي��ة  ال��دم��وي��ة 
امل�شت�شفى ، والتي اأو�شحت وجود 
اإعتلٍل �شديٍد بال�شراين القلبية 
ال���ت���اج���ي���ة ب���اجل���ه���ة ال���ي�������ش���رى ، 
مت�شمنًة اإن�شداد معظم ال�شريان 
لع�شلة  اخللفي  باجلدار  التاجي 
امل�شبب  ك��ان  ال���ذي  وه��و   ، القلب 
اجللطة  اح������داث  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ال��ق��ل��ب��ي��ة احل������ادة.  و ق���ال جراح 
نوربرت  المل��اين  الدكتور  القلب 
جراحة  اإ���ش��ت�����ش��اري  اأوغ�����ش��ط��ن 
القلب و رئي�س ق�شم علوم القلب 
املطار  ف����رع  ال���ن���ور  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
والذي اجرى عملية قلب مفتوح 
ل��ل��م��ري�����س ان���ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اإدخ������ال م�����ش��خ��ة ب��ال��ون��ي��ة داخل 
الرئي�شي  الأورط��������ي  ال�����ش��ري��ان 
مل  القلب  حركة  وظائف  ِلإ�شناد 
 ، املري�س  على  حت�شن  اي  ي��ط��را 
القلب  ل��ه عملية  اأج��ري��ت  ول��ه��ذا 

القلب احلليمية التالفة . 
ان����ه م���ن خ����لل عمليٍة  واو����ش���ح 
وبتقنيٍة  ال�شعوبة  بالغة  دقيقٍة 
الكامل  الإ����ش���ت���ب���دال  مت  ع���ال���ي���ٍة 
كامل  القا�شر  التاجي  لل�شمام 
اآخر  ب�شمام  الوظيفي  الأداء  عن 
اآيل حركي بعد التَّاأكد من تدفق 
ال�شليم  ب��الإجن��اه  القلب  ال��دم يف 
كان  كما  الرئتن  ب��اجت��اه  ولي�س 
احلال عليه قبل العملية ، ب�شبب 
العجز الوظيفي لل�شمام التاجي 
، ال�����ذي ك����ان ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ذل����ك ، 
وب��ال��رغ��م م���ن احل���ال���ة احلرجة 
العملية  اأج���ري���ت  ل��ل��رئ��ت��ن  ج����داً 
م�شاعٍب  اأي��ة  يعرت�شها  اأن  دون 
اأو م�شاعفات تذكر  اأو مع�شلٍت 
امل����ذك����ور يف  امل���ري�������س  ، و م���ك���ث 
املركزة  القلبية  ال��ع��ن��اي��ة  وح����دة 
َب���اأ����س بها  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ف����رتة ل 
، ب���ع���د ع��م��ل��ي��ٍة ق��ل��ب��ي��ٍة ُك������ربى ، 
حت��ت ظ����روٍف ح��رج��ٍة ج����داً وقد 
حالته  وا���ش��ت��ع��اد  امل��ري�����س  تعافى 
له  و���ُش��م��َح   ، ت��دري��ج��ي��اً  ال�شحية 
اأن  بعد  امل�شت�شفى  م��ن  ب��اخل��روج 
واو�شح    . ي��وم��اً  ب��ه )29(  مكث 
ان  اأوغ�شطن  ن��ورب��رت  ال��دك��ت��ور 
ق  ه�����ذه احل����ال����ة ه����ي ح���ال���ة مت����زُّ
بالع�شلة احلليمية للقلب حلالة 
ما  غالباً  ولكنها   ، اإعتيادية  غري 
ت�شاحبها  عندما   ، يتة  مُمِ تكون 
 ، ح��ادة  قلبية  جلطة  م�شاعفات 
ونظراً ِلإِنف�شال ال�شمام التاجي 
ُب����ط����ن ال���ق���ل���ب ، وح�����دوث  ع����ن 
، يقود  )ت�������ش���رب(  ���ش��دي��ٍد  ع���ج���ٍز 
 ( م�شلي  وانتفاخ  اإ�شت�شقاء  اإىل 
جت��م��ع ال�����ش��وائ��ل يف ال��رئ��ت��ن( ، 
اإن�شداد �شرياين تاجي  اإىل  يوؤدي 
ملثل  الوفيات  معدل  اإنَّ  و   ، قلبي 
 ( ن�شبة  اإىل  يرتفع  احل��ال��ة  ه��ذه 
الأول  الأ�شبوع  ، خلل   )  80%

بعد العملية . 

ودعم  لرعاية  وامتنانها  �شكرها 
�شركة ادكو للفعالية و ا�شت�شافتها 
لها والتن�شيق مع اجلهات الأخرى 
املجتمعية والهلل  ال�شرطة  مثل 

الأحمر .
اقامة هذه  الهدف من  اأن  وقالت 
الفعالية هو غر�س مفهوم التربع 
املجتمع  اأف������راد  ل���دى  ال��ت��ط��وع  و 
بتوجيه  قمنا  حيث  عامة  ب�شفة 
ال���دع���وة م���ن اج����ل الإح�������ش���ا����س و 
م�شاركة و �شنع الب�شمة يف نفو�س 

املطلوبة يف اجناز العمل يف ظرف 
عدة �شاعات و كرثة العدد ي�شِعب 
ال�شيطرة  عملية  يجعل  و  املهمة 
�شعبة  الأداء  وجت��وي��د  والإجن����از 
العام  ه���ذا  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف  وع��م��ل��ي��ة 
حيث  املا�شية  ال�شنة  م��ن  اأف�����ش��ل 

ا�شتفدنا من اأخطاءنا . 
وقال �شيف جمعة احلو�شني مدير 
اإدارة ال�شووؤن العامة ب�شركة ادكو 
راقي  عمل  ذات��ه  بحد  التطوع  اأن 
ت�شجيع  تعمل على  ادك��و  �شركة  و 

عندما  خا�شة  و  الفقراء  اخواننا 
و  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  يف  يكون 
ل  اأن  العلم  م��ع  امل�شاعف  الأج���ر 
ب��ل يف  ال��ع��ام  نن�شاهم ع��ل��ى م���دار 
كل حلظة و الذين �شاركوا يف هذا 
40 �شخ�شاً مقارنة  العام بحدود 
م���ع ال�����ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث كان 
امل�����ش��ارك��ن ي��ت��ج��اوز ع��دده��م 70 
�شخ�س لأننا وجهنا الدعوة لعدد 
التنظيم  ح�����ش��ن  اأج����ل  م���ن  ق��ل��ي��ل 
الكفاءة  اي���ج���اد  ع��ل��ى  ال����ق����درة  و 

املفهوم و�شط موظفيها و يف  هذا 
بتوجيه  و  العامة  العلقات  اإدارة 
ق�شم  ي��وج��د  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  م���ن 
الدعم  و  ب��ال��رع��اي��ة  م��ت��خ�����ش�����س 
املجتمعي و امل�شاهمة يف اخلدمات 
ت�شجيع  ب�شدد  نحن  و  املجتمعية 
فرق  وت�شكيل  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
الإيتام  دار  و  امل�شت�شفيات  ل��زي��ارة 
و امل�شنن و تعترب ادك��و من اأكرث 
ال�شركات الداعمة يف هذا املجال .

املعروف  ع��ب��ي��د  ج��ا���ش��م  وحت�����دث 
اأول  م�����ش��اع��د  دب����دوب  ب�شخ�شية 
ن�شاأتها  عن  املجتمعية  بال�شرطة 
يف  اإليها  ت�شعى  ال��ت��ي  الأه����داف  و 
الواعظ  تطرق  و  املجتمع  خدمة 
الديني الأول ف�شيلة ال�شيخ اأحمد 
و  الت�شدق  ف�شل  اإىل  ب��ازرب��ا���ش��ي 
�شرورة حفظ النف�س من النار و 
ال�شئ  تقدمي  اأن  و  مت��رة  ب�شق  لو 
وجل  ع��ز  اهلل  عند  تعترب  القليل 
�شٌئ عظيم و اهلل �شبحانه و تعاىل 
حتى  لل�شخ�س  ال�����ش��دق��ة  ي��ن��م��ي 
ت�شبح مثل جبل اأحد و تطرق اإىل 
يتحلى  اأن  يجب  التي  ال�شلوكيات 

بوجود  فرحتنا  زادت  و  ذل��ك  بعد 
بدبدوب  امل�����ش��ه��ور  ع��ب��ي��د  ج��ا���ش��م 
�شخ�شية  هو  و  الفعالية  يف  بيننا 

حبوبة و له منا كل ال�شكر .
�شكره  ع��ن  عبيد  ج��ا���ش��م  واأع�����رب 
العمل  ب���ه���ذا  ق���ام���وا  ال���ذي���ن  اإىل 
التطوعي يف هذا ال�شهر الف�شيل 
املبارك �شواًء اأكانوا الذين تربعوا 
اخلا�شة  اأغرا�شهم  و  مبلب�شهم 
اهلل عز  م��ن  الأج����ر  ع��ن  يبحثون 
تطوعوا  ال���ذي���ن  ك���ذل���ك  و  وج����ل 
ب��رتت��ي��ب ه���ذه الأغ���را����س ونحن 
الإكثار  و  الأع���م���ال  ل��ه��ذه  ن��ح��ت��اج 
منها و الكل ماأجورين من �شاهم 
الذين  و  ب��ي��وت��ه��م  يف  ك����ان  م���ن  و 
هذا  و  احل��ف��ل  بتنظيم  ي��ق��وم��ون 

�شئ جيد و اهلل يوفقهم .
وق����ال����ت ف����ادي����ة ه�����لل رب�����ة بيت 
العامة  ال���ع���لق���ات  م�������ش���وؤول���ة  و 
الأخوة  ا�شكر  ان  اأود  ابجد  بنادي 
امل�������ش���اه���م���ن ب���احل���م���ل���ة ال���ت���ربع 
للم�شاركة يف اجناح  لنا  لدعوتهم 
التطوع  ع���ام  ب�����ش��ك��ل  و  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
امل�شاركة  و  رائع  اح�شا�س  والتربع 

بها الفرد يف �شهر رم�شان املبارك 
العمودي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ق���ال  و   .
اخلبري البيئي امل�شارك بالفعالية 
الثالثة  تعترب  امل�����ش��ارك��ة  ه���ذه  اأن 
يل ال��ت��ي ت��ق��ام مب��ب��ادرة م��ن نادي 
�شهر  للتو�شتما�شرتز يف  انطلقة 
ال��ت��ي تهدف  ال���ك���رمي و  رم�����ش��ان 
مل�شاعدة الفقراء و املحتاجن على 
و  �شائمن  املتطوعن  اأن  الرغم 
اأن��ن��ا مل  الإ  ي��ب��ذل��ون ج��ه��داً طيباً 
ت��ع��ب و اره�����اق لأننا  ب����اأي  ن��ح�����س 
�شرت فينا روح العطاء و اخلدمات 
الإن�شانية و روح العمل اخلريي يف 

نفو�شنا .
ع���ب���داهلل  ع����ب����دال����ه����ادي  ث���م���ن  و 
والتطوع  ال���ت���ربع  دور  احل���م���ادي 
ادخال  و  الف�شيل  ال�شهر  ه��ذه  يف 
ال��ب�����ش��م��ة يف وج����وه امل��ح��ت��اج��ن و 
حتى  معنا  الأط��ف��ال  اح�شرنا  قد 
والعمل  التطوع  مفهوم  نعلمهم 
اخلري حتى يتوجهوا اإليها عندما 
ي���ك���ربون و ك���ذل���ك ن�����ش��رك��ه��م يف 
العمل حيث يقوموا بفرز امللب�س 
و و�شعها يف ال�شناديق و تغليفها 

هذا  و  املحتاجن  اخوتنا  مبعاناة 
الفائدة  و  بالنفع  علينا  يعود  �شئ 

كمتطوعن و متربعن اأي�شاً .
واعربت عبري �شعيد رئي�شة نادي 
�شكرها  للتو�شتما�شرتز عن  ابجد 
و ت��ق��دي��ره��ا ل��ك��ل م���ن ���ش��اه��م يف 
ال�شكر  و  ال��ع��م��ل اخل���ريي  اجن���اح 
انطلقة  ل��ن��ادي  كذلك  مو�شول 
على احياءهم هذه ال�شنة الطيبة 
رعايتهم  ع��ل��ى  ادك�����و  ل�����ش��رك��ة  و 

للحدث وال�شرطة املجتمعية .
وق��ال��ت ك��وث��ر م��ب��ارك امل��ا���ش��ي اأن 
العظيم  الإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل  ه����ذا 
ت��ق��وم ب���ه ن����ادي الإن���ط���لق���ة على 
كل  يف  متوا�شلة  �شنوات   5 م��دار 
مرة جند وجوه جديدة و اأع�شاء 
املجتمع  اأف���������راد  واأ�����ش����ب����ح  ج�����دد 
التطوعي  العمل  اأهمية  ي��درك��ون 
الإن�شاين و التربعات فباإ�شم نادي 
�شاهم  م��ن  ك��ل  ن�شكر  الإن��ط��لق��ة 
معنا و لبوا الدعوة و �شاركونا يف 
التربعات  هذه  و  التربعات  جمع 
اأنا�س كثريين حول  ت�شعد وتفرح 

العامل فلهم منا كل ال�شكر .

العلماء والوّعاظ يوا�سلون تقدمي 
حما�سرات واحة الإميان يف ال�سارقة 

% تعترب حالة مر�صية نادرة و�صعبة ون�صبة الوفاة فيها 80 

عملية قلب مفتوح ناجحة يف اأبوظبي ملري�ض تعر�ض جللطة قلبية حادة ومتزق يف ع�سلة القلب وانف�سام ال�سمام التاجي 

الداعم  املجتمعي  �شروق  دور  يف  ي�شب  هذا  اأن  ول�شك 
العلمية  املهارات  وتنمية  العام  الوعي  م�شتوى  لتعزيز 
ب�شوؤون الدين واحلياة واحل�شارة، وكذلك اإ�شافة مل�شات 

متميزة لأجواء ال�شهر الف�شيل .
يف ال�شياق ذاته، ومن مدينة الذيد، يلقي ال�شيخ عواد بن 
اأي�شاً حما�شرة له بعنوان خلق الرحمة  �شبتى العنزي 
بن  عمار  جامع  منرب  على  م��ن  امل�شلم  حياة  يف  واأث���ره 
يا�شر اليوم الثلثاء 7 من رم�شان املوافق 16 يوليو، 
و�شي�شتعر�س فيها �شفة الرحمة، و�شموليتها يف النف�س 
وختامها  الإن�شاين،  الدويل  واملجال  واملجتمع  والأ�شرة 

برحمة اهلل �شبحانه يف اليوم الآخر.
وكان جامع ال�شلف ال�شالح قد ا�شت�شاف منذ انطلق 
بينها:  املحا�شرات،  العديد من  الإمي��ان  فعاليات واحة 
ال��ع��ن��زى حول  ب��ن ف��رح��ان  ال�شيخ د. ع��زي��ز  حم��ا���ش��رة 
مفاتيح تدبر القراآن:، وال�شيخ د. �شالح بن عبد الكرمي 
�شعود  د  وال�شيخ   ، الآخ��رة  �شباق  البلو�شى يف حما�شرة 
ملوح مبحا�شرة كيف ن�شبط حما�شنا؟ ، وال�شيخ عواد 
واأث��ره يف  ال��ورع  العنزي يف حما�شرة له عن  بن �شبتى 

حياة امل�شلم .
خورفكان  يف  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر  ج��ام��ع  اإ�شت�شاف  كما 
حما�شرة لل�شيخ د. حممد غيث بن غيث بعنوان لعلكم 
 ، اجللي�س  الدوبى  بن حممد  �شامل  د  وال�شيخ   ، تتقون 
�شرية  ب��ع��ن��وان  احل��م��ادي  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  وال�شيخ 
الإمام البخاري ، وال�شيخ د. حممد بن ه�شام الطاهرى 
يف حما�شرته نحن وابن عمر ، ويف الذيد القى ال�شيخ د. 
حممد بن ه�شام الطاهرى حما�شرة له بعنوان ال�شرك 
ال�شيخ  القى  يا�شر، فيما  ابن  وانواعه على جامع عمار 
بعنوان  ل��ه  حما�شرة  الكمايل  عبدالقادر  ب��ن  ع��ب��داهلل 

رفقاً بالقوارير .

•• ال�صارقة-الفجر:

ي�شتعد رواد حما�شرات واحة الإميان الرم�شانية التي 
ال�شارقة للإ�شتثمار والتطوير �شروق يف  تنظمها هيئة 
م�شاجد مدينة ال�شارقة وخورفكان والذيد اإىل متابعة 
جمموعة  يلقيها  التي  املحا�شرات  من  جديدة  �شل�شلة 
وت�شريعية  تربوية  جوانب  حول  والوعاظ  العلماء  من 
واإن�شانية خمتلفة ت�شتمر لغاية 23 من يوليو احلايل 

2013 م، املوافق 14 من رم�شان 1434 ه�.
ال��ق��ى ال�����ش��ي��خ د. ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��د ال���ق���ادر ال��ك��م��اىل يف 
بال�شارقة  القراين  منطقة  يف  ال�شالح  ال�شلف  جامع 
اأهل ال�شّنة واجلماعة  حما�شرة له بعنوان: من �شمات 
ي��ول��ي��و، حتدث  15 م���ن  امل���واف���ق  6 م���ن رم�����ش��ان  يف 
والآثار  الإر���ش��ادات  متابعة  ومزايا  خ�شائ�س  عن  فيها 
معاين  حتقيق  يف  ودوره��ا  ال�شريفة  والنبوية  القراآنية 
امل�شلمن  بن  والتما�شك  والرتبية،  والت�شامح  العدل 
ل�شمان اأمن وا�شتقرار املجتمع، وتعزيز تطوره ومنائه 
واإزدهاره. ويف مدينة خورفكان، تعرف رواد جامع عمر 
بن اخلطاب اإىل معنى �شكر النعمة التي قدمها ال�شيخ 
عواد بن �شبتى العنزي يف 6 رم�شان، با�شتعرا�س معنى 
الكفيلة  وال�شبل  الإن�����ش��ان،  حياة  يف  واأهميتها  النعمة، 
املتمثلة  النعم  اأك��رب  وب��ي��ان  عليها،  واحل��ف��اظ  ب�شكرها 

بالإ�شلم وائتلف النا�س عليه.
ويف ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال اأح��م��د ع��ب��ي��د ال��ق�����ش��ري املدير 
للإ�شتثمار  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  يف  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذى 
وال��ت��ط��وي��ر ���ش��روق : مت��ر حم��ا���ش��رات واح����ة الإمي����ان 
والوعاظ  العلماء  ل���دور  ك��ان  وق��د  ال��ث��اين،  باإ�شبوعها 
من  امل��ح��ا���ش��رات  رواد  ح�شور  تعزيز  يف  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
مو�شوعاتها،  م��ع  وت��ف��اع��ل��ه��م  ك��اف��ة،  ال���دول���ة  اإم������ارات 

�صيف احلو�صني �صلوى املرزوقي

كوثر املا�صي

جا�صم عبيد

فادية هالل

الدكتور علي العمودي

عبري �صعيد

الدكتور نوربرت اأوغ�صطني خالل اإجراء العملية الدكتور قا�صم العوم 



اأخبـار الإمـارات

06

الثالثاء   - 16   يوليو    2013 م    -    العـدد    10845
Tuesday    16    July     2013  -  Issue No   10845

الهالل الأحمر الإماراتي يقيم اإفطارًا رم�سانيًا يف مدينة ال�سيخ زايد ال�سكنية يف غزة

يف اإطار برنامج تكاتف الرم�صاين لعام 2013 ومب�صاركة 200 متطوع

متطوعو تكاتف ينفذون حملة ل�سيانة امل�ساجد يف اإمارات الدولة

•• غزة-وام:

اأق��ام��ت هيئة ال��ه��لل الإح��م��ر الإم���ارات���ي اأم�س 
زايد  ال�شيخ  مدينة  يف  رم�شانيا  اإف��ط��ارا  الول 
���ش��م��ال ق���ط���اع غ����زة .. وذل�����ك �شمن  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
الإفطارات الرم�شانية التي تنفذها يف خمتلف 
مناطق القطاع. وقال عماد اأبو لنب مدير مكتب 
هيئة الهلل الأحمر يف قطاع غزة يف ت�شريح له 
200وجبة  و  األ��ف  توزيع  اإن��ه مت  املنا�شبة  بهذه 

اإفطار ا�شتفاد منها حوايل األفن و 400 �شائم 
من الفقراء واملعوزين يف تلك املنطقة الفقرية.. 
مدينة  �شكان  من  كبرية  اأع���دادا  اأن  اإىل  م�شريا 
اإىل  ت��واف��دوا  حولها  وم��ا  ال�شكنية  زاي��د  ال�شيخ 
مكان الإفطار اجلماعي الذي يعد الأكرب الذي 
تنفذه الهيئة منذ بداية �شهر رم�شان. واأو�شح 
يوميا  تقدم  الإماراتي  الأحمر  الهلل  هيئة  اأن 
خلل  �شيتم  ب��اأن��ه  منوهة  جماعية..  اإف��ط��ارات 
الفرتة القادمة توزيع زكاة املال على املئات من 

لدولة  �شكره  اأبو لنب  ووجه  الفقرية.  العائلت 
امل�شاعدات  الإمارات وهيئة الهلل الأحمر على 
التي تدعم العائلت امل�شتورة ويف اأم�س احلاجة 
ل���ل���م�������ش���اع���دة. م����ن ج���ان���ب���ه وج�����ه ال���ع���دي���د من 
املواطنن الفل�شطينين �شكرهم لدولة الإمارات 
لل�شعب  ال�شخي  دعمها  على  و�شعبها  وقيادتها 
ما  ع��ل��ى  الأح��م��ر  ال��ه��لل  ولهيئة  الفل�شطيني 
. وقال مواطن  تقدمه من خدمات وم�شاعدات 
اإن��ه ح�شل على  اأف��راد  لثمانية  فل�شطيني معيل 

�شقة �شكنية من دولة الإمارات يف مدينة ال�شيخ 
الإماراتي  الأحمر  الهلل  يتوا�شل  واليوم  زايد 
مع املواطنن الفل�شطينين بفعل اخلري .. فيما 
اأطفال  خلم�شة  اأم  فل�شطينية  مواطنة  وجهت 
م�شرية  جهودها  على  للهيئة  وتقديرها  �شكرها 
اإىل اأن الهلل الأحمر قدم بيوتا و�شققا �شكنية 
وجبات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املحتاجن  للفل�شطينين 
امل��ب��ارك لتكتمل  الإف��ط��ار خ��لل �شهر رم�����ش��ان 

دائرة اخلري .

•• اأبوظبي-الفجر: 

تكاتف  ب���رن���ام���ج  م��ت��ط��وع��و  ب������داأ 
للتطوع الجتماعي التابع ملوؤ�ش�شة 
حملة  ال�����ش��ب��اب  لتنمية  الإم�����ارات 
وتنظيف  ل�شيانة  النطاق  وا�شعة 
امل�شاجد خلل الأ�شبوع الأول من 
ع��دد من  املبارك يف  �شهر رم�شان 
م�شاجد الدولة يف اأبوظبي والعن 
ودب����ي وال�����ش��ارق��ة وراأ������س اخليمة 

والفجرية. 
وياأتي تنفيذ هذه احلملة بالتعاون 
لل�شوؤون  ال����ع����ام����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع 
الإ���ش��لم��ي��ة والوق�����اف، وذل���ك يف 
الرم�شاين  تكاتف  برنامج  اإط���ار 

تكاتف  ب���رن���ام���ج  ي���ن���ف���ذه  ال�������ذي 
ال�شابع  للعام  الجتماعي  للتطوع 

على التوايل. 
تنفيذ  يف  ي�������ش���ارك  اأن  وي���ت���وق���ع 
 200 احل����م����ل����ة م�����ا ي����زي����د ع�����ن 
متطوعي  من  ومتطوعة  متطوع 
عمل  �شاعة  األف  بواقع  الربنامج، 
على  العمل  خللها  يتم  تطوعي 
ذلك  امل�������ش���اج���د مب����ا يف  ت��ن��ظ��ي��ف 
باأعمال  الفر�س وال�شجاد، والقيام 
اإىل  بالإ�شافة  والدهان،  ال�شيانة 
املاء على  تاأمن امل�شاحف وتوزيع 

امل�شلن اأثناء �شلة الرتاويح. 
الرئي�س  احلب�شي،  ميثاء  وق��ال��ت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����دائ����رة ال����ربام����ج يف 

ال�شباب  الإم��ارات لتنمية  موؤ�ش�شة 
ب�������اأن ه������ذه احل���م���ل���ة ت����ق����وم على 
والعطاء  اخل���ري  اأج�����واء  ا���ش��ت��ل��ه��ام 
ال���رم�������ش���ان���ي���ة، وا����ش���ت���ث���م���اره���ا يف 
الوقت  امل�شلن، ويف  التوا�شل مع 
نف�شه اكت�شاب الأجر والثواب من 
ت��وف��ري بيئة  امل�����ش��اه��م��ة يف  خ���لل 
ال�شهر  خ��لل  للم�شلن  مريحة 
باأن  احلب�شي  واأ�شافت  الف�شيل.  
متطوعي تكاتف ا�شتهلوا حملتهم 
وتنظيف  ب�����ش��ي��ان��ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
م�شجد ال�شهامة يف اأبوظبي، حيث 
ال�شيانة  باأعمال  املتطوعون  ق��ام 
وت���ن���ظ���ي���ف ال���������ش����ج����اد، وت����اأم����ن 
امل�����ش��اح��ف ل��ل��م�����ش��ل��ن، وذل�����ك يف 
بادرة تهدف للتوا�شل مع امل�شلن 

يف اأجواء اإميانية غامرة. 
و�شوف ت�شمل قائمة امل�شاجد التي 
الرم�شانية  تكاتف  حملة  ت�شملها 
ك��ل م��ن م�شجد رع��اي��ة الأح����داث 

ال�شهامة  وم�����ش��ج��د  ب��ال�����ش��اخم��ة، 
التوحيد  وم�����ش��ج��د  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
اأب������ي طالب  ب����ن  وم�������ش���ج���د ع���ل���ي 
وم�شجد خالد بن الوليد، وم�شجد 
اأبن القيم اجلوزية، وم�شجد عمر 
وم�شجد  ال�شارقة،  يف  العا�س  بن 
ال�شمك،  �شوق  وم�شجد  الكويتي، 
وم���������ش����ج����د ع����م����ر ب������ن اخل����ط����اب 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ���ش��ه��داء  وج��ام��ع 
يف الفجرية، بالإ�شافة اإىل غريها 
م��ن امل�����ش��اج��د امل��وزع��ة يف خمتلف 

اإمارات الدولة. 
ل�شيانة  ت��ك��ات��ف  ح��م��ل��ة  وت��ع��ت��رب 
رئي�شاً يف  وتنظيف امل�شاجد مكوناً 
حملة تكاتف الرم�شانية التي يتم 
تنفيذها بدعم من �شركة اإجنازات 
لنظم البيانات، وبالتعاون مع عدد 
من الهيئات احلكومية يف الدولة، 
لل�شوؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وه����ي 
ومركز  والوق��������اف،  الإ����ش���لم���ي���ة 
ال�شحة  وهيئة  الح����داث،  رع��اي��ة 

– اأبوظبي. 
وت���������ت���������وزع ح����م����ل����ة ال�����ربن�����ام�����ج 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة ال���ع���ام احل����ايل على 
اأ�شا�شية  وح��م��لت  م��راح��ل  خم�س 
تت�شمن كل مرحلة منها اإجراءات 
الأ�شر  ت�شتهدف  عديدة  تطوعية 
امل��ت��ع��ف��ف��ة يف اإم������ارات ال���دول���ة اإىل 
ج��ان��ب ال��ق��ي��ام ب��ن�����ش��اط��ات خريية 

تطوعية متعددة. 
وت�����ت�����األ�����ف ه�������ذه احل�����م�����لت من 

املتعففة  ال��ع��ائ��لت  ل��زي��ارة  حملة 
وح�شر  ل���ت���ق���ي���ي���م  ال�������دول�������ة،  يف 
احتياجاتها الرئي�شية خلل �شهر 
مماثلة  وحملة  امل��ب��ارك،  رم�����ش��ان 
ل�شيانة البيوت واملنازل للعائلت 
املتعففة، وحملة لزيارة العمال يف 
امل�شاعدات  لتقدمي  العمل  مواقع 
لهم بعد موعد الإفطار للتخفيف 
ارت���ف���اع درج���ات  ���ش��دة  عليهم م��ن 
احل����رارة وال��رط��وب��ة خ���لل فرتة 
امل�شاء يف ف�شل ال�شيف، اإىل جانب 
ومراكز  امل�شت�شفيات  لزيارة  حملة 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شحية،  الرعاية 
تنظيم حملة وا�شعة للتربع بالدم، 
يتم تنفيذها على م�شتوى الدولة 
مل�شاعدة املر�شى وامل�شاهمة يف اإنقاذ 

حياتهم خلل ال�شهر الكرمي. 
تكاتف  م�������ش���روع  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
ال�شهر  خ��لل  انطلق  الرم�شاين 
لتحقيق   ،2007 ع���ام  الف�شيل 
ن�شر  ه���م���ا  رئ���ي�������ش���ي���ن؛  ه����دف����ن 
من  الجتماعية  امل�شوؤولية  فكرة 
خ����لل ال���ت���ط���ّوع، وت���وف���ري فر�س 
امل�شاعدة  ل��ت��ق��دمي  ل��ل��م��ت��ط��وع��ن 
املواطنة حمدودة  املتعففة  للأ�شر 
ويعتمد  ال������دول������ة.  يف  ال�����دخ�����ل 
ه���ذا امل�����ش��روع اع��ت��م��اداً ك��ل��ي��اً على 
املتطوعن، حيث يقوم املتطوعون 
مل�شاعدة  امل��م��ك��ن��ة  اجل���ه���ود  ب���ب���ذل 
الأ������ش�����ر امل����واط����ن����ة امل���ت���ع���ف���ف���ة يف 

املجتمع.

ت��وا���ش��ل ل���ق���اءات م���ب���ادرة  جمال�س 
املدير  مكتب  اأطلقها  ال��ت��ي  ال����راأي  
ال���ع���ام يف حم��اك��م دب����ي، ح��ي��ث عقد 
اأمن  نظام  ل�شتعرا�س  موؤخراً  لقاء 
املعلومات حلكومة دبي والتي قدمها 
اأي������وب ع��ل��ي ال��ع��ل��ي ع�شو  الأ����ش���ت���اذ 
وذلك  املعلومات،  اأم��ن  جلنة  ومقرر 
بح�شور �شعادة الدكتور اأحمد �شعيد 
ب���ن ه���زمي م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
والقا�شي جا�شم باقر رئي�س املحاكم 
وعدد  الإدارات  وم���دراء  الب��ت��دائ��ي��ة 

من املوظفن.
ال���ع���ل���ي خ�����لل لقاء  اأو�����ش����ح  ح���ي���ث 
جم��ال�����س ال�����راأي ق����رار ون��ظ��ام اأمن 
امل��ع��ل��وم��ات، واأه������داف ال��ن��ظ��ام، كما 
خا�شة  اإر�������ش������ادات  ع���ر����س  ت��خ��ل��ل��ه 
املعلومات  اأم�������ن  ن����ظ����ام  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
واجلدول الزمني، فلقاءات جمال�س 
القيادات  دوري  ب�شكل  جتمع  ال��راأي 
الق�شائية والإدارية واملخت�شن من 
املنظومة  اأو حتى من خ��ارج  حماكم 
الق�شائية، حيث تهدف هذه املبادرة 
اإىل ت�شجيع احلوارات املهنية البناءة 
وامل��ن��اق�����ش��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة يف اأج����واء 
ال���ت���ع���ب���ري وجمع  ح���ري���ة  ت�������ش���وده���ا 
واملقرتحات  الآراء  م��ن  ق���در  اأك����رب 
فكرية  بجهود  وامل�شاهمة  املدرو�شة 
والتطوير  التح�شن  م�شرية  تدعم 
دبي  حم��اك��م  م�شتوى  على  امل�شتمر 
امل�شاركة  وتعزيز  الوطني،  وامل�شتوى 

وبناء روح الفريق بن خمتلف فئات 
وال�شركاء  دب��ي  حماكم  يف  العاملن 

من خمتلف اجلهات.
وتتلخ�س املبادرة بدعوة املدير العام 
لعدد من املعنين واللتقاء بهم دون 
حتديد مكان واحد لهذا اللقاء حيث 
عقدت حماكم دبي 6 لقاءات ملجال�س 
الراأي خلل الن�شف الأول من العام 
املحاكم  روؤ�����ش����اء  ���ش��ه��ده��ا  اجل������اري، 
والتمييز  وال���ش��ت��ئ��ن��اف  الب��ت��دائ��ي��ة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإدارات  وم���دي���ري 
الأق�شام  روؤ�����ش����اء  م���ن  خم���ت���ار  ع����دد 
وال���وح���دات الإداري������ة امل��خ��ت��ل��ف��ة من 

حماكم دبي.
وذكر الدكتور اأحمد �شعيد بن هزمي 
مدير عام حماكم دبي اإىل اأن الدائرة 
والنقا�س  احل�������وار  مب����ب����داأ  ت����وؤم����ن 
للرتقاء يف جمال العمل يف القطاع 

الق�شائي والإداري امل�شاند موؤكدا اأن 
اخل��ط��وة اأت���ت اإمي��ان��ا ب�����ش��رورة عقد 
ل��ق��اءات دوري���ة ب��ن اأ���ش��ح��اب ال�شاأن 
يف كل مرة عن مو�شوع يتم حتديده 
اجلل�شة  خ��لل  من  وتطرح  م�شبقا، 
التي  والأفكار  الآراء  كافة  النقا�شية 

ت�شب يف خدمة النظام الق�شائي. 
اأن نطاق الربنامج ل يرتبط  واأ�شار 
كافة  ي�شمل  اإمن��ا  اأو مو�شوع  بحدث 
من  بحثها  املمكن  من  التي  امل��ح��اور 
ال�شوؤون  مثل  املجال�س  ه��ذه  خ��لل 
والق�شاء  امل��ح��اك��م  ب��ع��م��ل  اخل��ا���ش��ة 
التحديات  وك����ذل����ك  ع������ام  ب�����ش��ك��ل 
وق�شايا  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  امل���ع���ا����ش���رة 
بالإ�شافة  ال��ع��لق��ة،  ذات  امل��ج��ت��م��ع 
اإىل تدار�س امل�شتجدات على ال�شاحة 
امل�شتوى  الإداري��ة على  اأو  الق�شائية 

املحلي والعاملي.

لتحفيظ  الرب  م�شروع  مدير  العلماء  �شلطان  خالد  اأعلن 
الرب  دار  جلمعية  ال��ت��اب��ع  ال��ذك��ور  �شعبة  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
مع  برنامج  وتقدمي  اإع��داد  يف  امل�شروع  اإدارة  م�شاركة  عن 
ال��ق��راآن ب��اإذاع��ة ن��ور دب��ي م��ن ال��واح��دة اإىل الثانية ظهراً 
عرب اإذاع��ة نور دبي بالرتدد 93.9 اإف اإم من الأح��د اإىل 
اخل��م��ي�����س حت��ت ���ش��ع��ار خ��ريك��م م��ن تعلم ال���ق���راآن وعلمه 
الف�شيلة علماء كتاب  اأ�شحاب  با�شت�شافة عدد من  وذلك 
القراآن  لتحفيظ  ال��رب  مب�شروع  التحفيظ  وم�شايخ  اهلل 
و���ش��ي��وف ج��ائ��زة دب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي، ويهدف 
القراآن  حتفيظ  وطالبات  ط��لب  مع  للتوا�شل  الربنامج 
و�شبط  مبا�شرة  الهواء  على  واأدائ��ه��م  تلوتهم  لت�شحيح 
بقوله  ب��اآي��ات اهلل عمل  النطق  وتعديل  احل���روف  خم��ارج 

تعاىل: )ورتل القراآن ترتيل(.
واأ�شار خالد العلماء اإىل اأن الربنامج يقدمه الفرات حممد 
اأحمد وي�شارك به كل من ح�شن فوزي وطارق عليان وخالد 
وحممد  اجل��زار  وح�شام  احلبو  عثمان  ويعقوب  الفيتوري 
وحمفظي  م�شايخ  م��ن  ي�شلم  اهلل  وع��ب��د  حم��م��ود  ال�شيد 
املحفظات  ع��دد من  به  ي�شارك  ال��رب كما  واإداري���ي م�شروع 
احلافظات  ملتابعة  الإن���اث  �شعبة  ال��رب  م�شروع  وم�شرفات 

املت�شلت بالربنامج على الهواء.
والعلم  اخل��ري  ن�شر  على  منا  اأن��ه حر�شا  العلماء  واأ���ش��اف 
الربنامج  ملتابعة  ال��ق��راآن  الأه���ايل وط��لب حتفيظ  ندعو 
ون�شر هذا اخلري بن اإخوانهم وكل من يريدون له اخلري 
والنفع يف �شهر القراآن ومذكراً بقول النبي �شلى اهلل عليه 
اأن برامج م�شروع  اأو�شح  اآي��ة(، كما  و�شلم )بلغوا عني ولو 
اإفطار جماعي  لقاءات وحفلت  تت�شمن  الرب يف رم�شان 
املحلية  امل�شابقات  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  امل�����ش��روع  ط��لب  لتكرمي 
وجائزة اأجمل ترتيل جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي.

يف  ي�شارك  ال��رب  م�شروع  اأن  اإىل  اأي�����ش��اً  العلماء  اأ���ش��ار  كما 
ب��رن��ام��ج اأب����واب اخل���ري ال���ذي ت��ق��دم��ه ي��وم��ي��اً خ���لل �شهر 
رم�شان قنوات نور دبي و�شما دبي واإذاعة نور دبي وترعاه 
ح�شرياً جمعية دار الرب منذ 7 �شنوات، واأن اإدارة م�شروع 
الرب تدعو اأهل اخلري والرب ورجال الأعمال لدعم ورعاية 
برنامج مع القراآن وبرنامج اأبواب اخلري الذين تقدم من 
خللهما جمعية دار الرب م�شاعداتها اخلريية والإن�شانية 
ومتابعتها لطلب العلم وامل�شلمن اجلدد وحتفيظ كتاب 
واملر�شى  واملحتاجن  ال��ف��ق��راء  وم�شاعدة  وع��ل  ج��ل  اهلل 

والأ�شر املتعففة فالدال على اخلري كفاعله.

•• عمان-وام:

اللجئن  اأطفال  ك�شوة على  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهلل  وزع��ت هيئة 
ال�شورين يف املخيم الإماراتي يف الأردن وذلك يف اإطار املرحلة الأوىل 
من حملة ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم 
ال�شيخ  ال�شمو  اأعلن عنها �شاحب  التي  وكانت احلملة   . العامل  حول 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي..بداأت بالأم�س توزيع الك�شوة على الأطفال املحرومن يف 
 23 ت�شمل  والتي  احلملة  من  الأوىل  املرحلة  �شمن  وذل��ك  البو�شنة 
دولة. وقال الدكتور حممد عتيق الفلحي الأمن العام لهيئة الهلل 

الأحمر اإنه مت بدء توزيع الك�شوة اخلا�شة باحلملة وفق خطة العمل 
التي اأعدتها الهلل الأحمر الإماراتي وبالتن�شيق مع مكاتب الهيئة 
على  حري�شة  الهيئة  اأن  حيث  امل�شتفيدة  ال��دول  يف  الدولة  و�شفارات 
و�شول الك�شوة اإىل م�شتحقيها ووفق اجلدول الزمني املعد �شابقا واأكد 
ال�شورين  اللجئن  اأطفال  يكون  اأن  على  الهلل  حر�س  الفلحي 
راأ���س قائمتها وذلك بهدف  امل�شتفيدين من احلملة وعلى  اأوائ��ل  من 
ال�شورين  الأطفال  اآلف  يتكبدها  التي  املعاناة  على  ال�شوء  ت�شليط 
بداية  منذ  ل�شوريا  امل��ج��اورة  البلدان  اإىل  الفرار  على  اأج��ربوا  الذين 
الهائل للحتياجات  القائمة حاليا هناك والتعريف باحلجم  الأزمة 
الإن�����ش��ان��ي��ة ل��ه��وؤلء الأط��ف��ال ال��لج��ئ��ن وذك���ر ال��ف��لح��ي اأن احلملة 

املجتمع  وف��ئ��ات  اأط��ي��اف  خمتلف  م��ن  النظري  منقطع  اإق��ب��ال  �شهدت 
منذ اليوم الأول لإطلق املبادرة الأمر الذي �شاهم يف البدء الفوري 
وت�شهيل و�شولها للأطفال وفق  امل�شتحقة  ال��دول  الك�شوة يف  بتوزيع 
خطط التوزيع املعدة �شابقا م�شريا اإىل اأن عمليات التوزيع �شتتوا�شل 
ب�شورة يومية ويف الدول املتفق عليها حتى يتم ت�شليم الك�شوة ملليون 
اأط��ف��ال اللجئن ال�شورين يف  ال��ع��امل. واأع���رب  طفل حم��روم ح��ول 
ممثلي  من  ا�شتلموها  التي  بالك�شوة  �شعادتهم  عن  واأ�شرهم  الأردن 
الهلل الأحمر الإماراتي والتي توؤكد حر�س دولة الإم��ارات حكومة 
ميرون  التي  ال�شعبة  الظروف  ج��راء  معاناتهم  تخفيف  على  و�شعبا 
مليون  لك�شوة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  و�شتعمل حملة  بها 

طفل حمروم يف العامل حتى ال� 19 من �شهر رم�شان اجلاري والذي 
له  املغفور  رحيل  ذك��رى  يف  الإم��ارات��ي  الإن�شاين  العمل  ي��وم  ي�شادف 
للأطفال  يتم جمع تربعات  نهيان حيث  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
املحرمن بالتن�شيق مع هيئة الهلل الأحمر و�شركتي ات�شالت و دو . 
ويحر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف رم�شان 
من كل عام على اإطلق عدد من املبادرات الإن�شانية واملجتمعية والتي 
التي حتث  الأ�شيلة  الف�شيل والعادات  تتوافق مع قيم �شهر رم�شان 
على البذل والعطاء حيث اأطلق �شموه عددا من املبادرات النوعية يف 
هذا ال�شهر مثل مبادرة نور دبي و دبي العطاء و قرية العائلة للأيتام 

وغريها من املبادرات.

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية توزع م�ساعداتها الغذائية 
على الأ�سر الفقرية يف باك�ستان

لقاءات جمال�ض الراأي يف حماكم دبي 
ت�ستعر�ض اأمن املعلومات

دار الرب ت�ست�سيف العلماء وطالب 
حتفيظ القراآن باإذاعة نور دبي

الهالل الأحمر توزع الك�سوة على اأطفال الالجئني ال�سوريني يف املخيم الإماراتي يف الأردن

•• اإ�صالم اآباد -وام:

نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وزع�����ت 
الإن�����ش��ان��ي��ة م��ع ح��ل��ول �شهر رم�شان  ل��لأع��م��ال 
املبارك 131 األف كي�س طحن يف مناطق عدة 
من جمهورية باك�شتان الإ�شلمية وذلك �شمن 
ومتت  تنفذه.  ال���ذي  الرم�شاين  امل��ري  برنامج 
عملية توزيع املري الرم�شاين وفقا لإحتياجات 

باك�شتان  �شت مناطق خمتلفة يف  العوز يف  اأه��ل 
مثل رحيم ي��ار خ��ان وراج���ن ب��ور-روج��ان ودير 
خران  ووا�شنوك  وغا�شوك  وك�شمور  خان  غازي 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وق���ال���ت 
امل�شاعدات  اأن  لها  بيان  يف  الإن�شانية  للأعمال 
تاأتي  الإ�شلمية  باك�شتان  الإن�شانية جلمهورية 
للموؤ�ش�شة  وامل��ت��وا���ش��ل  ال��ث��اب��ت  ال��ن��ه��ج  اإط����ار  يف 
للمحتاجن  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  ب��ت��ق��دمي 

وال��ف��ق��راء وت��وف��ري م��ق��وم��ات احل��ي��اة الكرمية 
تعي�شها  التي  امل��ع��ان��اة  اأث��ر  م��ن  والتخفيف  لهم 
التقارير  ت�شري  حيث  الباك�شتانية  الأ�شر  بع�س 
اإن�شانية  اأو���ش��اع  تعاين من  الأ���ش��ر  ه��ذه  اأن  اإىل 
ال���غ���ذاء و����ش���وء التغذية  ن��ق�����س  ب�����ش��ب��ب  ���ش��ع��ب��ة 
و�شعف الرعاية ال�شحية. واأو�شحت املوؤ�ش�شة يف 
تاأتي  ال�شلمية  للدول  املكرمة  هذه  اأن  بيانها 
يف اإطار اأهداف املوؤ�ش�شة لتقدمي العون والدعم 

وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن  ل��ع��دد  ال���لزم 
امل�شتفيدون  ت��وج��ه  جانبهم  م��ن  ال��ع��امل.  ح��ول 
ل�شاحب  والدعاء  بالثناء  امل�شتهدفة  املناطق  يف 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
الكرمية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ال��دول��ة حفظه اهلل على 
اجلهود  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإىل  بال�شكر  وت��وج��ه��وا 
اإليهم  امل�شاعدات  لو�شول  بذلتها  التي  الكبرية 

والإ�شتفادة منها خلل �شهر رم�شان املبارك. 

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2658   عمايل جزئي           
اىل املدعى عليه /1-مغ�شلة لينورا   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ حممد يحيى م�شطفى ا�شفري قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره�����م(   14132( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����ش��ت��ح��ق��ات  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف.رقم ال�شكوى )2013/149390( وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/7/21 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
زاكر  حممد  املدعو/  فقد  
ح�شن      حم����م����د  ح���������ش����ن  
اجلن�شية-     ب��اك�����ش��ت��اين     -
-ج����������������واز �������ش������ف������ره رق������م  
)1008646(   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/8119099
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•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

ت�شوب  اأزم��ة  اأن  ام�س  اإ�شرائيلية  ذك��رت �شحيفة 
الأمريكية على  اإ�شرائيل والإدارة  العلقات بن 
بنيامن  الإ�شرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  زي���ارة  اث��ر 
 ، ل����لإره����اب  ال�����ش��ن و خ��ن��وع��ه  اإىل  ن��ت��ن��ي��اه��و 
اإ�شرائيل  �شفري  ا�شتدعاء  ا�شتدعى  ال��ذي  الأم��ر 

بوا�شنطن مايكل اأورن ب�شكل طارئ.
خلفية  اإن  اأح��رون��وت  ي��دي��ع��وت  �شحيفة  وق��ال��ت 
الكوالي�س،  ات�شالت من خلف  الأزم��ة هي  ه��ذه 
تعهدت خللها اإ�شرائيل اأمام احلكومة ال�شينية 
الإ�شرائيلي من  مبنع م�شوؤولن يف جهاز الأمن 
دعوى  ت�شاينا يف  اأوف  بنك  �شد  باإفادات  الإدلء 
مت تقدميها اإىل املحكمة الفيدرالية يف نيويورك 
ُق��ت��ل يف  اأف���راده���ا  اأح���د  اأن  م��ن قبل عائلة ادع���ت 
عملية تفجريية نفذها نا�شط من حركة حما�س 

يف تل اأبيب.
هددت  ال�شن  حكومة  ف��ان  لل�شحيفة،  ووف��ق��ا 
باإلغاء زيارة نتنياهو لل�شن يف بداية �شهر اأيار-
اإ�شرائيل مل�شوؤولن  املا�شي يف حال �شمحت  مايو 
تنظر  التي  الق�شية  يف  ب��اإف��ادات  ب���الإدلء  لديها 

فيها املحكمة الأمريكية.
ويكوتيئيل  ���ش��ريي��ل  ال���زوج���ان  ال���دع���وى  وق����دم 
وولت�س من فلوريدا، اللذان ًقتل ابنهما دانييل، 
يف عملية تفجريية وقعت يف تل اأبيب  عاما،   16

يف العام 2006.
ووفقا للدعوى فاإن الأموال التي ح�شلت عليها 
حما�س لتنفيذ العملية التفجريية التي قتل فيها 
دانييل و�شلت يف اإطار تبيي�س بوا�شطة التجارة 

الذي نفذته حما�س بوا�شطة ح�شابات م�شرفية 
اأموال  تبيي�س  ت�شاينا ومت خللها  اأوف  يف بنك 

مببلغ 6 ملين دولر.
وقالت ال�شحيفة فاأن ن�شر حتقيق حول املو�شوع، 
وحمللها  ب��رن��ي��اع  ن��اح��وم  معلقيها  ك��ب��ري  اأع����ده 
الأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  ���ش��ي��ف��ر، يف  ���ش��م��ع��ون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
م�شوؤولن  لدى  غا�شبة  فعل  ردود  اأث��ار  املا�شي، 
اأمريكين رفيعي امل�شتوى يف الكونغر�س والإدارة 
الوليات  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  الأم��ريك��ي��ة 

املتحدة.
ويف اأعقاب ذلك مت ا�شتدعاء ال�شفري الإ�شرائيلي 

ب�شكل  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإىل  اأورن  مايكل  وا�شنطن  يف 
ع��اج��ل م��ن اأج����ل امل�����ش��ارك��ة يف م�����داولت طارئة 
ال��ع��لق��ات مع  ت��وت��ر  وت��ن��اول��ت  نتنياهو  ع��ق��ده��ا 

الوليات املتحدة.
للم�شاركن  اأو���ش��ح  اأورن  اأن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
اإ�شرائيل  �شفري  وبينهم  ال��ط��ارئ،  الج��ت��م��اع  يف 
الأمريكين  اأن  ديرمر،  رون  وا�شنطن  يف  املعن 
ينظرون بخطورة بالغة اإىل قرار مكتب نتنياهو 
ال�شماح  وع��دم  ال�شينية  لل�شغوط  بال�شتجابة 
مل�شوؤولن اأمنين بالإدلء باإفاداتهم اأمام املحكمة 

الأمريكية.

•• لندن-يو بي اأي:

رئي�س  اأن  ام�����س  ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي  �شحيفة  ذك���رت 
ال��وزراء الربيطاين، ديفيد كامريون، تخلى عن 
بعد  ال�شورين،  باملتمردين  و�شفتهم  من  ت�شليح 
اأن ح��ّذره ق��ادة اجلي�س من اأن اخلطوة ميكن اأن 

توّرط قواتهم يف حرب �شاملة.
الع�شكرين  ال�����ق�����ادة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
اأ�شلحة  ار�شال  باأن  ابلغوا كامريون  الربيطانين 
املعار�شة  ل��ق��وات  ���ش��اروخ��ي��ة  وق���ذائ���ف  ���ش��غ��رية 
الزخم  اأن حتول  بعد  ال�شورية لن يحدث فارقاً، 

اإىل جانب نظام الرئي�س ب�شار الأ�شد.
اأي�����ش��اً من  واأ����ش���اف���ت اأن ه��ن��اك ق��ل��ق��اً م���ت���زاي���داً 
املر�شلة  الربيطانية  ال�شلحة  تنتهي  اأن  احتمال 
املعتدلة  امل��ع��ار���ش��ة  م��ن  ب���دًل  املتطرفن  ب��اأي��دي 
للأمن  الطويل  املدى  على  تهديداً  �شي�شكل  مما 
ال��ربي��ط��اين، ك��م��ا اأن ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري، مثل 
اأن  اقامة منطقة حظر جوي فوق �شوريا، ميكن 
قوة  ب�شبب  اأ�شهر  لعدة  ن��زاع  يف  بريطانيا  ُيقحم 

الدفاعات اجلوية للنظام ال�شوري.
ميثل  ال��ت��ط��ور  ه���ذا  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 
تراجعاً بارزا يف موقف كامريون ووزير اخلارجية 
يف حكومته، وليام هيغ، الداعم لت�شليح املعار�شة 
لنهاء  م��ار���ش��اه��ا  ال��ت��ي  ال�شغوط  بعد  ال�����ش��وري��ة 
قبل  م��ن  ���ش��وري��ا  على  امل��ف��رو���س  الأ�شلحة  حظر 
الحت����اد الأوروب������ي وم��ن��ح ب��ري��ط��ان��ي��ا امل��زي��د من 
بناًء  موقفه  غرّي  كامريون  اإن  وقالت  اخليارات. 
على م�شورة القادة الع�شكرين يف جمل�س الأمن 
القومي التابع للحكومة الئتلفية الربيطانية 

بعد اأن اثاروا املخاوف من قوة اجلي�س ال�شوري، 
فيما اأكد م�شّدر مقّرب من مكتب رئا�شة احلكومة 
الربيطانية )10 داوننغ �شرتيت( باأن كامريون 

ل يخطط لت�شليح الثوار ال�شورين.
الربيطانية  ال���ق���وات  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
للم�شاعدة  خطط  بو�شع  ذل��ك  من  ب��دًل  �شتقوم 
املعار�شة  قوات  من  املعتدلة  العنا�شر  تدريب  يف 
ال�����ش��وري��ة وت��ق��دمي امل�����ش��ورة ل��ه��ا، ب��ع��د اأن اعرب 
اأملهم  خيبة  عن  الربيطانية  احلكومة  يف  وزراء 
التي  اجلهود  عن  ب�شيطة  فكرة  ميلكون  لكونهم 
كريي،  جون  المريكي،  اخلارجية  وزي��ر  يبذلها 
املفاو�شات  طاولة  اإىل  والنظام  املعار�شن  لدفع 

يف موؤمتر )جنيف 2(.
اأن  يعتقدون  الربيطانين  ال��وزراء  اأن  واأو�شحت 

الرئي�س  لق��ن��اع  ���ش��ه��راً   18 ي�شتغرق  ق��د  الأم���ر 
اأنه  مع  املفاو�شات،  طاولة  اإىل  باجللو�س  الأ�شد 
الذي  التقدم  بعد  اأط��ول  ي�شتغرق وقتاً  اأن  ميكن 

احرزته قوات احلكومة ال�شورية.
مكتب  با�شم  متحدث  اإىل  تلغراف  ديلي  ون�شبت 
رئ���ا����ش���ة احل���ك���وم���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ق���ول���ه مل يتم 
ال�شورية  املعار�شة  تزويد  ب�شاأن  ق��رار  اأي  اتخاذ 
يف  القومي  الأم���ن  جمل�س  ويوا�شل  بالأ�شلحة، 
احل��ك��وم��ة م��راج��ع��ة ه���ذا ال���ق���رار ودرا����ش���ة كافة 

اخليارات ب�شكل وثيق .
اأن م�شوؤويل حزب املحافظن، الذي  واأ�شارت اإىل 
لديه  ب���اأن  الأخ����ري  ن�شحوا  ك���ام���ريون،  يتزعمه 
ت�شليح  على  الت�شويت  يف  للفوز  �شئيًل  احتماًل 

الثوار يف جمل�س العموم )الربملان(.

•• القاهرة-ا ف ب:

و�شل م�شاعد وزير اخلارجية المريكي وليام برينز اىل 
القاهرة يف زيارة ت�شتغرق يومن للقاء م�شوؤويل املرحلة 
املوقتة يف اول زيارة مل�شوؤول امريكي رفيع امل�شتوى مل�شر 

منذ عزل الرئي�س حممد مر�شي.
واعلنت اخلارجية المريكية يف بيان ان برينز �شيلتقي 
واي�شا م�شوؤويل  املوقتة  القاهرة م�شوؤويل احلكومة  يف 

املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات.
ال��ل��ق��اءات على دعم  ان��ه �شي�شدد يف ك��ل ه��ذه  وا���ش��اف��ت 
العنف  ان��ه��اء  اج��ل  م��ن  للم�شرين  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

و���ش��م��ان م��رح��ل��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة ت��ق��ود اىل ح��ك��وم��ة مدنية 
م��ن��ف��ت��ح��ة وم��ن��ت��خ��ب��ة دمي���وق���راط���ي���ا واجل���م���ع���ة، دعت 
امل�شرية  وال�����ش��ل��ط��ات  اخل��ارج��ي��ة الم��ريك��ي��ة اجل��ي�����س 

املوقتة اىل الفراج عن مر�شي املوقوف منذ عزله. 
باتر�شون  ان  م�شر  يف  الم��ريك��ي��ة  ال�����ش��ف��رية  وال��ت��ق��ت 

الرئي�س امل�شري املوقت عديل من�شور، وفق ب�شاكي.
اوباما اىل اجراء  ب��اراك  ادارة  ومنذ عزل مر�شي، دعت 
التحدث  رف�����ش��ت  لكنها  م�شر  يف  �شريعا  الن��ت��خ��اب��ات 
عن ح�شول انقلب موؤكدة ا�شتمرار تقدمي امل�شاعدات 
دولر  مليار   1،5 تناهز  والتي  القاهرة  اىل  المريكية 

�شنويا.

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  الإن�شان  حلقوق  ال�شورية  ال�شبكة  قالت 
اأكرث من 1450 م�شجدا تعر�شت لتدمري 
كلي اأو جزئي يف خمتلف اأنحاء �شوريا ب�شبب 
التدمري  ط��ال  وق��د  وال�شتباكات،  الق�شف 
اأه���م م��ع��امل ال���رتاث الإ�شلمي،  ع���ددا م��ن 
غري اأن التحديات واملخاطر مل تثن امل�شلن 
عن ال�شلة يف هذه امل�شاجد حتى واإن كانوا 

فرادى.
وقد دانت تقارير دولية ما تعر�شت له بيوت 
ا�شتهداف  ال��دي��ن��ي��ة م��ن  وامل��ن�����ش��اآت  ال��ع��ب��ادة 
وتدمري يف �شوريا ب�شبب العمليات الع�شكرية 

امل�شتمرة.
على  وماآذنها  مب�شاجدها  �شوريا  وا�شتهرت 
اإل  ال��ع��رب��ي والإ���ش��لم��ي،  ال��ع��امل��ن  م�شتوى 
التي  امل�����ش��اج��د  ب���اأع���داد  ال��ي��وم  ت�شتهر  اأن��ه��ا 

دمرها نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد.
وتعر�س م�شجد خالد بن الوليد يف حم�س 
مرقد ال�شحابي �شيف اهلل امل�شلول منذ اأكرث 
من 1300 عام، للق�شف حيث بات ي�شتقبل 
وطالت  امل�شلن  من  ب��دل  النظام  �شواريخ 
اأمية  بني  م�شجد  ال�شوري  النظام  �شواريخ 
التي  ومئذنته  منربه  ه��دم  ال��ذي  حلب،  يف 
بناها نور الدين زنكي، لتدمر بذلك معامل 

ح�شارة تعود ملئات ال�شنن. 
كما اأن امل�شجد العمري الذي بناه ال�شحابي 
اأ�شبح هو  عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه 
وم��ن ح��ول��ه م��ن الأب��ن��ي��ة امل��دم��رة ���ش��واء، يف 

حن مل يبق من م�شجد بلل اإل قبته التي 
بقيت �شاهدة على �شابق وجوده.

وموؤذنو  واأئمة  خطباء  ي�شلم  مل  الأث��ن��اء  يف 
انتهجتها  التي  القتل  �شيا�شة  من  امل�شاجد 
قوات النظام جتاه املئات منها، وكان اأبرزها 
ذبح �شتة منهم بال�شكاكن بجديدة الف�شل 
بريف دم�شق اإ�شافة اإىل تهجري اأعداد كبرية 
منهم اإىل خارج �شوريا، وفق ال�شبكة العربية 
ل�شتهداف  تف�شريه  ويف  الإن�����ش��ان.  حلقوق 
امل�شاجد قال ع�شو رابطة العلماء ال�شورين 

جمد مكي اإن امل�شاجد كانت ول تزال منطلق 
الثورات ومنطلق اجلهاد، وهي اأي�شا منطلق 
ت��ق��اري��ر ع��ن وجود  ن��اف��ي��ا �شحة  ال��ت��ح��ري��ر، 

م�شلحن يحتمون فيها.
ولفت مكي اإىل اأن النظام ال�شوري ي�شتهدف 
كل ح�شارة الإ�شلم وكل الرتاث الإ�شلمي 
والإن�شاين مبا يقوم به من تهدمي وتدمري 

للم�شاجد وغريها من املعامل التاريخية.
اأخ����رى، و���ش��ل��ت ممثلة المن  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ليلى زروق����ي �شباح  امل��ت��ح��دة  ل���لمم  ال��ع��ام 

م�شوؤولن  �شتلتقي  حيث  دم�شق  اىل  ام�س 
املتاثرين  او�شاع الطفال  ال�شورين لبحث 
يف  م�شوؤول  اف��اد  ح�شبما  �شوريا،  يف  بالعنف 

المم املتحدة وكالة فران�س بر�س.
امل�شري  خ��ال��د  املنظمة  يف  امل�شت�شار  وق���ال 
املمثلة  زروق�����ي  ل��ي��ل��ى  دم�����ش��ق  اإىل  و���ش��ل��ت 
املتحدة  ل�����لأمم  ال���ع���ام  ل���لأم���ن  اخل���ا����ش���ة 

ل�شوؤون الأطفال يف النزاعات امل�شلحة.
امل�شوؤولن  م����ن  ع�������ددا  زروق��������ي  وت���ل���ت���ق���ي 
الأمم  م��ن��ظ��م��ات  احل���ك���وم���ي���ن، ومم���ث���ل���ي 

امل��ت��ح��دة يف ����ش���وري���ا، وك���ذل���ك مم��ث��ل��ن عن 
منظمات املجتمع الهلي .

واو�شح ان زروقي التي تقوم بجولة �شملت 
�شتعمل  ول��ب��ن��ان  وت��رك��ي��ا  وال���ع���راق  الأردن 
الأمم  ومنظمات  احلكومات  مع  وبالتعاون 
امل��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع الأه���ل���ي على 
وتعزيز  الح��ت��ي��اج��ات  على  ال�شوء  ت�شليط 
ح��م��اي��ة الأط���ف���ال امل��ت�����ش��رري��ن وق���د التقت 
املتاأثرين  ال��ت��ي زارت��ه��ا الأط��ف��ال  ال���دول  يف 
 ، ���ش��وري��ا وع��ائ��لت��ه��م  بالعنف احل��ا���ش��ل يف 
امل�شوؤولة  زي����ارة  وت�شتمر  امل�����ش��ري  بح�شب 

الدولية اىل �شوريا ثلثة ايام.
وكان مكتب زروقي اكد يف منت�شف حزيران 
التحقق  مت  ت��ق��اري��ر  تلقيه  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و 
ا�شيبوا  او  قتلوا  �شورين  اطفال  بان  منها 
ا�شيبوا  او  ع�����ش��وائ��ي��ة  ق�����ش��ف  ع��م��ل��ي��ات  يف 
بر�شا�س قنا�س او ا�شتخدموا دروعا ب�شرية 
تكتيكات ترهيبية خلل  �شقطوا �شحايا  او 

النزاع امل�شتمر منذ اكرث من �شنتن.
و�شرح المن العام للمم املتحدة بان كي 
م���ون يف ت��ق��ري��ر ح���ول ال����دول ال��ت��ي ت�شتغل 
الدائر  ال����ن����زاع  ان  احل������روب  يف  الط����ف����ال 
غري  بعبء  يلقي  �شوريا  يف  �شهرا   26 منذ 
الذين  مقبول وغري حمتمل على الطفال 
قتل منهم اللف حتى الن وح��ذرت المم 
ال�شيف  ح�����رارة  ان  م���ن  اجل��م��ع��ة  امل��ت��ح��دة 
الظروف  ج��ان��ب  اىل  ���ش��وري��ا  يف  امل��رت��ف��ع��ة 
ال�شحية املتدهورة قد تعر�س �شحة حواىل 

مليون طفل �شوري للخطر ب�شبب النزاع.

حتّطمت مقاتلة من طراز ميغ 12 بي�شون تابعة للقوات اجلوية الهندية 
ام�س اأثناء هبوطها يف قاعدة اأوتارلي اجلوية بولية راجا�شتان ب�شمال 
غرب الهند، وقتل طّيارها ونقلت وكالة اأنباء بر�س تر�شت الهندية عن 
املتحدث الدفاعي اأ�س. دي. غو�شوامي اأن املقاتلة كانت يف طلعة روتينية 
عندما حتّطمت اأثناء الهبوط يف قاعدة اأوتارلي عند ال�شاعة 9:30 
يف  ق�شى  الطّيار  اأن  املتحدث  وذك��ر  للولية  املحلي  بالتوقيت  �شباحاً 

احلادثة. ومت فتح حتقيق يف اأ�شباب التحّطم.

يجري رئي�س ميامنار ثن �شن حمادثات مع رئي�س الوزراء الربيطاين 
ديفيد كامريون الذي يواجه �شغوطا ملواجهته ب�شاأن حقوق الن�شان.

و يجري �شن يف اول زيارة يقوم بها زعيم مليامنار لربيطانيا منذ اكرث 
مع  والدميقراطية  وامل�شاعدة  التجارة  ب�شاأن  حمادثات  عاما   25 من 
كامريون ووزرائه خلل زيارة ت�شتمر يومن يف وقت تفتح فيه ميامنار 

قطاعات النفط والغاز والت�شالت امام امل�شتثمرين الجانب.
ويحاول �شن وهو قائد ع�شكري �شابق اقناع الغرب مب�شاعدة القت�شاد 
يف ميامنار عن الوقوف على قدميه بعد احلكم ال�شتبدادي الع�شكري 
والتخطيط بال�شلوب ال�شوفيتي والعقوبات الدولية على مدى ع�شرات 

ال�شنن.
وا�شاد الزعماء الغربيون ب�شن لنهائه و�شع زعيمة املعار�شة اوجن �شان 
�شو كي رهن القامة اجلربية وافراجه عن بع�س املعتقلن ال�شيا�شين 
وال�شماح للمعار�شة بخو�س انتخابات ولكنهم يريدون منه ان يخفف 
ب�شكل اكرب قب�شة اجلي�س على ميامنار الغنية باملعادن قبل انتخابات 

تخو�شها. ان  كي  �شو  تاأمل  والتي  الرئا�شة التي جتري يف 2015 

الرتكيز احلايل  اأن  ام�س  بوتن  الرو�شي فلدميري  الرئي�س  اأعلن 
ال�شلح  بقوة  الت�شويب  دقيقة  اأ�شلحة  اإيجاد  على  ين�شب  لبلده 

النووي.
خلل  قوله،  بوتن  عن  الرو�شية  )نوفو�شتي(  اأنباء  وكالة  ونقلت 
اجتماعه مع مقاتلن قدامى، عن جتهيز اجلي�س الرو�شي بالأ�شلحة 
دقيقة  باأ�شلحة  اجلي�س  ت��زوي��د  الآن  اأه��م��ي��ة  الأك���رث  اإن  احل��دي��ث��ة 
التدمريية،  ال��ق��درة  يف  ال�شامل  ال��دم��ار  اأ�شلحة  جت��اري  الت�شويب 

م�شيفاً نطّور يف الوقت نف�شه الأ�شلحة النووية الرادعة طبعا .
اجلي�س  اإن  �شويغو  �شريغي  الرو�شي  الدفاع  وزير  قال  ومن جانبه 

الرو�شي اليوم ح�شن الت�شلح .
يجدر الذكر اأن اجلي�س الرو�شي يقوم الآن بتنفيذ م�شروع تدريبي 

كبري يهدف اإىل التثبت من جاهزيته القتالية.
وكان نائب وزير الدفاع الرو�شي اناتويل انتونوف قد اأعلن الأ�شبوع 
الفائت اأن ما من دولة ت�شتطيع اأن ت�شرب رو�شيا من دون اأن تنال 
اجلزاء، م�شيفاً ل تقدر اأية دولة اليوم على تدمري القدرة الدفاعية 
لرو�شيا بدون عقاب ناهيك عن تدمري %90 من اأ�شلحتها النووية 
الإ�شرتاتيجية ب�شربة واحدة ، موؤكدا اأن القوات النووية الرو�شية 

تبقى �شمانة اأمينة لأمن البلد .

نيودلهي

لندن

مو�صكو

عوا�صم

م�سوؤول اإ�سرائيلي: مهاجمة اإيران مل تعد مطروحة وليام برينز يزور القاهرة 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

الع�شكري  اخل��ي��ار  اإن  اإ�شرائيلي  �شيا�شي  م�����ش��وؤول  ق��ال 
اإ�شرائيلي �شد املن�شاآت النووية  اإيران و�شن هجوم  �شد 
الإي��ران��ي��ة مل ي��ع��د م��ط��روح��ا، وذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م من 
بالتلويح  نتنياهو  بنيامن  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ا���ش��ت��م��رار 
بهجوم كهذا. ونقلت �شحيفة معاريف ام�س عن امل�شوؤول 
الع�شكرية  ال��ق��ي��ادة  اإن  ق��ول��ه  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
وال�شيا�شية يف اإ�شرائيل لي�شت حازمة ب�شكل كاف لتنفيذ 
خطوة جريئة مثل مهاجمة اإيران، واجلي�س الإ�شرائيلي 

النووي  الربنامج  تلجم  اأن  باإمكانها  خطة  يطرح  مل 
املن�شاآت  مبهاجمة  نتنياهو  تهديدات  وح��ول  الإي���راين. 
النووية الإيرانية قال امل�شوؤول الإ�شرائيلي اإنه اإذا اأردت 
الفيلم  من  اقتبا�س  يف  تتكلم  ل  اأطلق،  النار،  تطلق  اأن 

الأمريكي ال�شهري الطيب وال�شر�س والقبيح.
وتتناق�س اأقوال امل�شوؤول مع ت�شريحات اأطلقها نتنياهو 
اأهمية  ثمة  اإن  فيها  وق���ال  حكومته  اج��ت��م��اع  ب��داي��ة  يف 
ع�شكري  خيار  وو�شع  القت�شادية  العقوبات  لت�شديد 
موثوق اأمام اإيران ، مطالبا بوقف تخ�شيب اليورانيوم 
واإخراج املواد املخ�شبة من اإيران واإغلق املن�شاأة النووية 

هجوم  �شن  احتمال  اإىل  نتنياهو  تطرق  كذلك  ق��م.  يف 
�شد اإيران خلل مقابلة اأجرتها معه �شبكة �شي بي ا�س 
التلفزيونية الأمريكية، وقال اإن اإيران تقرتب من �شنع 

قنبلة نووية .. ولن اأنتظر حتى ي�شبح الوقت متاأخرا.
والوليات  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  �شاعاتنا  اأن  نتنياهو  واأ���ش��اف 
املتحدة تدق بوترية خمتلفة، ونحن قريبون من اإيران 
اأكرث،  اأن نت�شرر  امل��ت��ح��دة ومي��ك��ن  ال��ولي��ات  اأك���رث م��ن 
م�شاألة  مبواجهة  نطاَلب  اأن  اجلائز  من  فاإنه  ولذلك 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن تطاَلب  اإي���ران قبل  اإي��ق��اف  كيفية 

باملواجهة معها .

ممثلة اأممية يف دم�صق لبحث اأو�صاع االأطفال

تدمري اآلف امل�ساجد يف خمتلف اأنحاء �سوريا

اجلي�ض اللبناين ي�سبط اأ�سلحة ويوقف مت�سللني 

زيارة نتنياهو لل�سني تت�سبب باأزمة مع اأمريكا�سحيفة: كامريون تخلى عن ت�سليح ثوار �سوريا

•• بريوت-ا ف ب:

ا�شخا�شا كانوا يف طريقهم اىل  اللبناين  اوقف اجلي�س 
اىل  للت�شلل  �شوريا  مع  احلدودية  �شرق  البقاع  منطقة 
ما  بح�شب  ومتفجرات،  ا�شلحة  معهم  و�شبط  ارا�شيها 

ذكرت الوكالة الوطنية للعلم.
وك����ان ب��ي��ان للجي�س اف����اد ان اح���د ح��واج��ز اجل��ي�����س يف 
البقاع اوقف �شيارة بيك اب حمملة  منطقة عر�شال يف 
ب��ك��م��ي��ة م���ن ال���ش��ل��ح��ة وال���ذخ���ائ���ر احل��رب��ي��ة اخلفيفة 
والرمانات اليدوية وجمموعة من ال�شواعق التي تفجر 
عبوات عن بعد، ا�شافة اىل كمية من اللب�شة اخلا�شة ، 
م�شريا اي�شا اىل توقيف عدد من ال�شخا�س على �شلة 

باملو�شوع .
واو���ش��ح��ت ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���لع���لم ال��ر���ش��م��ي��ة ان 
وكان  ال��ل��ون،  بي�شاء  ف��ان  ن��وع  م��ن  امل�شبوطة  ال�شيارة 

بداخلها خم�شة اأ�شخا�س من جن�شيات لبنانية و�شورية 
جبهة  ���ش��ع��ارات  حت��م��ل  ب����زات  ب��ح��وزت��ه��م  وفل�شطينية، 
الن�شرة. وا�شافت ان هوؤلء كانوا يف طريقهم اإىل جرود 

عر�شال للت�شلل اإىل الأرا�شي ال�شورية .
وتراجعت خلل ال�شهر الخرية حركة ت�شلل م�شلحن 
من لبنان اىل الرا�شي ال�شورية للن�شمام اىل مقاتلي 
ال�شورية  النظامية  ال��ق��وات  ت�شديد  ب�شبب  امل��ع��ار���ش��ة، 
م��ن احلدود  وا���ش��ع��ة  الم��ن��ي��ة على م�شاحة  الج�����راءات 
حدودية  مناطق  على  و�شيطرتها  ال�شورية  اللبنانية 
كانت من قبل يف ايدي اجلي�س احلر. كما �شدد اجلي�س 
عمليات  لوقف  اللبنانية  اجلهة  من  اجراءاته  اللبناين 
تهريب ال�شلح وامل�شلحن، ل �شيما بعد ح�شول �شل�شلة 
حوادث امنية على احلدود، وداخل لبنان بن جمموعات 
خلفية  على  ال�شوري  للنظام  ومناه�شة  موؤيدة  لبنانية 

النزاع يف البلد املجاور.
ال ان معار�شي النظام ال�شوري يف لبنان ياأخذون على 
ال�شلطات اللبنانية غ�س النظر عن توجه مقاتلي حزب 

اهلل املتحالف مع دم�شق باعداد كبرية اىل �شوريا للقتال 
اىل جانب النظام.
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•• عوا�صم-وكاالت:

اإقليم دارفور غربي ال�شودان  قال قائد قوة الحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف 
كانوا  الإقليم  بجنوب  تنزانين  جنود  �شبعة  ال�شبت  قتلوا  الذين  املهاجمن  اإن 
مدججن بالأ�شلحة، مطالبا باإعادة النظر يف جتهيزاتها فيما اأعلنت تنزانيا اأنها 
اأقوى لقوات حفظ ال�شلم.   واأو�شح قائد القوة حممد بن  �شتطالب بتفوي�س 
اآر  )قاذفات(  كانوا يحملون  و  اآليات  ع�شر  اأت��وا على منت  املهاجمن  اإن  �شمبا�س 
بي جي و)بنادق هجومية( اك47- و حتى م�شادات جوية على ما يبدو ، وذلك 
بعيد معاينته موقع الهجوم. ودعا اإىل اإعادة النظر يف التجهيزات التي يف حوزة 
اأن توؤدي مهامها بفعالية.  القوات الأفريقية والأممية يف دارفور حتى ت�شتطيع 
ومن جهتها قالت تنزانيا اإنها �شتطالب بتفوي�س اأقوى لقوات حفظ ال�شلم بعد 
مقتل �شبعة من جنودها يف كمن ال�شبت. وقال املتحدث با�شم اجلي�س التنزاين 
اإمكانية تعزيز  اإنهم يجرون ات�شالت مع الأمم املتحدة ب�شاأن  كابامبال جماوي 
تفوي�س قوات حفظ ال�شلم يف دارفور لتمكينها من حماية نف�شها �شد الهجمات. 
وكانت يوناميد اأعلنت ال�شبت اأنها تعر�شت لكمن من قوة كبرية جمهولة على 
جنوب  ولي��ة  عا�شمة  نيال  �شمال  اأب�شي  خ��ور  يف  مع�شكرها  غ��رب  كلم   25 بعد 
يعترب  الذي  الهجوم  يف  اآخرون  دارفور وقتل �شبعة جنود تنزانين كما جرح 17 

الأ�شواأ منذ بدء مهمة البعثة قبل خم�س �شنوات.

فتح : عملية ال�سالم تتاأثر باأو�ساع م�سر و�سوريا 

الببالوي ا�صتقر على نحو ن�صف الت�صكيلة احلكومية 

حتديات عديدة تنتظر احلكومة امل�سرية اجلديدة
•• القاهرة-وكاالت:

حازم  القت�شادي  اخلبري  يوا�شل 
لت�شكيل  م�������ش���اورات���ه  ال���ب���ب���لوي 
التي  اجل��دي��دة  امل�شرية  احلكومة 
�شتخلف حكومة ه�شام قنديل و�شط 
تاأكيدات ملراقبن باأن هذه احلكومة 
ت��اأت��ي يف ظ���روف ب��ال��غ��ة ال��دق��ة مع 
ت��وق��ع��ات ب����اأن ت���واج���ه ال��ع��دي��د من 
التحديات وال�شعوبات، خا�شة على 

ال�شعيد الأمني والقت�شادي.
وح�شب الإعلم املحلي فقد ا�شتقر 
الببلوي على ما يقرب من ن�شف 
ما  اأب��رز  وك��ان  الت�شكيلة احلكومية 
فهمي  نبيل  ال�شفري  تر�شيح  فيها 
بجبهة  والقيادي  اخلارجية  لوزارة 
الإن�����ق�����اذ اأح����م����د ال����ربع����ي ل������وزارة 
والقيادي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت�����ش��ام��ن 
ال��وف��دي م��ن��ري ف��خ��ري ع��ب��د النور 
املهدي  واأم����ن  لل�شتثمار  وزي����را 
الدين  ���ش��رف  للعدل ودري���ة  وزي���را 

لوزارة الإعلم.
حممد  ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  ويعتقد 
�شتواجه  احلكومة  اأن  الف�شل  اأب��و 
اإنها  وق��ال،  ال�شعوبات  من  الكثري 
حكومة اأزمة وعليها اأن تقوم بدور 
اإيجاد  ناحية يف  يتمثل من  م��زدوج 
حلول عاجلة للأزمات القت�شادية 
خ�����ش��و���ش��ا وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى يف 
اأمرا  تبدو  وطنية  م�شاحلة  قيادة 

ملحا لتحقيق ال�شتقرار .
اأب�����و ال��ف�����ش��ل وه����و نائب  وي��ت��وق��ع 
رئ��ي�����س حت���ري���ر ج���ري���دة الأه������رام 
احلكومة  لهذه  ب��ه  ب��اأ���س  ل  جناحا 
رئي�شها  �شخ�شية  اإىل  ذلك  ويرجع 

باملهنية  ي��ت��م��ي��ز  اإن������ه  ق�����ال  ال������ذي 
الراهنة  احل��ال��ة  اإدراك  ع��ن  ف�شل 
بد  ���ش��ع��وب��ات ول  م��ن  ت�شهده  وم���ا 
العقد  اأواخ����ر  يف  مثله  �شخ�شا  اأن 
جاهدا  �شي�شعى  عمره  من  الثامن 
اإىل حتقيق اإجناز يتوج به م�شريته 

املهنية وال�شيا�شية .
ب�����������ش�����اأن حجم  ت����وق����ع����ات����ه  وع��������ن 
عليها  �شيح�شل  التي  ال�شلحيات 
الببلوي خ�شو�شا مع دور متوقع 
امل��ق��ب��ل��ة ولو  ال���ف���رتة  ل��ل��ج��ي�����س يف 
ب�شكل غري مبا�شر، قال اأبو الف�شل 
الببلوي  ب�شخ�شية  معرفته  اإن 
باأي  يقبل  ل��ن  ب��اأن��ه  للثقة  ت��دف��ع��ه 
باأنه  ذل�����ك  ع���ل���ى  ودل�������ل  ����ش���غ���وط 
املالية  وزي���ر  من�شب  م��ن  ا���ش��ت��ق��ال 
يف ح��ك��وم��ة ك��م��ال اجل���ن���زوري قبل 
نحو عام ب�شبب عدم ح�شوله على 

�شلحيات كافية.
اأم�����ا ع���ن اأب������رز ال�����ش��ع��وب��ات اأم����ام 
احل���ك���وم���ة اجل����دي����دة، ي��ع��ت��ق��د اأب���و 
امللف  يف  ت���ت���م���ث���ل  اأن�����ه�����ا  ال���ف�������ش���ل 
ملزيد  مر�شحا  يبقى  ال��ذي  الأم��ن��ي 
يتم  مل  اإذا  خ�شو�شا  التدهور  من 
اأما  حت��ق��ي��ق ال���ت���واف���ق ال�����ش��ي��ا���ش��ي. 
تكون  فقد  القت�شادية  ال�شعوبات 
الدعم  ب�شبب  مواجهتها  يف  اأ�شهل 
خليجية  دول  ع��ن��ه  اأع��ل��ن��ت  ال����ذي 
وك��ذل��ك ع��لق��ات ال��ب��ب��لوي بهذه 
اأن تفتح الباب  ال��دول والتي ميكن 

اأمام دعم اإ�شايف.
العادي  امل��واط��ن  راأي  يختلف  ومل 
ك��ث��ريا، ح��ي��ث ي���رى ع��ب��ودة حممد 
احلكومة  ل��ه��ذه  الأوىل  امل��ه��م��ة  اأن 
اجلاد  ال��ع��م��ل  يف  ت��ت��م��ث��ل  اأن  ي��ج��ب 

•• مدريد-ا ف ب:

ال�شبانية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  دع���ي 
املحافظ ماريانو راخوي ام�س اىل 
���ش��روح��ات ح���ول معلومات  ت��ق��دمي 
جديدة عن احتمال وجود ح�شابات 
�شرية حلزبه الذي بات امينه املايل 
�شابقا يف ال�شجن يخ�شع ل�شتجواب 
احلزب  حما�شب  وو���ش��ل  الق�شاء. 
املعتقل  بارثينا�س  لوي�س  ال�شابق 
ح����زي����ران-  17 م���ن���ذ  اح�����رتازي�����ا 

ريال،  دي���ل  ���ش��وت��و  ي��ون��ي��و يف ج�شن 
ق����رب م���دري���د، وال������ذي ي��ث��ري منذ 
ال�شباين،  اليمن  قلق  ا�شهر  �شتة 
يف ح��اف��ل��ة م��ع��ت��ق��ل��ي ال�����ش��رط��ة اىل 
ا�شتدعاه  ان  بعد  الوطنية  املحكمة 
ال���ذي يحقق  ب��اب��ل��و روث  ال��ق��ا���ش��ي 
ان  ال�شحافة  ووراأت  الق�شية.  يف 
تكون  ق��د  ه��ذه  ال�شتجواب  جل�شة 
وعنونت  خ��ط��رية  ان��ع��ك��ا���ش��ات  ل��ه��ا 
���ش��ح��ي��ف��ة امل���ون���دو )و����ش���ط مين( 
للقا�شي  ال��ي��وم  يك�شف  بارثينا�س 
ح�شابات  م���ن  ���ش��ن��ة   19 ع���ن  روث 
وا�����ش����اف����ت   . ال�������ش���ع���ب���ي  احل���������زب 
ال�شابق  امل��ح��ا���ش��ب  ان  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 

التحقيق  ق��ا���ش��ي  لت�شليم  ي�شتعد 
يو  ومفتاح  ال�شلية  الوثائق  مئات 
ح�شابات  ك��ل  على  يحتوي  ب��ي  ا���س 
 1990 ب�����ن  ال�������ش���ع���ب���ي  احل��������زب 
التي  الف�شيحة  واأخ��ذت  و2008. 
الثاين-يناير،  ك��ان��ون  يف  ان��دل��ع��ت 
خ��لل الي���ام الخ���رية ت��ق��رتب من 
م���اري���ان���و راخ������وي رئ��ي�����س احل���زب 
كان  وال���ذي   2004 منذ  ال�شعبي 
احد  بارثينا�س،  لوي�س  من  مقربا 
رج������ال احل������زب الك������رث ن����ف����وذا يف 
واملعروف  عقدين  منذ  الكوالي�س 
التا�شع  ب�شغفه بالرتف وامل��ال. ويف 
املوندو  ن�����ش��رت  م���ن مت��وز-ي��ول��ي��و 
احلكومة  ب�شدة  تنتقد  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
ت���دل على  احل��ال��ي��ة، وث��ائ��ق خطية 
ان ماريانو راخوي  حد قولها على 
احلكومة  رئ���ا����ش���ة  ي���ت���وىل  ال������ذي 
من  وغ����ريه   ،2011 ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ 
ق��ادة احل���زب، تقا�شوا روات���ب غري 
قانونية خلل الت�شعينيات. ون�شرت 
حول  جديدة  معلومات  ال�شحيفة 
ت��ب��ادل ر���ش��ائ��ل ال��ك��رتون��ي��ة ق�شرية 
واىل  راخ����وي  م��اري��ان��و  اىل  ن�شبت 
لوي�س بارثينا�س. وقالت ال�شحيفة 

بعد  وطنية  م�شاحلة  حتقيق  على 
النق�شام احلاد الذي �شهدته م�شر 
النق�شام  وه��و  املا�شية  الأ���ش��ه��ر  يف 

الذي ازداد حدة.
الأزم������ات  اأن  اإىل  حم��م��د  وي�����ش��ري 
املواطن  منها  عانى  التي  املعي�شية 
وال�شولر  ال��ب��ن��زي��ن  ن��ق�����س  م��ث��ل 
وك��ذل��ك ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء وزي���ادة 
الأ����ش���ع���ار مت��ث��ل حت��دي��ا اآخ����ر اأم���ام 
املواطن  واأن  خ�شو�شا  احل��ك��وم��ة 
وقبل  الأ���ش��ا���س  يف  يهتم  ي��رى  كما 
امل�شتلزمات  توفر  مب��دى  �شيء  اأي 

الأ�شا�شية حلياته.
امل�شرين  اأن  اإىل  اأ�������ش������ار  ك���م���ا 
اف��ت��ق��دوا ال�����ش��ع��ور ب��الأم��ن بدرجة 
يناير   25 ث����ورة  م��ن��ذ  ب���اأخ���رى  اأو 
اأكرث  ه��ي  الن�شباط  ع��ودة  وب��ات��ت 

ان ت��ل��ك ال���ر����ش���ائ���ل ت����دل ع��ل��ى ان 
رئي�س احلكومة طلب من املحا�شب 
ح�شابات  وج���ود  ينفي  ان  ال�����ش��اب��ق 
وتابعت   . ا�شافية  وروات����ب  �شرية 
راخ����وي  م���اري���ان���و  ان  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
مبا�شرة  ات�������ش���الت  ع��ل��ى  ح���اف���ظ 
بارثينا�س  ل��وي�����س  م���ع  وم�����ش��ت��م��رة 
على   2013 اذار-م�����ار������س  ح��ت��ى 
الف�شيحة  اندلعت  عندما  الق���ل، 
ح���ول اح��ت��م��ال وج����ود مت��وي��ل غري 
ل��ل��ح��زب. وج����اء يف احدى  ���ش��رع��ي 
تلك الر�شائل املن�شوبة اىل ماريانو 
الثاين- كانون   18 بتاريخ  راخوي 
فيه  فجرت  ال��ذي  اليوم  اي  يناير، 
قادة  ان  بن�شرها  الف�شيحة  املوندو 
احلزب ال�شعبي تلقوا طيلة ع�شرين 
اأنا  �شنة رواتب غري معلنة، لوي�س، 
ات���ف���ه���م، ك���ن ق���وي���ا، ���ش��اأت�����ش��ل بك 
. و�شرعان ما حتركت  اأقبلك  غ��دا، 
املعار�شة ال�شرتاكية الحد ونددت 
داعية  ال���رج���ل���ن  ب���ن  ب���ال���ت���واط���وؤ 
ماريانو راخوي اىل ال�شتقالة فورا ، 
كما �شبق وفعلت يف �شباط-فرباير. 
ونفى رئي�س احلكومة الذي يحظى 
ب��الغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة يف ال���ربمل���ان، 

اختلف  على  امل�شريون  يتمناه  ما 
اهتماماتهم.

العام  القائد  اخ��رى، قال  من جهة 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة وزي������ر ال���دف���اع 
الفريق  امل�شري  احل��رب��ي  والإن��ت��اج 
اإن  ال�����ش��ي�����ش��ى  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  اأول 
امل���ع���زول حم��م��د مر�شي  ال��رئ��ي�����س 
ا�شتفتاء،  ب����اإج����راء  ع��ر���ش��ا  رف�����س 
اختارت  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأن  واأك���د 
، يف  ال�����ش��ع��ب  خ���دم���ة  ت���ك���ون يف  اأن 
ال��وزراء املكلف  حن يوا�شل رئي�س 
لت�شكيل  م�شاوراته  الببلوي  حازم 
يعلن  اأن  املرتقب  احلكومي  فريقه 

عنه خلل اأيام.
ل���ق���اء بعدد  ال�����ش��ي�����ش��ي يف  واأو�����ش����ح 
امل�شلحة  القوات  و�شباط  ق��ادة  من 
وقبل  امل�شلحة  ال���ق���وات  اأن  الأح����د 

حينها بقوة ان يكون تقا�شى اموال 
�شحيفة  ن�شرت  امل��ون��دو  وبعد  �شرا 
ا�شبانية كربى هي البايي�س )و�شط 
الي�شار( يف 31 كانون الثاين-يناير 
ان���ه مكتوبة  ي��ف��رت���س  م��لح��ظ��ات 
بخط لوي�س بارثينا�س وتعترب من 
امن  كان  عندما  احل�شابات  وثائق 
 1990 م��ن  ال�شعبي  احل���زب  م��ال 
احلزب  حما�شب  ث��م   ،2008 اىل 
حتى 2009. وظهرت ا�شماء عدد 

فيه  طرحت  ال��ذى  بيانها  تقدم  اأن 
خارطة امل�شتقبل اأبدت رغبتها يف اأن 
تقوم الرئا�شة نف�شها بالحتكام اإىل 
اأن  غ��ري  ا�شتفتاء،  واإج����راء  ال�شعب 
املطلق  الرئا�شة عربت عن رف�شها 

لهذه اخلطوة.
اأجريت  ع��ن��دم��ا  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ار 
اجلمهورية  رئ���ا����ش���ة  ان���ت���خ���اب���ات 
ال�شلطة  اإىل  وج�������اءت  الأخ��������رية 
القوات  ف���اإن  امل�����ش��ل��م��ن،  ب���الخ���وان 
امل�������ش���ل���ح���ة ر����ش���ي���ت خم��ل�����ش��ة مبا 
القرار  راح  ث��م  ال�����ش��ع��ب..  ارت�����ش��اه 
القوات  واعتربت  يتعرث،  ال�شيا�شي 
تعديل  اأو  ت�شويب  اأي  اأن  امل�شلحة 
واح�����د وهو  م�����ش��در  اإل  ل���ه  ل��ي�����س 
�شرعية ال�شعب لأنه من ميلك هذا 

القرار .

ا�شم  فيها  احل��زب مب��ا  قياديي  م��ن 
الوثائق  ت��ل��ك  راخ����وي يف  م��اري��ان��و 
الوثائق  ه���ذه  ب��ات��ت  م���ا  و���ش��رع��ان 
بارثينا�س  م���لح���ظ���ات  ب  ت���ع���رف 
التي  ال���ب���لد  يف  ف�شيحة  واث�����ارت 
�شكانها من  رب���ع  م��ن  اك���رث  ي��ع��اين 
يوميا  ت��ك�����ش��ف  وح���ي���ث  ال���ب���ط���ال���ة 
معلومات حول ق�شايا ف�شاد تلطخ 
يف  وتطعن  ال�شيا�شة  رج��ال  �شمعة 

م�شداقيتهم.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

نبيل  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�شو  ق��ال 
ال�شلم  ع��م��ل��ي��ة  اإن  م��و���ش��ك��و  م���ن  ام�����س  ���ش��ع��ث 
يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط ت��ت��اأث��ر ب��الأو���ش��اع مب�شر 

و�شوريا.
عن  الرو�شية  )نوفو�شتي(  اأنباء  وكالة  ونقلت 
�شعث ق��ول��ه ق��ب��ل حم��ادث��ات اأج���راه���ا م��ع وزير 
تطورات  اإن  لف��روف  �شريغي  رو�شيا  خارجية 
اأث���ره���ا على  ت��رك��ت  ال��و���ش��ع يف م�شر و���ش��وري��ا 

اأن  اإذ   ، الفل�شطينية-الإ�شرائيلية  املفاو�شات 
الداخل  على  الآن  تنكفئان  ال��دول��ت��ن  ه��ات��ن 
يف  بها  تقومان  التي  الأن�شطة  عن  وتن�شرفان 
اخلارج خا�شة الن�شاط املتعلق بتحريك عملية 
الفل�شطيني  ال���ن���زاع  ت�����ش��وي��ة  ب���اجت���اه  ال�����ش��لم 

الإ�شرائيلي.
وعرب عن اأمله يف اأن ت�شتاأنف م�شر و�شوريا يف 
املوؤيد للفل�شطينين وقال  وقت قريب دورهما 
اأعقبت  الرو�شية  الوكالة  مع  مقابلة  يف  �شعث 
حم��ادث��ات��ه م��ع لف����روف اإن امل��ح��ادث��ات حققت 

مواقف  مناق�شة  تناولت  وق��د   ، اإيجابية  نتائج 
الفل�شطيني  ال���ن���زاع  ب��ح��ل  امل��ع��ن��ي��ة  الأط������راف 
امل��م��ك��ن للجنة  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي ق��ب��ل الج���ت���م���اع 
الو�شاطة الرباعية الدولية يف نيويورك يف اأب-

اأغ�شط�س. واأ�شار اإىل اأنه �شينقل تفا�شيل لقائه 
بوزير اخلارجية الرو�شي للرئي�س الفل�شطيني 
ال���ذي ي�شبو  ال��ه��دف  اأن  حم��م��ود عبا�س وذك���ر 
ا�شتئناف  اإىل حتقيقه هو  الفل�شطيني  الطرف 
الدولية  ال�شرعية  اإط��ار  يف  ال�شلم  مفاو�شات 

واعرتاف اإ�شرائيل بحدود عام 1967 .

تركيا تنفي ا�ستخدام اإ�سرائيل لقواعدها يف غارة ب�سوريا
•• انقرة-يو بي اأي:

ن��ف��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي��ة اأح��م��د داوود اأوغ���ل���و ام�����س اأن 
على  جوية  غارة  ل�شن  تركية  قاعدة  ا�شتخدمت  اإ�شرائيل  تكون 
ال�شورية  ال�شاحلية  ال��لذق��ي��ة  مب��دي��ن��ة  ���ش��واري��خ  م�����ش��ت��ودع��ات 
موؤخراً. ونقلت وكالة اأنباء الأنا�شول الرتكية عن داوود اأوغلو 
قوله يف مقابلة مع �شبكة ان تي يف اإن املعلومات عن غارة جوية 
اإ�شرائيلية نفذت �شد �شوريا من قاعدة تركية عارية عن ال�شحة 

متاما، ومن ي�شدق هذا اخلرب ويقوم بن�شره فاإنه موهوم .
ع�شكرية  عملية  اأي  يف  اإ�شرائيل  ت�شارك  لن  تركيا  اأن  واأ���ش��اف 
و�شفته  م�شدر  ع��ن  نقلت  الرو�شية  ال��ي��وم  رو�شيا  ق��ن��اة  وك��ان��ت 

ا�شتهدفت موؤخرا  التي  الإ�شرائيلية  الغارة اجلوية  اأن  باخلا�س 
م�شتودعات �شواريخ مبدينة اللذقية ال�شاحلية ال�شورية نّفذت 
من قاعدة تركية. وكان م�شوؤولون اأمريكيون قالوا يوم اجلمعة 
اللذقية  مدينة  يف  وق��ع  ال��ذي  الغام�س  الن��ف��ج��ار  اإن  املا�شي 
جوية  غ��ارة  نتيجة  هو  يوليو-متوز  من  اخلام�س  يف  ال�شاحلية 
اإ�شرائيلية ا�شتهدفت مراب�س �شواريخ متطورة م�شادة لل�شفن.

يف  جهات  �شد  �شديدة  انتقادات  اإ�شرائيليون  م�شوؤولون  ووج��ه 
وزارة الدفاع الأمريكية بعد ت�شريبها معلومات عن اأن اجلي�س 
الإ�شرائيلي ق�شف م�شتودع �شواريخ ياخونت الرو�شية يف مدينة 
ال��لذق��ي��ة، وق���ال امل�����ش��وؤول��ون الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون اإن م��ن ���ش��اأن هذه 

الت�شريبات اأن تقو�س ال�شتقرار يف املنطقة.

تنزانيا تطالب بتفوي�ش اأقوى للقوة بدارفور 

دعوات لإعادة النظر بت�سليح يوناميد بعد الهجوم 

ف�سيحة الف�ساد تقرتب من راخوي يف اإ�سبانيا 

باملنا�صبة

هكذا حتّدث م�سيلمة الكّذاب..!
  •• الفجر – ابوظبي

كان ل بد اأن يتكلم رموز اإعلم املجاري وقنوات 
رائحة  ت��زك��م  اأن  ب��د  وك���ان ل  ال�شحي،  ال�����ش��رف 
ال�شرفاء  م��ن  امل��لي��ن  اأن����وف  ال��ّن��ت��ن��ة  كلماتهم 
اآخر  ت�شقط  اأن  ب��د  ل  وك��ان  وال��ع��رب،  امل�شرين 
التوت  ب��ورق��ة  العا�شفة  ال��ري��ح  وت��ذه��ب  الأقنعة 
ب��ه��ا عورتهم  ي�������ش���رتون  ك���ان���وا  ال���ت���ي  الأخ�������رية 
احلفلت  اأبطال  يخلع  اأن  بد  ل  ك��ان  و�شوءتهم، 
الإعلمية التنّكرّية عباءة املو�شوعية واحليادية 
زايدوا  طاملا  التي  املهنة  واأخ��لق��ي��ات  واحلرفية 
بها على خ�شومهم، وعلى كل من ف�شح لعبتهم 
تعد  مل  ال���ذي  القبيح  وجههم  وك�شف   ، ال��ق��ذرة 
امل�شاحيق  وق��ب��ح��ه  جت���اع���ي���ده  اإخ����ف����اء  يف  ت��ن��ف��ع 
والأ�شواء الكا�شفة، كان ل بد من كل هذا لن ما 
اأ�شابهم زلزل كيانهم اله�س، وف�شح حقيقة اأنهم 

منر من ورق، ووهم ُبني على وهم..! 
كان ل بد اأن يذرف احمد من�شور، عفوا، )احمد 
ُيعّمر  مل  حكم  على  التما�شيح  دم���وع  امل���ه���زوم(، 
لفظتها ملين  م��ا  ���ش��رع��ان  ط��وي��ل، وجت��رب��ة 
امل�شرين. ولكن ما يثري ال�شتغراب، هو انه بدل 
والوقوف عند  الإخ��وان،  انهيار  مواجهة حقيقة 
التي  واملفربكة،  املزعومة  الأ�شباب احلقيقية، ل 
اأدت بهم اإىل هذه النهاية الرتاجيدية والفاجعة 
ال�شيا�شية، والعرتاف باأّن حكم اإخوانه قد �شقط 
على يد الإخوان اأنف�شهم، ونتيجة ف�شلهم يف اإدارة 
من  هزميتهم  واأن  م�شر،  بحجم  و�شعب  دول���ة 
كّل  واأن  فيها،  ك��ان طرفا  اح��د  ول  اأيديهم  �شنع 
ما يف الأمر هو تفّطن �شعب م�شر اإىل اأّن جماعة 
الإخوان جزء من امل�شكل ولي�شوا جزء من احلل، 
بدل كل هذا، اختار احمد مزعوم، كعادة الإخوان 
ع��رب ت��اري��خ��ه��م امل��ظ��ل��م، اخ��ت��ار امل���وؤام���رة �شّماعة 
وف�شلها  ال��ذات��ي،  جماعته  اإخ��ف��اق  عليها  ليعّلق 

الّذريع، و�شقوطها املدّوي.
كّنا قد نتفّهم مرارته لو كان يف حيثياته �شيئ من 
املنطق والتوازن و�شلطة التمييز والعقل، اأّما وقد 
كتب ما كتب، فاإّن املرء ل ميلك اأن ي�شمت، علما 
على  ال�شفقة  من  بع�شا  فينا  اأث��ار  ح��رّبه،  ما  اأّن 
من  ُق��ّد  �شرح  ان��ه  اكت�شفنا  الع�شر،  على  �شاهد 
حلوى، �شرعان ما �شال وانحّل، معرتفن له انه 
انتزاعه  ، وهو ما عجزت على  اإ�شحاكنا  جنح يف 
مّنا امل�شل�شلت والربامج الكوميدية التي توؤثث 

�شا�شات رم�شان.
العربية  الإم���ارات  لقد حّمل احمد مهزوم دول��ة 
امل���ت���ح���دة، م�����ش��وؤول��ي��ة غ�����روب ���ش��م�����س الإخ������وان 
يف م�����ش��ر، ورمّب����ا يف ك��ل ال��ب��لد ال��ع��رب��ي��ة، وك���اأّن 
الإمارات مل يكن ي�شغلها اأي �شيء �شوى ملحقة 
الإخ�����وان وال��ك��ي��د ل��ه��م، وت��ف��ّرغ��ت ل��ه��ذه املهّمة، 
ووّظفت يف �شبيل حتقيقها موازنتها العامة وكل 
حن  يف  والب�شرية،  واملادية  املالية  البلد  م��وارد 
ُيدرك املهزوم قبل غريه من العقلء، اأّن اإ�شقاط 
حكم الإخ��وان �شرف ل تدعيه الإم���ارات، فكن�س 
التي  لل�شعوب  موكول  اأم��ر  الطفيلّية  الأع�شاب 
عادات  م��ن  ولي�س  و�شطوتهم،  بلوثتهم  ابُتليت 
ادوار  تتقّم�س  اأن  وقيمها،  وتقاليدها  الإم���ارات 

غريها، او تتبّنى ما ُينجزه الآخرون.
اإّن من مبادئ دولة زايد وثوابتها، عدم التدّخل 
امل��ط��ل��ق بالأعراف  ال��غ��ري، وال��ت��زام��ه��ا  ���ش��وؤون  يف 
الدبلوما�شية، واإذا ما تدخلت، فلتقدمي امل�شاعدة 
الإن�������ش���ان���ي���ة، ول����وق����ف ن���زي���ف وم���ا����ش���ي وحمن 
ا�شم  فاأنت ل جتد  ذاك،  اأو  ال�شعب  وك��وارث هذا 
م��ق��رتن��ا مب��ا يكّر�س  اإّل  ال��ع��امل  الإم������ارات ع��رب 
اإن�شانّية الإن�شان ويحميه، ويحفظ احلّد الأدنى 
م��ن ك��رام��ت��ه وح��ّق��ه يف احل��ي��اة، وه���ذه اإن كانت 
"موؤامرة" يف عرف الناطق امل�شترت با�شم املر�شد 
ومنكوبيه  ال��ع��امل  ب��وؤ���ش��اء  اأّن  فليعلم  وال��ع��ري��ان، 
و�شحايا حروبه من الن�شاء وال�شيوخ والأطفال، 
يعلنون �شراحة اأّنها اأجمل "املوؤامرات"، ويدعون 

الإماراتين اإىل تكثيفها.
ولكن لأحمد املهزوم نظارات اأخرى ينظر بها اإىل 
احل�شور العربي والدويل وحركة دولة الإمارات، 
نظارات �شوداء، ا�شتعارها من مر�شد م�شاب بعمى 
الب�شرية، ومن جماعة ما�شوّية �شلفّية مقطوعة 
وعن  لواقعها،  احلقيقية  الأ�شئلة  ع��ن  اجل���ذور 
تعقيدات الع�شر وحتدياته ، جماعة تعي�س داخل 
كهوف مظلمة يزعجها نور ال�شم�س والعقل، ومل 
اأّن العامل غري العامل، وان ال�شيا�شة  تدرك بعد، 
اليوم غري ال�شيا�شة، جماعة خابت، بحكم تزّمتها 
وغطر�شتها وانغلقها، يف اأّول اختبار، وف�شلت يف 
احتلل موقع لها يف عقول ال�شعوب العربية قبل 

قلوبها.
الفتنة،  قناة  يف  ه��ذا  الإخ���وان  وكيل  تنا�شى  لقد 
وحقوق  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  احل��ري��ة  م�شاحيق  اأّن 

عرب  لتخدع  جماعته  بها  تزّينت  التي  الإن�شان، 
انك�شفت  قد  واخل��ارج،  الّداخل  الرّباقة  واجهتها 
،هذه  وتيّقنت  ال��ه��ادرة،  للجموع  زيفها  حقيقة 
و�شّلم  م�شعد  جم����ّرد  ���ش��ع��ارات��ك��م  اأّن  الأخ�����رية، 
احلكم.  بغنيمة  ظفرمت  ما  متى  عليها  تنقلبون 
واملجتمع، خربت  للدولة  ال�شامل  النهيار  وقبل 
و�شّم  ت��ري��اق  ج��ّرت��ك��م  ع�شل  اأّن  م�شر،  جماهري 

زعاف حلا�شرهم وم�شتقبلهم.
لّن  مقاله،  يف  مهزوم  احمد  تقّياه  ما  ن�شرد  لن 
نيابة  ب��اخل��ج��ل  ال�����ش��ع��ور  اإىل  ت��دف��ع��ن��ا  م��واق��ف��ه 
اأ�شماءنا  بالهانة لن هناك من يحمل  بل  عنه، 
وي��ت��زّي��ن ب��ح��رّي��ة م��زّي��ف��ة وم��غ�����ش��و���ش��ة، ول��ك��ن��ه ل 
يتمّتع باأخلقنا، والأدهى انه يحمل من الأ�شماء 
اأكرمها واأ�شرفها واأحّبها واجّلها، وهو يف احلقيقة 

م�شيلمة الكّذاب ومن �شللة اأبي لهب. 
وت��ه��ومي��ات��ه، حتى ل  اأراج��ي��ف��ه  ن�شرد عليكم  ل��ن 
ي�شاب قارئنا بال�شداع والغثيان، ويكفر بالإعلم 
والإعلمين، ولو اأننا ل نعترب وكيل قناة الفتنة 
ي�شتجيب  ُم��اأدل��ج، ول  دعاية  بوق  اإّل جمرد  هذا 
ملوا�شفات الإعلمي احلّق، فهو بب�شاطة اإخواين 
�شفحي،  ���ش��ف��ة  ينتحل  م���اأج���ور،  وب����وق  م�����اأزوم، 
م�شجعه،  وت��ق�����ّس  ن��اج��ح��ة  جت��رب��ة  ك��ل  تغي�شه 
وتثري عقده وتدفعه اإىل ا�شتخدام خياله املري�س 
قراءتها  وحم��اول��ة  منها،  للّنيل  ال��ف��ّج��ة  ولغته 

باملقلوب واملعكو�س.
اإّن الّدافع احلقيقي وراء ما افرتاه �شبّي الإخوان 
على دولة الإمارات، هو جناح هذا القطب العربي 
للنهو�س  م��غ��اي��رة  ع��رب��ي��ة  م��ق��ارب��ة  ���ش��ي��اغ��ة  يف 
ا���ش��ت��ق��راره وتوازنه  ال��داخ��ل��ي، ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
وكذلك  وم�شطرب،  عا�شف  ع��امل  يف  ومتا�شكه 
توّفقه يف التعاطي مع جممل املتغريات احلا�شلة 

من حوله ودرء تداعياتها ال�شلبية عليه.
اأّن دول���ة ب��ه��ذه املناعة  وق���د ف���ات اح��م��د م��ه��زوم 
واحل�شانة، وان �شعبا مبثل هذه القيادة املبدعة، 
ا�شتخدموا  الفا�شلن مهما  توؤثر فيه كلمات  لن 
الت�شويق،  منابر  م��واد جتميل، ووظفوا من  من 
وبوعيه  اأول  بفطرته  اأدرك  الإم������ارات  ف�شعب 
ثانيا، اأّنكم ترّوجون لب�شاعة فا�شدة ، وان جماعة 
اغ��ت��ي��ال م�شتلزمات  ���ش��وى  ل��ه��ا  الإخ�����وان ل ه���ّم 
وا�شتقراره  اأمنه  وال�شطو على ما ي�شنع  رفاهه، 

وجمده ومناءه.
اإّن دولة الإمارات، قيادة و�شعبا، ي�شغلها امل�شتقبل 
وت��رتك جلماعة  ره��ان��ات��ه،  ك�شب  اأدوات  وت��وف��ري 
الإخوان القطبين عّلة الإقامة يف املا�شي و�شغف 
وت����رتك لأح���م���د مهزوم  اخل���ل���ف،  اإىل  الرت������داد 
مهّمة تقريظ النحطاط والبكاء على الأطلل، 
اأبو عبد اهلل ال�شغري بعد �شقوط غرناطة،  بكاء 
مل  م�شاعا،  ملكا  الن�شاء  مثل  اح��م��د  ي��ا  فلتبك 

حتافظ عليه مثل الرجال..!
ق��اب��ل��ة للإ�شلح  ك����ّل الأخ����ط����اء م��ه��م��ا ع��ظ��م��ت 
الإن�شان  اخل��ي��ان��ة حت����ّول  ووح���ده���ا  وال���ت���ق���ومي، 
اأّن م�شر اخل��ال��دة ،  والأوط����ان اإىل رك���ام.. و ه��ا 
تعلن ع��ل��ى امل���ل، اأن���ك وج��م��اع��ة الإخ�����وان خنتم 
ال��ع��روب��ة والإ���ش��لم ، خيانة  ب��ل وخنتم  الأم��ان��ة 
انك�شفت على ار�س املحرو�شة، ول دخل لأحد يف 
انك�شاف خيوطها مبا يف ذلك الإماراتين ، ففي 
ه��ذا الدع���اء ا�شتنقا�س م��ن ذك��اء واأه��ل��ّي��ة �شعب 
اإرادت���ه، وهو ما ل ترت�شيه  العظيم وعلّو  م�شر 

الإمارات.
م��ا ح��دث يف م�شر ل  ق���راءة  اأّن  ���ش��ت��درك  فمتى 
منطق  اإىل  البائ�شة  والإح��ال��ة  التب�شيط  يحتمل 

املوؤامرة والتدخل اخلارجي..!
اأخ��ريا، تاأكد يا احمد مهزوم اإن اأخلقنا متنعنا 
اليقن  علم  لعلمنا  م�شتنقعك،  يف  ال�شقوط  من 
ان����ك جم����رد دم���ي���ة م��ت��ح��رك��ة يف م�����ش��رح كبري، 
واأننا ل نعلن �شماتتنا مل�شابكم اجللل، لأننا من 
اإكرام  اأّن  الذين يذكرون موتاهم بخري، ونوؤمن 
على  ل�شتم  اأن��ك��م  ونعلم  ب��دف��ن��ه،  التعجيل  امل��ي��ت 
امل�شبوه،  دورك��م  وفاة  التعازي يف  لتقبل  ا�شتعداد 
يف  الفتنة  ب��ذور  زرع  �شوى  وظيفته  تكن  مل  دور 
والنيل  متما�شكة،  عربية  �شاحات  م��ن  تبقى  م��ا 
اجنازاتها  وم��ن  الناجحة  العربية  التجارب  من 
تّيار  وحما�شرة  الإم���ارات،  جتربة  �شدارتها  ويف 
التنوير واحلداثة يف الوطن العربي م�شتخدمن 
على  واملفرتين  امللتحية  الأفاعي  فحيح  ذلك  يف 

التاريخ.
و�شاأنها،  الإم����ارات  دول���ة  ت��رتك  اأن  ون�شيحتنا، 
اأّن خمالب جماعتك قد �شُمرت  ولتقتنع نهائيا 
يف  ال���ش��ت��م��رار  با�شتطاعتكم  ي��ع��د  ومل  وح���ّف���ت، 
لعبة اخلدعة الكربى، وطم�س احلقائق وتزوير 
اأبواق  ٌو���ش��ع على ذّمتكم م��ن  ال��وق��ائ��ع، رغ��م م��ا 
حكمة  ت��ق��ل  امل  وم��رئ��ي��ة..  وم�شموعة  مكتوبة 

الأجداد عا�س من عرف حجمه وقدره..!
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•• دكا-ا ف ب:

ال��روح��ي لكرب  ال��زع��ي��م  على  حكم 
ام�س  بنغلد�س  يف  ا���ش��لم��ي  ح��زب 
ارتكاب  بتهمة  عاما   90 بال�شجن 
م�شوؤوليته  ظ��ل  يف  وقعت  فظاعات 
من  باك�شتان  �شد  الن�شال  خ��لل 
اج���ل ا���ش��ت��ق��لل ال��ب��لد يف 1971 
باعمال  يت�شبب  ان  ميكن  حكم  يف 

عنف.
وادانت املحكمة الدولية للجرائم يف 
ع��زام )90 عاما( والذي  دكا غلم 
ان����ذاك زع��ي��م ح���زب اجلماعة  ك���ان 
ب��ت��ه��م��ة دع���م اجلي�س  ال���ش��لم��ي��ة، 
الباك�شتاين وم�شاعدته على ت�شكيل 
م�شوؤولة  انها  يف  ي�شتبه  ميلي�شيات 
ج��زئ��ي��ا ع���ن م��ق��ت��ل ث��لث��ة ملين 
الر�شمية.  الرق���ام  بح�شب  �شخ�س 
حممود  ����ش���ل���ط���ان  امل����دع����ي  وق�������ال 
لوكالة فران�س بر�س لقد حكم عليه 
بال�شجن 90 عاما، اي حتى املوت .

القتل  ب��ت��ه��م��ت��ي  خ�����ش��و���ش��ا  وادي�����ن 
�شبهه  املحاكمة  وخلل  والتعذيب. 
الدعاء بادولف هتلر ب�شبب دوره ك 

مر�شد يف املجازر.
واك����د ت���اج ال����ش���لم حم��ام��ي عزام 
موكله  اىل  امل����وج����ه����ة  ال���ت���ه���م  ان 

معلومات  اىل  خا�س  ب�شكل  ت�شتند 
القيت  بخطابات  تتعلق  �شحافية 
خ����لل احل�����رب. وق����ال ان الدع����اء 
ف�شل ب�شكل كامل يف تقدمي اي دليل 

يثبت التهم .
وامل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ج��رائ��م التي 
ت��ث��ري ج���دل ان�����ش��ات��ه��ا احل��ك��وم��ة يف 
ان  م����وؤك����دة   2010 اذار-م�����ار������س 
لت�شميد  �شرورية  املحاكمات  ه��ذه 
ج�����راح مل ت��ن��دم��ل ب��ع��د اث����ر حرب 
جمموعة  واوردت  ال����ش���ت���ق���لل. 
 1175 ا����ش���م���اء  خ���ا����ش���ة  حت��ق��ي��ق 
�شخ�شا بينهم جرنالت باك�شتانيون 

مع  متحالفن  ك��ان��وا  وا���ش��لم��ي��ون 
انهم  ي�شتبه يف  ان���ذاك  اب���اد  ا���ش��لم 
ارت���ك���ب���وا ج����رائ����م خم��ت��ل��ف��ة خلل 
واغت�شاب  قتل  احلرب مثل جرائم 
ودفع ا�شخا�س ق�شرا من الهندو�س 

لكي يدينوا بال�شلم.
ل��ك��ن اجل��م��اع��ة ال���ش��لم��ي��ة تتهم 
املحكمة  ه�����ذه  ب���ان�������ش���اء  ال�����ش��ل��ط��ة 
غالبية  لن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل�����دواف�����ع 
اىل  ينتمون  امللحقن  ال�شخا�س 
املعار�شة. وانتقدت منظمة هيومن 
رايت�س ووت�س اي�شا الجراءات التي 

ل حترتم املعايري الدولية.

•• نيويورك-رويرتز:

يف  بال�شلحين  �شلة  له  كبري  اي��راين  دبلوما�شي  عن  طهران  يف  اف��رج 
ايران بكفالة بعد ان ظل حمتجزا اربعة ا�شهر وذلك ح�شبما ذكرت م�شادر 
القى  ان��ه  ني�شان  ابريل  يف  لرويرتز  امل�شادر  وقالت  ق�شيته  على  مطلعة 
اليرانية  العا�شمة  يف  اذار  مار�س  منت�شف  يف  ا�شدي  باقر  على  القب�س 
املتحدة يف  ب��المم  اي��ران  بعثة  رفيعا يف  دبلوما�شيا  ا�شدي  وك��ان  طهران. 
نيويورك وتوىل يف الونة الخرية من�شب مدير بالمانة العامة ملا ي�شمى 

جمموعة الدول الثماين النامية ومقرها ا�شطنبول
وقالت نف�س امل�شادر التي حتدثت لرويرتز �شريطة عدم الك�شف عنها ان 
تقرير و�شائل العلم اليرانية الذي ن�شر الحد عن الفراج عن ا�شدي 
الول  املقام  يف  عليه  القب�س  �شبب  بعد  يعرف  مل  ان��ه  وا�شافت  �شحيح. 

وو�شع الق�شية املقامة �شده.
وقالت امل�شادر انها ت�شك يف ان الفراج عن ا�شدي ميثل حتركا من جانب 
بقمع  غ��رب��ي��ون  ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  حم��ل��ل��ون  ي�شفه  م��ا  لتخفيف  ال�شلطات 

املعار�شن يف ايران قبل انتخابات الرئا�شة يف يونيو حزيران.
وردت بعثة ايران يف المم املتحدة على طلب للتعليق باحالة رويرتز اىل 

تقرير لوكالة انباء الطلبة اليرانية عن الفراج ن ا�شدي.

•• �صانفورد-ا ف ب:

اوباما المريكين اىل �شبط  باراك  الرئي�س المريكي  دعا 
عن  م��داف��ع��ن  نا�شطن  ب��ن  الغ�شب  ت��زاي��د  و���ش��ط  النف�س 
احلقوق املدنية وعموم ال�شعب بعد تربئة رجل قتل �شابا ا�شود 
وخ�شو�شا  المريكية  امل��دن  ك��ربى  تظاهرات  وعمت  اع��زل. 
قرار  على  احتجاجا  و�شيكاغو  فرن�شي�شكو  و�شان  نيويورك 
احلار�س  زمي��رم��ان  ج��ورج  تربئة  فلوريدا  يف  حملفن  هيئة 
يف   ،2012 �شنة  فلوريدا  يف  ا���ش��ود  فتى  قتل  ال��ذي  املتطوع 
الوليات  الهب  العن�شرية  حول  جدل  اث��ارت  حماكمة  ختام 
املتحدة،  للوليات  ا���ش��ود  رئي�س  اول  اوب��ام��ا،  وح��ث  املتحدة. 

نحن  بيان  يف  وق��ال  املحكمة.  حكم  قبول  على  المريكين 
دولة قانون، ولقد اعطت هيئة املحلفن كلمتها م�شيفا الن 
اطلب من كل امريكي ان يحرتم الدعوة اىل التفكري بهدوء 
ال�شاب. وقد اطلق جورج  ابنهما  وال��دان فقدا  اطلقها  التي 
الر�شا�س على تريفون مارتن )17  �شنة(  زميرمان )29 
�شنة( يف احد ليايل �شباط-فرباير 2012 عندما كان يقوم 

بدورية حرا�شة يف املك حماطة ب�شياج اثر عراك معه.
ورب����ط ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ب���ن م��ق��ت��ل ال�����ش��اب المريكي 
وامل�شاكل املحيطة با�شتخدام ال�شلحة يف الوليات املتحدة. 
وك���ان اوب��ام��ا ح���اول لكن ف�شل يف مت��ري��ر اج����راءات لفر�س 

�شوابط جديدة، امام الكونغر�س يف وقت �شابق هذه ال�شنة.

رئي�ض وزراء اليابان يقرتب من فوز انتخابي كبري 
•• طوكيو-رويرتز:

اظهرت ا�شتطلعات اخرية للراأي العام ام�س 
ال���وزراء  رئي�س  برئا�شة  احل��اك��م��ة  الكتلة  ان 
م���ازال���ت يف طريقها  اب���ي  ���ش��ي��ن��زو  ال��ي��اب��اين 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  ك��ب��ري يف  ف����وز  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الع��ل��ى ل��ل��ربمل��ان او م��اي��ع��رف ب��ا���ش��م جمل�س 

امل�شت�شارين.
واظهرت ا�شتطلعات الراأي ان تاأييد احلزب 
ال��دمي��ق��راط��ي احل���ر امل��ح��اف��ظ ب��زع��ام��ة ابي 
ي��ت��ف��وق ب��ك��ث��ري ع��ل��ى الح�����زاب الخ����رى بعد 

النقدية  �شيا�شته  تعزز  ب��ان  ام��ال  ع��ززت��ه  ان 
النمو  الهيكلي  وال����ش���لح  ال��ع��ام  والن���ف���اق 
وي����خ����رج ال���ي���اب���ان م����ن ال�����رك�����ود. واج���ري���ت 
ال�شبت  ي���وم���ي  ت��ل��ك  ال�������راأي  ا���ش��ت��ط��لع��ات 
والحد ون�شرتها �شحيفتا ا�شاهي ومينيت�شي 
امل��ئ��ة من  37 و43 يف  واظ��ه��رت ان م��ا ب��ن 
احلزب  ل�شالح  الت�شويت  يريدون  الناخبن 
ان  التاأييد  ه��ذا  ويعني  احل��ر.  الدميقراطي 
الدميقراطي  احل���زب  ي��ف��وز  ان  امل��رج��ح  م��ن 
احلر اىل جانب حزب كوميتو اجلديد �شريكه 

يف الئتلف باغلبية يف جمل�س امل�شت�شارين.

رو�سيا ت�سعى لتبادل عمالء مع اأملانيا

اأوباما يدعو للهدوء بعد تربئة رجل قتل �سابًا 

يف مواجهة املتمّردين على ال�صرعية: 

الّنه�سة تتوّعد.. والرئا�سة التون�سية ت�ستنجد بالق�ساء..!

انطالق جولة ثالثة للمحادثات بني الكوريتني

الإفراج عن دبلوما�سي اإيراين معتقل بكفالة 

املوؤبد لزعيم احلزب الإ�سالمي يف بنغالدي�ض 

•• مو�صكو-وكاالت:

ت�شعى مو�شكو اإىل ا�شتعادة اثنن من عملئها ال�شتخباراتين املدانن 
كومر�شانت  �شحيفة  ونقلت  ال��ع��م��لء.  ل��ت��ب��ادل  �شفقة  ع��رب  اأمل��ان��ي��ا  يف 
الرو�شية ال�شادرة ام�س عن م�شوؤول يف املخابرات الرو�شية قوله اإن هناك 
حمادثات حول تبادل العملء بداأت عقب اإدانة العميلن الرو�شين يف 
اأملانيا. يذكر اأن حمكمة مدينة �شتوتغارت الأملانية ق�شت موؤخرا ب�شجن 
زوجن جا�شو�شن كانا يعملن ل�شالح رو�شيا ملدة خم�شة اأعوام ون�شف 

و�شتة اأعوام ون�شف. وكان الزوجان يحملن جوازات �شفر من�شاوية.
ك�شف  بعدما  العميلن  ن�شاط  ع��ن  الك�شف  مت  اأن��ه  ال�شحيفة  وذك���رت 
جت�ش�س  �شبكة  عن  بوتييف  األك�شندر  الرو�شي  ال�شتخباراتي  العميل 

الأملاين  املحامي  اإىل  ا�شتنادا  ال�شحيفة  واأ�شافت   .2010 عام  رو�شية 
هور�شت-ديرت بوت�شكه اأن تبادل العملء من املمكن اأن يجرى حاليا.

ووفقا ملعلومات ال�شحيفة، يقبع اجلا�شو�س الرو�شي اأندري دونكوف يف 
ال�شجن الآن بتهمة التج�ش�س ل�شالح اأملانيا. وق�شت حمكمة رو�شية عام 
ب�شجنه ملدة 12 عاما ملحاولته بيع بيانات �شرية لأملانيا خا�شة   2006

بت�شنيع ال�شواريخ.
وذكرت ال�شحيفة اأن هناك خرباء غربين لديهم اهتمام كبري بالإفراج 
عن �شابط املخابرات الرو�شي ال�شابق فالريي ميخاليوف، الذي حكم 
ب�شبب ت�شريب معلومات �شرية للوليات  18 عاما  بال�شجن ملدة  عليه 
يف  مطروحا  �شيكون  ال���ش��م  ه��ذا  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  امل��ت��ح��دة. 

املحادثات مع اأملانيا حول تبادل العملء.

•• �صيول-يو بي اأي:

من  الثالثة  اجلولة  ام�س  انطلقت 
اجلنوبية  ك���وري���ا  ب���ن  امل���ح���ادث���ات 
وال�شمالية لبحث م�شتقبل جممع 
امل�شرتك.  ال�����ش��ن��اع��ي  ك��ي�����ش��ون��ع 
الكورية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  واأف�������ادت 
اجلنوبية يونهاب عن بدء اجلولة 
الكوريتن  ب��ن  امل��ح��ادث��ات  الثالثة 
�شباحاً   10:08 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د 
ب��ال��ت��وق��ي��ت امل���ح���ل���ي. ون���ق���ل���ت عن 
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ال��وح��دة  وزارة 
انطلقت  امل����ح����ادث����ات  ان  ق���ول���ه���ا 
وبيونغ  �شيول  من  كل  لت�شتعر�س 
يانغ مواقفهما ب�شاأن كيفية تطبيع 
ا�شتئناف  بغية  امل��ج��م��ع  يف  ال��ع��م��ل 

ن�شاطه الطبيعي. 

وذكرت ان الوفد الكوري اجلنوبي 
برئا�شة كيم كي وونغ قطع املنطقة 
ال�شاعة  ع���ن���د  ال�������ش���لح  امل���ن���زع���ة 
الكوريتان  وكانت  �شباحاً   8:30
ف�����ش��ل��ت��ا يف اجل���ول���ة الأخ�������رية من 
يف  املا�شي  الأرب��ع��اء  ي��وم  املحادثات 
اإطلق  لإع��ادة  اتفاق  اإىل  ل  التو�شّ
ال�شناعي  كي�شونغ  مبجمع  العمل 
اأ�شهر.   3 منذ  العمل  عن  املتوقف 
واتفقت الكوريتان خلل املحادثات 
التي ا�شتمرت ملدة يومن يف عطلة 
نهاية الأوىل من متوز-يوليو على 
عقد حمادث���ات يف كي�شونغ ملناق�شة 
اإغلق  ملنع  ال�شمانات  تنفيذ  �شبل 
امل��ج��م��ع ال�����ذي ت��ع��م��ل ف��ي��ه 123 

�شركة كورية جنوبية مرة اأخرى.
 وتوقف جممع كي�شونغ ال�شناعي 

ع���ن ال��ع��م��ل م��ن��ذ اأوائ������ل ن��ي�����ش��ان-
كوريا  ق��ررت  عندما  املا�شي  اأبريل 
األ���ف���اً من   53 ���ش��ح��ب  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ع��م��ال��ه��ا ال���ذي���ن ت��وظ��ف��ه��م 123 

�شركة كورية جنوبية. 
ويعترب هذا املجمع اأحد نتائج اأول 
قمة كورية م�شرتكة �شنة 2000، 
انق�شمتا  الكوريتن  اأن  العلم  م��ع 
حرباً  وخ��ا���ش��ت��ا   1948 ال��ع��ام  يف 
�شنة  وان���ت���ه���ت   1950 يف  ب������داأت 
اتفاقية  ول��ي�����س  ب��ه��دن��ة   1953
�شرورة  على  �شيول  وت�شّدد  �شلم 
و�شع  ع��ل��ى  امل���ح���ادث���ات  ت���رك���ز  اأن 
ل�شتمرار  دولياً  مقبولة  �شمانات 
يتاأثر  اأن  دون  م���ن  امل��ج��م��ع  ع��م��ل 
�شيا�شية  ت��ط��������������������ورات  ب��اأي��ة  الأم����ر 

واقت�شادية.

املجلة  م���ن   71 ال��ف�����ش��ل  م��ع��ن��ى 
اجلزائية وجرمية الف�شل 131 
الن�����ش��م��ام اإىل وف���اق ي��ه��دف اإىل 
اعتداء على  ارتكاب  اأو  التح�شري 

الأ�شخا�س.
وذكرت بع�س امل�شادر اأن مواطنن 
وحمامن �شريفعون اأي�شا �شكاية 
جزائية �شد امل�شتكى به من اأجل 

نف�س التهمة.
وبخ�شو�س حركة مترد التون�شية، 
بالنور  حممد  من�شقها  ق��ال  فقد 
قد  ان���ه  �شحفية،  ت�شريحات  يف 
و  بالقتل  ت��ه��دي��دات  اإىل  ت��ع��ر���س 
قد تلقى ر�شائل جمهولة امل�شدر 
ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه ال��ر���ش��م��ي��ة على 

الفاي�شبوك.  
الر�شائل  ه���ذه  اإّن  ب��ال��ن��ور  وق����ال 
ق������ررت ما  اأن  ب���ع���د  ق����د و���ش��ل��ت��ه 
الثورة،  حماية  ب��راب��ط��ات  ي�شّمى 
النه�شة،  م��ن  قريبة  ميلي�شيات 

الت�شدي لهذه احلركة.
بالنور  ن���ف���ى  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  م��ع  تن�شيقه 
ب��ه��دف الإط���اح���ة ب��ح��ك��وم��ة علي 

العري�س.
واأكد بالنور اأّن الأحداث يف م�شر 
اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى احلركة  م���ردوده���ا 
ال�شارع  :اإن  وق������ال  ت���ون�������س،  يف 
التون�شي ك��ان قد فقد الأم��ل مع 
ك���رثة امل��ظ��اه��رات وع��ودت��ه��ا دون 

جديد، اإل اإن جناح مترد يف م�شر 
يف  احلركة  على  ال�شوء  وت�شليط 
ت��ون�����س اأع��ط��ى ان��ط��لق��ة جديدة 
ل�����دى ال��ت��ون�����ش��ي��ن واأع��������اد لهم 

الأمل.
النائب  الثنن  اأم�س  رح��ب  وق��د 
الكتلة  ع��ن  التاأ�شي�شي  باملجل�س 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ب��د ال���ق���ادر بن 
خ��م��ي�����س، ب���دع���وات ح���رك���ة مترد 
اإىل حد  اإن��ه��ا جمعت  ق��ال  وال��ت��ي 
اأن  واع��ت��رب  توقيع،  مليون  ال��ي��وم 
ت��اأت م��ن فراغ  دع���وات التمرد مل 
يتو�شل  مل  املجل�س  واأن  خا�شة 
اأن  معتربا  الد�شتور  �شياغة  اإىل 
بالإ�شافة  ه��ذا  اه��ت��زت،  �شرعيته 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

التون�شية  ال����رئ����ا�����ش����ة  ق����ام����ت 
النيابة  اإىل  �شكاية  برفع  م��وؤخ��را 
اإث���ره���ا فتح  ال��ع��م��وم��ي��ة مت ع��ل��ى 
النقلب  دع���اة  �شي�شمل  حتقيق 
النتخابية  ال�������ش���رع���ي���ة  ع����ل����ى 
النظام  اإ�شقاط  على  والتحري�س 
احلايل وتغيريه بطريقة مبا�شرة 

اأو غري مبا�شرة.
�شحيفة  اأوردت�������������ه  مل�����ا  ووف�����ق�����ا 
املنتظر  م��ن  ف��اإن��ه  "التون�شية" 
ال�شهر اجلاري  اأواخ��ر  ي�شتمع  اأن 
باملحكمة  التحقيق  ق�����ش��اة  اأح����د 
اإىل  تون�س  بالعا�شمة  البتدائية 
عدنان  الرئا�شي  ال��دي��وان  مدير 

من�شر حول هذه ال�شكاية.
الذي  ال�شرعية  ملف  �شياق  ويف 
و�شراع  اإزع������اج  م�ش���������در  ب����ات 
تون�������س  يف  مفت�������وح  ���ش��ي��ا���ش��ي 
الأخرية  امل�شرية  التطورات  منذ 
حممد  الخ�����������واين  وع�����������������������������������زل 
مر�ش��ي، اأعلنت حرك���������ة النه�ش��ة 
الإ�ش�����لمية التي تق������ود الئتلف 
احلاكم يف تون��������س اأنها لن ت�شمح 
ال�ش�����يا�شّي  امل�ش�������ار  بانهي�������ار 
الأم����ر،  كّلفه�������ا  م��ه��م��ا  احل����ايل 
اإىل  ال���دع���وات  وذل����ك يف رد ع��ل��ى 

التاأ�شي�شي  املجل�س  وح��ل  التمرد 
واحلكومة.

على  ن�������ش���رت���ه  ب����ي����ان  يف  وق����ال����ت 
�شبكة  يف  ال��ر���ش��م��ّي��ة  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا 
في�شبوك،  الجتماعي  التوا�شل 
ام���������س الث�����ن�����ن، م�����ا ي���ج���ب اأن 
بالتمّرد  يهذي  مغامر  كّل  يعلمه 
ب���اإرادة  وي�شتهن  ال�شرعّية  على 
املجهول  ن��ح��و  وي���دف���ع  ال�����ش��ع��ب 
واأن�شارها  النه�شة  اأّن  واخل��راب، 
الأحرار  و�شائر  ال�شرعّية  واأن�شار 
ق���د ����ش���ربوا ط��وي��ل ع��ل��ى الأذى 
وال����ش���ت���ه���داف امل���ت���ك���ّرر واأق���ام���وا 
احل���ّج���ة ع��ل��ى خ�����ش��وم��ه��م، ولن 
ال�شيا�شّي  امل�شار  بانهيار  ي�شمحوا 

القائم كّلفهم ذلك ما كّلفهم.
خريطة  اأن  احل���رك���ة  واأ����ش���اف���ت 
حّكمتم  اإذا  و   ، وا�شحة  الطريق 
ال���ع���ق���ل ف����الن����ت����خ����اب����ات ق���ادم���ة 
به  ي���اأت  وم���ن  بيننا،  وال�����ش��ن��دوق 
بلدنا  ون��ح��ف��ظ  اجل��م��ي��ع  ي��ع��ي��ن��ه 
اأملنا  ه���و  ه����ذا   ، وا����ش���ت���ق���راره���ا 
وم���ط���ل���ب���ن���ا وذل��������ك ه�����و ال����ع����دل 
اأنف�شكم  واملنطق، واإذا �شّولت لكم 
اأّي��ه��ا امل��غ��ام��رون احل��م��ق��ى اأم����را ، 
فلن نرتككم تخّربون البلد ولن 
نفّرط يف احلّق مهما كان الثمن.

النه�شة  ح����رك����ة  وا����ش���ت���ن���ك���رت 

البيان،  ن��ف�����س  يف  الإ����ش���لم���ي���ة 
لرئي�س  ُوج��ه��ت  التي  الن��ت��ق��ادات 
التاأ�شي�شي  ب��امل��ج��ل�����س  ك��ت��ل��ت��ه��ا 
خلفية  ع���ل���ى  ع��ت��ي��ق  ال�����ش��ح��ب��ي 
فيها  ه�����دد  ال����ت����ي  ت�������ش���ري���ح���ات���ه 
با�شتباحة كل من يفكر يف التمرد 
على ال�شرعية. وو�شفت يف بيانها 
التاأويلت  ب����  الن���ت���ق���ادات  ت��ل��ك 
الغريبة  وال�����ش��ط��ح��ات  ال��ب��ع��ي��دة 

و�شوء الأدب. 
عتيق  ال�����ش��ح��ب��ي  اأن  اإىل  ُي�������ش���ار 
النه�شة  ح����رك����ة  يف  ال����ق����ي����ادي 
وهدد  توّعد  قد  ك��ان  الإ�شلمية، 
حيث  التمرد،  يف  يفكرون  الذين 
قال خلل تظاهرة ُنظمت ال�شبت 
اإرادة  ي�شتبيح  م���ن  ،ك���ل  امل��ا���ش��ي 
ال�شعب  اإرادة  اأو  امل�شري  ال�شعب 
�شوارع  يف  ،���ش��ُي�����ش��ت��ب��اح  ال��ت��ون�����ش��ي 
ت��ون�����س، واأن ه��ذه اجل��م��اه��ري، لو 
فكرمت يف دو�س ال�شرعّية يف تون�س 

�شتدو�شكم باأقدامها.
هذا  ب�شان  امل�شّجلة  املواقف  ومن 
الثنن،  اأم�س  ا�شتنكر  الت�شريح، 
التوهامي العبدويل امل�شتقيل من 
يف  النه�شة  �شريك  التكّتل،  حزب 
احلكم، ت�شريحات ال�شحبي عتيق 
الأخرية، قائل اإذا اأردمت ا�شتباحة 
ف�شن�شتبيح  ال��ت��ون�����ش��ي��ن،  دم�����اء 

اأّول احلرب  اأ�شاف  ث��ّم  دم��اءك��م.. 
عن  تنّم  عتيق  وت�شريحات  ك��لم 
من  م�شدوم  اإرهابي… اأن��ا  فكر 

هذه الت�شريحات.
اإّن�����ه ي�شاند  ال��ع��ب��دويل  ك��م��ا ق���ال 
ال�شرعية  لأّن  مت��ّرد  حركة  ب�شّدة 
جتاوز  منذ  فيها  م�شكوك  اأ�شبح 
ال�ّشنة التي وّقعت عليها الأحزاب 

قبل انتخابات التاأ�شي�شي.
واأردف اإّنه من الّنكد اأن يوجد يف 
تون�س من ي�شاند الرئي�س امل�شري 

املعزول حممد مر�شي.
تقدمت  ق�������ش���ائ���ي،  ت����ط����ور  ويف 
العابد  دب����ة  ب���ن  ل��ي��ل��ى  الأ����ش���ت���اذة 
مواطنن  ح��ق  يف  اأم�����س،  ب�شكاية 
مبحكمة  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل  اإىل 
عتيق  ال�������ش���ح���ب���ي  ����ش���د  ت���ون�������س 
ورئي�س  النه�شة  بحركة  القيادي 
باملجل�س  امل��ذك��ورة  احل��رك��ة  كتلة 
رفع احل�شانة  التاأ�شي�شي. طالبة 
الغر�س  يف  ب���ح���ث  وف����ت����ح  ع���ن���ه 
ارتكابه  اأج�����ل  م���ن  وم��ق��ا���ش��ات��ه 
جلرمية التهديد مبا يوجب عقابا 
من   222 الف�شل  طبق  جنائيا 
التون�شية وحمل  املجلة اجلزائية 
م��ه��اج��م��ة بع�شهم  ع��ل��ى  ال�����ش��ك��ان 
والقتل  ال���ه���رج  واإث�������ارة  ال��ب��ع�����س 
وال�شلب يف الرتاب التون�شي على 

ف����رز  جل����ن����ة  ع����م����ل  ت���ع���ط���ل  اإىل 
الرت�شحات لع�شوية الهيئة العليا 
رافقها  وما  للنتخابات  امل�شتقلة 
من تعطل لإج��راء النتخابات يف 

الآجال املحددة.
ال�شياق  ذات  يف  ال��ن��ائ��ب  واع��ت��رب 
ثورة  ه��و  م�شر  يف  ح�شل  م��ا  اأن 
ع�شكريا... انقلبا  ولي�س  ثانية 

وه���و ت�����ش��ري��ح اأث����ار غ��ي�����س نواب 
النه�شة الذين بادروا بالت�شوي�س 
اأن يوقفه رئي�س  على كلمته قبل 
ال��ذي �شجع  ال��ك��لم  ع��ن  اجلل�شة 
فيه على النيل من ال�شرعية التي 
جعلت منه نائبا يف املجل�س ح�شب 

قوله.

ال�شرعية خط احمر

احمد اخل�شخو�شي

ا�ستقالة نائب من املجل�ض التاأ�سي�سي..!
•• تون�ص – الفجر - خا�ص

منذ  الأوىل  ه���ي  ت��ع��د  ���ش��اب��ق��ة  يف 
الوطني  املجل�س  جل�شات  انطلق 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ال��ت��ون�����ش��ي ي����وم 22 
النائب  اأع���ل���ن   ،2011 ن��وف��م��رب 
باملجل�س عن حركة الدميقراطين 
اأحمد اخل�شخو�شي  ال�شرتاكين 
خلل جل�شة عامة اأم�س الثنتن، 
ع���ن ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه م���ن امل��ج��ل�����س على 
اأن ال��د���ش��ت��ور ل  خ��ل��ف��ي��ة اع���ت���ب���اره 

ميثل كل التون�شين.
اأن حركة  امل�شتقيل  النائب  واعترب 
ال�شرتاكين  ال���دمي���ق���راط���ي���ن 
اأ�شا�شا  ت��ق��وم  اإل��ي��ه��ا  ي��ن��ت��م��ي  ال��ت��ي 
الأخلقي... والوفاق  الوفاء  على 
ل��ذل��ك ق���رر ال���ش��ت��ق��ال��ة ب��ن��اء على 
الد�شتور  اأن  خا�شة  امل��ب��ادئ  ه��ذه 
فيه الكثري من اخلداع ويراد به اأن 

يكون التون�شيون يف الأ�شفل. 
اإطالة  اأن  اخل�����ش��خ��و���ش��ي  وراأى 
ي��راد بها  اإمن��ا  املجل�س  ف��رتة عمل 
والتمكن  النيابية  اجل��راي��ة  ك�شب 
الإدارة  ع����ل����ى  ال�������ش���ي���ط���رة  م�����ن 
والتغلغل يف دواليب الدولة لو�شع 

ا�شتبدادية  و�شلطة  �شمويل  نظام 
وال���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل����ك يف راأي�����ه هو 
عمله  باآجال  يلتزم  مل  املجل�س  اأن 
تطبيقا ملر�شوم العمل اجلمهوري.

�شياق  يف  اخل�����ش��خ��و���ش��ي  ون������دد 
يف  ت��ت��م  ال��ت��ي  بالتعيينات  مت�شل 
وبن  لءات  ال���و  ح�شب  و  اخل��ف��اء 

اأن ما يجري داخل قبة املجل�س هو 
م�شقط  وتلعب  افتعالت  جم��رد 
وغ�س نظر عن امل�شائل اجلوهرية 
وقد  اأك���رث.  التون�شين  تهم  ال��ت��ي 
املجل�س  من  امل�شتقيلن  اأول  طلب 
ناخبيه  م��ن  الع��ت��ذار  التاأ�شي�شي 
الذين ا�شتاأمنوه على اأداء الأمانة.

 
 
 

هل اأ�سبح را�سد الغنو�سي الرجل الثاين
 يف التنظيم الدويل لالإخوان.. ؟

 اأفادت م�شادر مطلعة نقل عن قناة امليادين اأن تنظيم الإخوان امل�شلمن 
العاملي كلف رئي�س حركة النه�شة التون�شي را�شد الغنو�شي مبهمة رئي�س 
مدينة  يف  عقد  ال���ذي  ال��ط��ارئ  امل��وؤمت��ر  خ��لل  للتنظيم  ال�شيا�شي  املكتب 

ا�شطنبول الرتكية بعد الإطاحة بالرئي�س امل�شري حممد مر�شي.
ما  هو  و  اجلديدة  باملهمة  الغنو�شي  تكليف  مت  فقد  امل�شدر  نف�س  وح�شب 
يعني اأنه اأ�شبح الرجل الثاين يف التنظيم على امل�شتوى العاملي بعد الأمن 

العام اإبراهيم منري م�شطفى.
ويذكر ان اإنباء قد راجت بخ�شو�س حتول را�شد الغنو�شي اإىل ا�شطنبول يف 
اإطار حماولة التنظيم العاملي للإخوان امل�شلمن اإعادة حممد مر�شي اإىل 
احلكم عرب بوابة اإقناع الغرب باإمكانية حدوث حرب اأهلية يف م�شر اإن بقي 

الو�شع على حاله ، و ملناق�شة �شيناريو تدخل يف م�شر من خلل الإخوان.
وق���د مت ت����داول ه���ذا اخل���رب يف ع��دي��د امل��واق��ع وال�����ش��ح��ف الأج��ن��ب��ي��ة منها 
لرئي�س  م�شاركة  اأي��ة  نفى  ق��د  الغنو�شي  را���ش��د  مكتب  وك��ان   ، والتون�شية 
والتي  اأن��ق��رة،  اإىل  الغنو�شي  زي��ارة  اإن  وق��ال  امل��ذك��ور،  الجتماع  احلركة يف 
تزامنت مع الجتماع، كانت مربجمة من قبل وقد التقى اردوغان وجددا 

معا رف�شهما وادانتهما لإزاحة حممد مر�شي.
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كيف نعَّظم الحبيب صلى اهلل عليه وسلم 
اهتم اأهل ال�شنة واجلماعة واعتنوا بجمع خ�شائ�س النبي � �شلى 
اهلل عليه و�شلم �، واإبراز ف�شائله وح�شن اأخلقه، فلم يخل كتاب من 
كتب ال�شنة من ذكر ماآثره، كما اأُفردت كتب م�شتقلة للحديث عنه 
وعن �شريته و�شمائله � �شلى اهلل عليه و�شلم �، مما يدعو كل م�شلم 
راً  اأن يعظمه ويوقره، قال اهلل تعاىل : )اإِنَّا اأَْر�َشْلَناَك �َشاِهداً َوُمَب�شِّ
ُروُه َوُت�َشبُِّحوُه ُبْكَرًة  ُروُه َوُتَوقِّ ِ َوَر�ُشوِلِه َوُتَعزِّ َوَنِذيراً * ِلُتوؤِْمُنوا ِباهللَّ

يًل( )الفتح:9:8( . َواأَ�شِ
 - ُيْحمد عليه - �شلى اهلل عليه و�شلم  " ومما   : القيم  ابن  يقول 
م��ا جبله اهلل عليه م��ن م��ك��ارم الأخ���لق وك��رائ��م ال�شيم، ف��اإن من 
اأنها خري  علم   - و�شلم  عليه  اهلل  - �شلى  و�شيمه  اأخلقه  نظر يف 
اأخلق اخللق، واأك��رم �شمائل اخللق، فاإنه - �شلى اهلل عليه و�شلم 
- كان اأعظم اخللق، واأعظمهم اأمانة، واأ�شدقهم حديثاً، واأجودهم 
ل  وك��ان  ومغفرة،  عفواً  واأعظمهم  احتماًل،  واأ�شدهم  واأ�شخاهم، 
البخاري يف �شحيحه  اإل حلماً، كما روى  �شدة اجلهل عليه  يزيد 
عن عبد اهلل بن عمرو � ر�شي اهلل عنهما � اأنه قال يف �شفة ر�شول 
لي�س  املتوكل  �شميته  ور���ش��ويل،  " حممد عبدي   : ال��ت��وراة  اهلل يف 
بفظ ول غليظ ول �شخاب بالأ�شواق، ول يجزي بال�شيئة ال�شيئة، 
اأقيم به امللة العوجاء، باأن  اأقب�شه حتى  ولكن يعفو وي�شفح، ولن 
يقولوا ل اإله اإل اهلل، واأفتح به اأعينا عميا واآذانا �شما وقلوبا غلفا 
" . واأرحم اخللق واأراأفهم بهم، واأعظم اخللق نفعاً لهم يف دينهم 
الكثرية  املعاين  عن  تعبرياً  واأح�شنهم  اهلل  خلق  واأف�شح  ودنياهم، 
بالألفاظ الوجيزة الدالة على املراد، واأ�شربهم يف مواطن ال�شرب، 
واأعظمهم  بالعهد والذمة،  واأوفاهم  اللقاء،  واأ�شدقهم يف مواطن 
مكافاأة على اجلميل باأ�شعافه، واأ�شدهم توا�شعاً، واأعظمهم اإيثاراً 
ودفاعاً  ل��ه،  وحماية  اأ�شحابه،  ع��ن  ���اً  ذبَّ اخللق  واأ���ش��د  نف�شه،  على 
واأو�شل  ملا ينهى عنه،  واأتركهم  به،  ياأمر  واأق��وم اخللق مبا  عنهم، 

اخللق لرحمه " .

ومن اأ�صباب تعظيم احلبيب ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ :
 : تعاىل  قوله  بحياته يف  اأق�شم  ل��ه، حيث   � وج��ل  ع��ز   � اهلل  تعظيم 
اأثنى  كما   ،)72 َيْعَمُهوَن( )احلجر:  �َشْكَرِتِهْم  َلِفي  اإنَُّهْم  )َلَعْمُرَك 
عليه فقال: )واإنََّك َلَعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم( )القلم: 4(، وقال: )وَرَفْعَنا 

َلَك ِذْكَرَك( )ال�شرح: 4(، فل ُيذكر َب�َشر يف الدنيا ويثنى عليه كما 
ُيذكر النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - ويثنى عليه .

النبي - �شلى اهلل  اأن يعظم  العبد  اإمي��ان  اأن من �شروط   : ومنها 
راً وَنِذيراً  عليه و�شلم -، قال - تعاىل - : )اإنَّا اأَْر�َشْلَناَك �َشاِهداً وُمَب�شِّ
يًل(  ُروُه وُت�َشبُِّحوُه ُبْكَرًة واأَ�شِ ُروُه وُتَوقِّ ِ وَر�ُشوِلِه وُتَعزِّ * ِلُتوؤِْمُنوا ِباهللَّ
اب��ن تيمية يف كتابه ال�شارم  . ق��ال �شيخ الإ���ش��لم   )9  :  8 )الفتح 
له،  والتوقري  والتعظيم  عليه،  والثناء  املدحة  قيام  " اإن  امل�شلول: 

قيام الدين كله، و�شقوط ذلك �شقوط الدين كله ". 
� كذلك ما ميزه اهلل  � �شلى اهلل عليه و�شلم  اأ�شباب تعظيمه  ومن 
الن�شاأة،  الن�شب، وكرم احل�شب، و�شفاء  - تعاىل - به - من �شرف 
واأكمل ال�شفات والأخلق والأفعال، وما حتمله - �شلى اهلل عليه 
والفعل  بالقول  امل�شركن  واأذى  الدعوة،  ن�شر  م�شاق  من   - و�شلم 

حتى اأمت اهلل به الدين واأكمل به النعمة .

تعظيم ال�صحابة للنبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ :
���ش��رف لقاء  اأج��م��ع��ن -  ال�����ش��ح��اب��ة - ر���ش��وان اهلل عليهم  ن���ال  مل��ا 
و�شحبة النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم -، كان لهم الن�شيب الأوفى 
من توقريه وتعظيمه مما �شبقوا به غريهم، ومل ولن يدركهم اأحد 
من بعدهم .. واأجمل من و�شف �شاأنهم يف ذلك عروة بن م�شعود 
الثقفي - ر�شي اهلل عنه � حن فاو�س النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - 
يف �شلح احلديبية، فلما رجع اإىل قري�س قال : " اأي قوم ! واهلل لقد 
وفدت على امللوك ووفدت على قي�شر وك�شرى والنجا�شي، واهلل اإْن 
راأيت ملكاً قط يعظمه اأ�شحابه ما يعظم اأ�شحاب حممد حممدا، 
واهلل اإن تنخمَّ نخامًة اإل وقعت يف كف رجل منهم فدلك بها وجهه 
واإذا تو�شاأ كادوا يقتتلون على  اأم��ره،  ابتدروا  اأمرهم  واإذا  وجلده، 
ون النظر اإليه  و�شوئه، واإذا تكلم خف�شوا اأ�شواتهم عنده، وما يحدُّ

تعظيما له .." رواه البخاري .
يعني   - و�شلم  عليه  اهلل  - �شلى  النبي  وتوقري  بتعظيم  الأم��ر  اإن 
اأن ذلك عبادة، ومن ثم فال�شوؤال الذي يطرح نف�شه : كيف نعظم 

احلبيب - �شلى اهلل عليه و�شلم - ؟
و�شلم  عليه  اهلل  � �شلى  توقري احلبيب  واأعظم �شور  ��ل  اأجَّ اإن من 
هي   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - فمتابعته  وات��ب��اع��ه،  ب��ه  الق��ت��داء   �

اإذ  لوازمها،  من  ولزم  اهلل،  ر�شول  حممداً  ب��اأن  ال�شهادة  مقت�شى 
معنى ال�شهادة له باأنه ر�شول اهلل حقاً � كما يقول ال�شيخ حممد بن 
عبد الوهاب : " طاعته فيما اأمر، وت�شديقه فيما اأخرب، واجتناب 

ما عنه نهى وزجر، واأن ل ُيْعبد اهلل اإل مبا �شرع " .
اأو توقري للنبي  اأي تعظيم  اإذ  وهذا من كمال التعظيم والتوقري، 
- �شلى اهلل عليه و�شلم - لدى من �شك يف خربه، اأو ا�شتنكف عن 
ابتدع يف دينه، وَعَبد اهلَل من غري  اأو  اأو ارتكب خمالفته،  طاعته، 
طريقه ؟!، ومن ثم قال � �شلى اهلل عليه و�شلم � : )من عمل عمًل 

لي�س عليه اأمرنا فهو رد)مردود عليه(( رواه م�شلم .
ومن �شور تعظيم النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � :

الثناء وال�شلة عليه، والتاأدب عند ذ كره - �شلى اهلل عليه و�شلم - 
باأن ل يذكر با�شمه جمرداً، بل يو�شف بالنبوة اأو الر�شالة، والإكثار 
من ذكره، وال�شوق لروؤيته، وتعداد ف�شائله وخ�شائ�شه، ومعجزاته 
ودلئل نبوته، وتعريف النا�س ب�شنته وتعليمهم اإياها، وتذكريهم 
وما  وخلله،  واأخلقه  �شفاته  وذك��ر  وحقوقه،  ومنزلته  مبكانته 

كان من اأمور دعوته و�شريته وغزواته .. 
ومتى كان تعظيم النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - م�شتقراً يف القلب، 
فاإن اآثار ذلك �شتظهر على اجلوارح والل�شان حتماً ل حمالة، حيث 
باقي  وت��رى  حما�شنه،  وذك��ر  عليه  والثناء  مبدحه  الل�شان  يجري 
اجلوارح ممتثلة ملا جاء به ومتبعة ل�شرعه واأوام��ره، وموؤدية ملاَله 
من احلق والتكرمي، وذلك كله يف حدود امل�شروع، و�شطاً بن اجلفاء 

وبن الغلو.
ومن �شور التعظيم للحبيب � �شلى اهلل عليه و�شلم � تعظيم ما جاء 
َمَنة يف الكتاب وال�شنة كما فهمها �شلف الأمة،  به من ال�شريعة املت�شَّ
مناحي  كل  يف  وحتكيمها  وقالباً،  قلباً  والتزامها  باتباعها  وذل��ك 
احلياة، و�شوؤونها اخلا�شة والعامة، فاإن هذا هو مقت�شى التعظيم 

احلقيقي، والتوقري ال�شادق للحبيب � �شلى اهلل عليه و�شلم � . 
� هذه ال�شورة من �شور تعظيمه، وهذا  ول��ذا قدم اهلل - عز وجل 
 ،- و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - معه  الواجبة  الآداب  �شائر  على  الأدب 
قوله،  دون  ق��ول  اأو  اأم���ره،  دون  باأمر  يديه  بن  التقدم  عن  فنهى 
ِ وَر�ُشوِلِه  ُموا َبْنَ َيَدِي اهللَّ َها اَلِذيَن اآَمُنوا ل ُتَقدِّ فقال تعاىل : )َيا اأَيُّ

َ �َشِميٌع َعِليٌم( )احلجرات: 1( . َ اإنَّ اهللَّ واتَُّقوا اهللَّ

من  ال�شرب  اإىل  واأقربهم  بتعظيمه،  حظاً  النا�س  فاأ�شعد  ثم  ومن 
اهلل  �شلى   � وهديه  �شريعته  واتبعوا  �شنته  اأحيوا  من  هم  حو�شه، 

عليه و�شلم � .
� ينبغي ترجمته  � �شلى اهلل عليه و�شلم  ادع��اء تعظيم احلبيب  اإن 
الع�شر  ال��ت��ي عا�شها يف  وم��واق��ف��ه،  ب��اأف��ع��ال��ه  والق���ت���داء  ب��ات��ب��اع��ه، 
واحلزن،  والفرح  والغنى،  والفقر  والغ�شب،  الر�شا  ويف  والي�شر، 
وحن اأدبرت عنه الدنيا، وحن كانت تقبل عليه، بل يف حياته كلها، 
ِ اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة مِلَْن َكاَن  قال اهلل تعاىل : )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُشوِل اهللَّ

َ َكِثرياً( )الأحزاب:21( .. َ َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اهللَّ َيْرُجو اهللَّ
ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يجعلنا من املعظمن لر�شولنا - �شلى اهلل عليه 
واأن يح�شرنا يف زمرته، وي�شقينا من يده  ل�شنته،  املتبعن   � و�شلم 

ال�شريفة �شربة ل نظماأ بعدها اأبدا ..

ال�شحة  ب����وزارة  والط���ع���ام  ال��ت��غ��ذي��ة  ادارة  يف  اخت�شا�شيتان  دع���ت 
رم�����ش��ان مت�شمنة  و���ش��ح��ور يف  ف��ط��ور  وج��ب��ات  ت��ن��اول  اىل  امل�شنن 
مما  الأل��ي��اف  على  لحتوائها  ومقطعة  طازجة  وفواكه  خ�شراوات 
وقالت  القولون.  وظائف  ويح�شن  بالم�شاك  ال�شابة  فر�س  يقلل 
الخت�شا�شيتان يف ت�شريح �شحفي ان �شيام كبار ال�شن يف رم�شان 
ي�شتدعي مراعاة العديد من الأمور التي تتعلق ب�شحتهم وقدرتهم 
ع��م��ري��ة حتدث  م��رح��ل��ة  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة  ان  ال�����ش��ي��ام م�شيفتن  ع��ل��ى 
التقدم  نتيجة  ونف�شية  وذهنية  وف�شيولوجية  حيوية  تغريات  فيها 

بالعمر.
امل�شنن  ان  ال�شميط  عنود  التغذية  اخت�شا�شية  قالت  جهتها  من 

يعانون عادة عددا من المرا�س وامل�شكلت ال�شحية وهوؤلء عليهم 
ا�شت�شارة الطبيب لتجنب م�شاعفات تلك الأمرا�س.

ودعت اىل مراعاة التغري يف العوامل ال�شحية ال�شابقة عند تغذية 
�شحيح  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  وات��ب��اع  مفطرا  اأو  �شائما  ك��ان  ���ش��واء  امل�شن 
�شهلة  اأطعمة  كاختيار  ال�شحية  واحتياجاته  ق��درات��ه  مع  يتما�شى 
امللح  كميات  م��ن  والتقليل  امل��اء  م��ن  كبرية  كميات  وت��واف��ر  اله�شم 

وال�شكر ومراعاة اأن تكون الوجبات متكاملة ومتوازنة.
هناك  ان  ال��ع��ن��زي  ع��ن��ود  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�شا�شية  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ار�شادات مهمة يجب على امل�شن الأخذ بها عند ال�شيام منها التعجيل 
بالفطور وتاأخري ال�شحور وبدء الفطور بتمرات ور�شفات من املاء اأو 

اللنب ثم القيام ل�شلة املغرب وبعدها امتام الفطار.
الكافين  على  حتتوي  التي  الأطعمة  من  بالتقليل  امل�شن  واأو���ش��ت 
كال�شاي والقهوة وامل�شروبات الغازية وتناول الأطعمة ال�شهلة الأكل 
عن  والب��ت��ع��اد  واجل��ري�����س  والهري�س  كال�شوربات  واله�شم  و�شهلة 
والكثار  الأم��لح  من  املحتوى  والعالية  بالدهون  الغنية  الأطعمة 

من �شرب املاء.
وقالت العنزي ان الن�شاط البدين ي�شاعد يف حت�شن حالة املري�س 
ال�شحية والنف�شية والوقاية من ال�شابة باأمرا�س العظام واملفا�شل 
البدنية  الأن�شطة  اأن�شب  اأح��د  والقيام  الرتاويح  �شلة  ان  م�شيفة 

التي ميكن اأن يوؤديها امل�شن خلل �شهر رم�شان.  

على المسنين اإلكثار من الفواكه والخضروات في رمضان

وكالهم  بعنايته  توالهم  الذين  واأوليائه  اهلل  عباد  هم  االأعالم  هوؤالء 
امل�صتقيم فكانوا  ال�صراط  اإىل  نوره وهداهم  واأ�صفى عليهم من  برعايته 
منه وكانوا له وقد روى اأبو داوود عن عمر ر�صي اهلل عنه عن النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم فقال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )اإن من عباد 
يوم  وال�صهداء  االأنبياء  يغبطهم  �صهداء  وال  باأنبياء  هم  ما  الأنا�صا  اهلل 
القيامة مبكانتهم من اهلل عز وجل( قالوا : يا ر�صول اهلل من هم؟ قال: 
يتعاطونها  اأمــوال  بينهم وال  اأرحــام  هم قوم حتابوا بروح اهلل على غري 
النا�ش وال  اإذا خاف  نور ال يخافون  لعلى  واإنهم  لنور  اإن وجوههم  فواهلل 
ال  اهلل  اأولياء  اأن  اأال   ( الكرمية  االآية  تال  ثم  النا�ش  حزن  اإذا  يحزنون 
يف  الب�صرى  لهم  يتقون  وكانوا  اآمنوا  الذين  يخزنون  هم  وال  عيهم  خوف 
احلياة الدنيا ويف االآخرة..ال تبديل لكلمات اهلل ذلك هو الفوز العظيم ( 

�صورة يون�ش االآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �صره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�صراط  على  امل�صتقيم  ل�صرائعه  املطبق  ور�صوله  هلل  املحب  ور�صوله  باهلل 

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�ش وال�صيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�صطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإال ذكره فوجودهم ذكر له واأنفا�صهم متعلقة بخ�صيته  ون�صوا الدنيا 
معرفة  دون  بع�صا  بع�صهم  يعرفون  منه  والتقرب  فلمر�صاته  اجتمعوا 
يخافون  وال  �صواه  اأحدا  يخ�صون  ال  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �صابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�صبه  من  اإال  �صيد  على 
قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �صدق 
اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 

ا�صتقاموا تتنزل عليهم املالئكة وال تخافوا وال حتزنوا واب�صروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف االآخرة ولكم فيها 
�صورة  رحيم(  غفور  من  نزال  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�صكم  ت�صتهي  ما 
ف�صلت) 30-23( ويف حديث  قد�صي رواه البخاري عن اي هريرة ر�صي 
اهلل عنه قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عيه و�صلم :) يقول اهلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�صيء 
حتى  بالنوافل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�صت  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�صر  الذي  وب�صره  به  ي�صمع  الذي  �صمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�ش بها ورجله التي مي�صي بها ولئن �صاألني العطيته ولئن 
ا�صتعاذين الأعذته وما ترددت عن �صيء اأنا فاعله ترددي عن نف�ش عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�صاءلته(.

ال�صلبي فقيهًا و�صوفيًا
هو  تكفريه  يف  ال��دائ��رة  وم��رك��ز  و�شوفيا  فقيها  كاجلنيد  ال�شبلي  وك��ان 
ت�شمية  تكن  ونهايته توحيده ومل  بدوؤه معرفة اهلل  والت�شوف  التوحيد 
ما  ول��وله��ا  نفو�شهم  م��ن  عليهم  بقيت  لبقية  اإل  بال�شوفية  ال�شوفية 

تعلقت بهم الت�شمية .
فوجدوه  فعرفوه  تعاىل  هلل  اأنف�شهم  ج���ردوا  لأن��ه��م  ال�شوفية  اأن  يعني 

ف�شفت نفو�شهم من كل كدر.
باأردية  اخل��واط��ر  وجتليل  ال�شفاء  مب���راوح  للقلوب  ت��روي��ح  والت�شوف 
الوفاء والتخلق بال�شخاء والب�شر يف اللقاء يعني اأن الطريق هو التخلق 

بالأخلق الربانية ونبذ الأخلق الدنية.
ا�شتغلوا  ملا  اأحد يعرف اهلل قالوا كيف قال لو عرفوه  ال�شبلي ما  ويقول 

ب�شواه.
ال��ك��ون ببال  ال��ك��ون ببالك ق��ال وك��ي��ف يخطر  األ��ي�����س يخطر  ل��ه  وق��ال��وا 
اأهل البلء وكانت  اأهل الغفلة عن اهلل تعاىل هم  من عرف املكون وقال 
جماهداته يف بدايته فوق احلد فلبد من الجتهاد واملجاهدة ولكنهما 
اأو  بجهد  ن��درك  اأي  عن  لمتناعها  احلقيقة  من  �شيء  اإىل  يو�شلن  ل 
اجتهاد واإمنا هي مواهب ي�شل العبد اإلهيا باإي�شال احلق تعاىل ل غري 
اأحبه ولكن ذلك ل يعني  اأنه تعايل يبداأ العبد باملحبة ويهديه ملا  ولول 
اأن يرتك ال�شاعي اإىل اهلل املجاهدة حتى ي�شل فاملريد هو دائم املجاهدة  
مثابر عليها ودا ئم الذكر هلل بالقلب ولي�س بالل�شان .ويقول ال�شلبي لي�س 
اإل ذكره بالل�شان  للأعمى من اجلوهرة واإل مل�شها ول للجاهل من اهلل 
وذكر اهلل تعايل على ال�شفاء ين�شي العبد مرارة البلء ومع ذلك فلي�س 

من اأ�شتاأن�س بالذكر كن اإ�شتا ن�س باملذكور.

من اأحواله واأقواله
عا�س ال�شبلي �شبعا وثمانن �شنة فقد تويف �شنة 334 ه  945- م ودفن 
مبقربة اخليزران ببغداد وروي عنه الكثري من الأق��وال التي تعرب عن 

مدى عمق روؤيته وخربته باحلب الإلهي والزهد يف احلياة الدنيا.
والزهد عند ال�شبلي حتويل القلب من الأ�شياء اإىل رب الأ�شياء وكذلك 
الأمر يف التوكل ويقول اإن اأحدكم  يزعم اأنه يتوكل على اهلل وهو يكذب 

فلو توكل عليه لر�شي بفعله وكذلك الرجاء  فهو اأن ترجو اأن ل يقطع 
بك دونه.

املحبة
واأما املحبة فهي �شراط الأولياء وتقويتها بالهمة فمن ملت همته �شعفت 
حمبته والأعجب عنده من اأمر املريد هو اأن يعرف اهلل ثم يع�شاه واأما 
املحب الذي ل تفرت حمبته فهو دائم ال�شوق للحق وحمبته تدفعه اإىل 
اإليه وموافقته ولبد من حمبته ولب يف حمبته من  �شرور من ي�شتاق 
الأدب ولي�س  للمحبة مع احلق اإل تعريف واحد اإنها اإتباع اأوامر املحبوب 
وهي  احل��ال  وكتمان  وال�����ش��دق  الإخ��ل���س  فيها  وجيب  نواهيه  وجتنب 

الفراغ للحبيب وترك العرتا�س على الرقيب .
وقال ال�شبلي ملخ�شا مذهبه يف حب اهلل �شعرا:

لي�س تخلو جوارحي منك وقتا.. هي م�شغولة بحمل هواك
لي�س يجري على ل�شاين �شيء .. علم اهلل ذا �شوى ذكراك
ومتثلت حيث كنت بعيني فهي اإن غبت اأو ح�شرت تراك

وقال:
باح جمنون عامر بهواه .. وكتمت الهوى فمت بوجدي

فاإذا كان يوم القيامة نودي .. من قتيل الهوى تقدمت وحدي 
وله اأي�شا : 

اأيها ال�شيد الكرمي.. حبك بن احل�شا مقيم
يا رافع النوم عن جفوين .. اأنت مبا مر بي عليم

وان�شد يقول:
دعتني دواعي احلب من كل جانب .. فلي�س لها مني �شبيل ومهرب

وحملتني مامل تطقه جوارحي .. ف�شرك يف الأح�شاء مني مغيب

من اأقواله
ل يتحقق العبد بالتوحيد حتى ي�شتوح�س من �شره وح�شه لظهور احلق 
�شره  ع��ن  فال�شواهد  احل��ق  غ��ري  اآخ��ر  �شيئا  بباله  يخطر  ل  هناك  عليه 
عو�س  ول  ي�شهده  �شاهد  فل  قلبه مطرودة  عن  والع��وا���س  م�شروفه  
يعبده ول �شر يطالعه ول بر يلحظه هو يف حقه عن حقه حمجوب ويف 

اختلف الرواة حول ا�شم ال�شبلي فقيل اإ�شمه ابو بكر دلف بن جحدر اأو ابن 
جعفر ولكنهم اتفقوا على اأنه اأبو بكر ال�شبلي ن�شبة اإىل قرية �شبلية من 
خرا�شان لكنه ولد يف بغداد وقيل يف �شامراء �شنة 247 ه  يف بيت عز وجاه 
كان اأبوه حاجبا للخليفة وخاله اأمري الأمراء بالإ�شكندرية ما بلغ ال�شبلي 
نف�شه يف املنا�شب العامة مبلغ احلجابة رئي�س الديوان وعا�س يف بلط 
مذهب  على  وتفقه  ورواه  احل��دي��ث  وكتب  الأرب��ع��ن  �شن  حتى  اخلليفة 
الإمام مالك وقال عن ذلك كتبت احلديث ع�شرين �شنة وجال�شت الفقهاء 
خري  بال�شويف  التقى  فقد  ال��رواي��ة  عن  العناية  �شغلته  ثم  �شنة  ع�شرين 
اأهل  من  وطلب  الدنيا  عن  فان�شرف  به  وفنت  جمال�شه  وح�شر  الن�شاج 
الولية التي هو عليها اأن يعفوه منها وبداأ املجاهدة والت�شوف ف�شحب 
اجلنيد �شيخ ال�شوفية وارتبط به بذكر ان اهلل ويتواجدان فيه حتى كانا 

اإذا افرتقا �شعى ال�شبلي اإليه يقول: 
عودوين الو�شال والو�شل عذب ... ورموين بال�شد وال�شد �شعب

زعموا حن اأزمعوا اأن ذنبي... فرط حبي لهم ما ذاك ذنب
ل وحق اخل�شوع عند التلقي...  ما جزي من يحب اإل بحب 

فيجيبه اجلنيد: 
ومتنيت اأن اأراك .. فلما راأيتكما

ده�شة  ال�شرور.. فلم اأملك البكا-اأي غ���ل���ب���ت 
ال�شمت وال�شكوت.

خطة عن خطه م�شلوب.
�شرور املوؤمنن بالأجور و�شرور العارفن باهلل تعاىل.

ما عرف اهلل تعال مين اآثر نف�شه عليه وطلب منه ما لي�س له عليه املحبة 
اإيثار ما حتب ملن حتب.

اإرادته وف�شخ اختيارك عند اختياره وترك  اأرادتك عند  اإ�شقاط  العبودية 
منيتك عند ق�شائه.

تذيب  ال�شوق  ون��ار  الأرواح  تذيب  املحبة  ون��ار  القلوب  تذيب  الهيبة  ن��ار 
النفو�س.

لي�س من ا�شتاأن�س بالذر كن ا�شتاأن�س باملذكور.
وقال رجل لل�شبلي اإيل ما ذا ت�شرتيح قلوب املحبن امل�شتاقن فقال اإىل 

�شرورهم مبن ا�شتاقوا اإليه وموافقته .
ال�شرائر  ف��ق��ال : ه��و الإخ��ل���س بالنطق وا���ش��ت��غ��راق  ال��وف��اء   و�شئل ع��ن 

بال�شدق.
�شهو طرفة عن عن اهلل لأهل املعرفة �شرك باهلل.

الفرح باهلل اأوىل من احلزن بن يدي اهلل.
ولي�س من  باحلق عن اخللق  احتجب  احل��ق كمن  احتجب عن  لي�س من 

جذبته اأنوار قد�شه اإىل اأن�شه كن جذبته اأنوار رحته اإىل مغفرته 
وراي ال�شبلي يوم عيد خارجا من امل�شجد وهو يقول: 

اإذا ما كنت يل عيدا فما اأ�شنع بالعيد
جري حبك يف قلبي كجري املاء يف العود.

واأن�شد يقول:
منوت مبا نهوى جميعا ول نبدي  واأين واإياه لفي احلب �شادق 

وقال عبد اهلل بن حممد الدم�شقي كنت واقفا على حلقة ال�شبلي يف جامع 
املدينة فوقف �شائل على حلقته وجعل يقول : يا اهلل يا جواد فتاأوه ال�شبلي 
اآخر  اأ�شف احلق باجلود وخملوق يقول يف  اأن  و�شاح فقال كيف ميكنني 

اأعطاه �شيئا:
ثناها لقب�س مل جتبه اأنامله تعود ب�شط الكف حتى لو اأنه  
كاأنك تعطيه الذي اأنت �شائله تراه اإذا ما جئته متهلل  

جلاد بها فليتق اهلل �شائله ولو مل يكن يف كفه غري روحه 
فلجته املعروف واجلود �شاحله هو البحر من اأي النواحي اأتيته  

ثم بكي ال�شبلي وقال يا جواد : فاإنك اأوجدت تلك اجلوارح وب�شطت تلك 
الهمم ثم مننت بعد ذلك على اأقوام بعز ال�شتغناء عنهم وعما يف اأيديهم 
بك فاإنك اجلواد كل اجلود لأنهم يعطون عن حمدود وعطاوؤك ل حد له 

ول �شفة فيا جواد يعلو كل جواد وبه جاد كل من جاء. 

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي
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من اإ�شابتها بالت�شلب.
ال�شيام،  بعد  فعل  رد  اجل�شم  يف  يولد  اجل��وع   )6
بالن�شاط  وب�����ش��ع��ور  ال���ط���ع���ام،  يف  ب��رغ��ب��ة  ي��ت��ج��ل��ى 
ب�شكل  الطعام  تناول  على  اعتاد  اأن  بعد  واحليوية 

ممل.
) ب ( علقة ال�شوم بالوظيفة اجلن�شية: فتعتمد 
مبجاهدة  للإن�شان  النف�شية  الإرادة  تقوية  على 
الوظيفة  تثري  التي  املعا�شي  عن  والعزوف  نف�شه، 
والرذيلة  باملعا�شي  وال��ت��ف��ك��ري  كالنظر  اجلن�شية 
اجلن�شية،  ال��ه��رم��ون��ات  اإف����راز  زي���ادة  ت�شبب  وال��ت��ي 
ولذلك فقد كان ال�شيام الدواء الناجح الذي وجه 
اإليه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ال�شاب الذي ل 
من  ال�شباب!  مع�شر  )ي��ا  ق��ال:  اإذ  ال���زواج  ي�شتطيع 
ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل ي�شتطع فعليه 
البخاري )476/6(  له وج��اء( رواه  فاإنه  بال�شوم 
اجلن�شية  احل��ي��اة  يف  ال�شباب  ان��ح��راف  اأن  �شك  ول 
لعدم  بالأ�شا�س  يعود  باأعمالهم  اأو  بتفكريهم  �شواء 
ت��ه��ذي��ب ع��واط��ف��ه��م وغ��ري��زت��ه��م، وه���ذا ه��و ال�شبب 
بقدر  يكونوا  اأن  �شبابنا يف  ف�شل معظم  الأ�شا�س يف 
منهم  تتطلب  والتي  اأمتهم  تواجه  التي  امل�شوؤولية 
عطاء اأكيداً يف ميادين العلم والعمل واإمياناً اأقوى 

من كل املغريات ومن كل اخلطوب واملحن.
) ج ( علج ال�شوم للأمرا�س:

ثبت تاأثري ال�شيام اجليد على كثري من الأمرا�س 
واأهمها:

املعدة  التهاب  يف  كما  اله�شم:  جهاز  اأمرا�س   )1
اأ�شا�س املعاجلة فيه هو ال�شيام ملدة  اأن  احلاد حيث 
الكولون  تهيج  يف  ال�شيام  يفيد  كما  �شاعة.   24

واأمرا�س الكبد و�شوء اله�شم.
البدانة.  )2

الدم،  �شغط  وارت���ف���اع  ال�����ش��راي��ن،  ت�شلب   )3
وخناق ال�شدر.

لل�شوديوم،  احلاب�س  املزمن  الكلية  التهاب   )4
اأو امل�شبب للوذمة.

الق�شبي. الربو   )5
والعاطفية. النف�شية  ال�شطرابات   )6

ال�شيام عبادة يجب المتثال بها لأمر اهلل عز وجل 
فمجال  العلم،  لنا  يك�شفه  مب��ا  تعليقها  يجوز  ول 
العلم مهما ارتقى حمدود ول ميكن له اأن ي�شتوعب 
ه��ذا ل مينع من  ولكن  ت��ع��اىل...  اهلل  كامل حكمة 
اأو يك�شف عنها  التحدث عما تك�شف منه امللحظة 

العلم من فوائد التوجيهات الإلهية.

ومن فوائد ال�صيام الطبية:
اجلهاز  يعترب  اله�شمي:  ب��اجل��ه��از  ع��لق��ت��ه   ) اأ   (
اله�شمي اأكرث الأجهزة تاأثراً بال�شوم، فاإنه ي�شرتك 
فيه الفم وغدده اللعابية، واملعدة وغددها ومفرزاتها 
اله�شمية  وم���ف���رزات���ه���ا  وال��ب��ن��ك��ري��ا���س  وال���ك���ب���د، 
وال�شفراوية، والأمعاء ومفرزاتها املعوية، ت�شرتك 
اأكرث  اله�شمي  واجلهاز  اله�شم...  عملية  يف  كلها 
الأجهزة عمًل وحتمًل لأعباء اله�شم الكبرية، فاإذا 
اأمكن اإراحة اأع�شاء اجل�شم كافة واجلهاز اله�شمي 
خا�شة بنظام ثابت طيلة �شهر كامل حل�شلنا على 

فوائد عديدة ل ميكن اإنكارها ومنها:
التي  املرتاكمة  �شحومه  من  البدن  تخلي�س   )1
�شعباً  مر�شاً  تغدو  والتي  عليه  ثقيًل  عبئاً  ت�شكل 
ال�شمنة،  داء  ه���و  امل���ر����س  وذل�����ك  ت�������زداد،  ع��ن��دم��ا 
يف  املجدية  الغريزية  الو�شائل  اأح�شن  هو  فاجلوع 
معاجلة ال�شمنة واإذابة ال�شحوم املرتاكمة وت�شحيح 
ا�شتقلب الد�شم ككل، كما تقي الإن�شان من م�شار 
املختلفة  الهرمونات  اأو  لل�شهية  املخففة  الأدوي����ة 

التي قد يلجاأ لها ملعاجلة البدانة.
املرتاكمة. وال�شموم  الف�شلت  طرح   )2

لأن  وغ���دده  اجل�شم  خل��لي��ا  الفر�شة  اإت��اح��ة   )3
املعدة  وخا�شة  الأكمل  الوجه  على  بوظائفها  تقوم 

والكبد والأمعاء.
الوقت  البويل بع�س  الكليتن واجلهاز  اإراح��ة   )4  

من طرح الف�شلت امل�شتمر.
تخفيف   )5
الد�شم  وارد 
ع������������������ل������������������ى 
 ، ين ا ل�شر ا
وال������وق������اي������ة 

بع�ش  زيــادة  هو  رم�صان  يف  الوا�صح  �ــصــوؤال: 
النا�ش يف ال�صمنة والتخمة !! فما ال�صبب ؟

لكي نح�شل على فائدة ال�شيام املثلى يجب اللتزام 
ال�شحيح باآدابه التي منها تاأخري ال�شحور، وتعجيل 
وكيفاً...  كّماً  الطعام  يف  الإ���ش��راف  وع��دم  الفطور، 
واهتمام النا�س اليوم بال�شيام هو اهتمام بالأ�شماء 
فاأ�شبح  ال���ع���ب���ادة  ت��ل��ك  ل�����روح  واإه����م����ال  وامل���ظ���اه���ر 
الإ����ش���راف يف ال��ط��ع��ام ك��ّم��اً وك��ي��ف��اً يف رم�����ش��ان هو 
يجعل من  الآداب  فاإهمال هذه  رم�شان  ل��وازم  من 
رم�شان �شهر التخمة والبطنة والتنعم بعد اأن كان 

�شهر ال�شرب والتق�شف والإميان واجلهاد.

ثانيًا: االأخالقية:
لل�شوم انعكا�شات نف�شية حميدة يتجلى ذلك برقة 
امل�شاعر، ونبل العواطف، وحب اخلري، والإبتعاد عن 
اجلدل وامل�شاركة وامليول العدوانية، ويح�س ال�شائم 
و�شلم: )  واأفكاره قال �شلى اهلل عليه  ب�شمو روحه 
يرفث  فل  �شائماً  اأحدكم  كان  ف��اإذا  وال�شيام جنة، 
اإين  فليقل:  قاتله  اأو  اأح��د  �شابه  ف��اإن  ي�شخب،  ول 

�شائم ( رواه البخاري ) 6/(.
ثالثاً: الجتماعية:

يف  ي��اأك��ل��ون  واح���دة  اأم��ة  باأنهم  النا�س  �شعور  منها: 
وقت واحد وي�شومون يف وقت واحد، وي�شعر الغني 
بنعمة اهلل ويعطف على الفقري، ويقلل من مزالق 
ي الأوا�شر  ال�شيطان لبن اآدم وفيه تقوى اهلل وتقوِّ

بن اأفراد املجتمع.
رابعاً: - وهي من اأهمها – الإميانية والرتبوية:

هذا  اإع���داد  هي  التكاليف  يف  الأ�شلية  احلكمة   •
الأر������س وتهيئته  ل����دوره يف  ال��ب�����ش��ري  ال��ك��ائ��ن 

للكمال املقدر له يف احلياة الآخرة.

التقوى،  ه��ي  ال�����ش��وم  م��ن  ال��ك��ب��رية  ال��غ��اي��ة  اإن   •
ف��ال��ت��ق��وى ه���ي ال���ت���ي ت�����ش��ت��ي��ق��ظ يف ال���ق���ل���وب وهي 
لر�شاه،  واإي���ث���اراً  هلل  ط��اع��ة  الفري�شة  ه���ذه  ت����وؤدي 
اإف�شاد  من  القلوب  هذه  حتر�س  التي  هي  والتقوى 
ال�شوم باملع�شية ولو تلك التي حتدث يف البال، قال 
َياُم  َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكُم ال�شِّ تعاىل: )) َيا اأَيُّ
)) َتتَُّقوَن  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِم��ْن  ��ِذي��َن  الَّ َعلَى  ُكِتَب  َكَما 

)البقرة:183(.
• ال�شوم هو جمال تقرير الإرادة العازمة احلازمة، 
وجمال ات�شال الإن�شان بربه ات�شال طاعة وانقياد 
اجل�شد  ���ش��رورات  على  ال�شتعلء  جم��ال  اأن���ه  كما 
كلها واحتمال �شغطها وثقلها اإيثاراً ملا عند اهلل من 

الر�شا واملتاع.
 وهذه كلها عنا�شر لزمة يف اإعداد النفو�س لحتمال 
م�شقات الطريق املفرو�س بالعقبات والأ�شواك الذي 
تتناثر على جوانبه الرقاب وال�شهوات، والذي تهتف 

ب�شالكيه اآلف املغريات.
• اأن ي�شعر الذين اآمنوا بقيمة الهدى الذي ي�شره 
اأن��ف�����ش��ه��م يف فرتة  اهلل ل��ه��م وه���م ي��ج��دون ه���ذا يف 
القلوب  ف��رتة، وه��م مكفوفو  اأك��رث من كل  ال�شيام 
عن  اجل����وارح  ومكفوفو  املع�شية،  يف  التفكري  ع��ن 
حم�شو�شاً،  ملمو�شاً  بالهدى  �شاعرون  وهم  اإتيانها، 
هذه  على  ولي�شكروه  هداهم  ما  على  اهلل  ليكربوا 
ال��ن��ع��م��ة ول��ت��ف��يء ق��ل��وب��ه��م اإل��ي��ه ب��ه��ذه ال��ط��اع��ة )) 
)) َت�ْشُكُروَن  َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعلَى   َ اهللَّ وا  ُ َوِلُتَكربِّ

)البقرة:185(.
والرجولة. الإرادة  وقوة  • ال�شرب 

الرياء  م��ن  والب��ت��ع��اد  امل��راق��ب��ة  م��ب��داأ  • حت��ق��ي��ق 
وال�شمعة.

والأم����ان����ة  ال�������ش���دق  ب��ت��ع��ل��م  الأخ�������لق  • ت��ه��ذي��ب 
واللغو  ال���زور  وق��ول  ال��ك��ذب  واجتناب 

اأحدكم  �شوم  ك��ان  اإذا   ( وال�شفه 
يرفث،  ول  ي�����ش��خ��ب  ف���ل 

قاتله  اأو  اأح���د  �شابه  واإن 
فليقل: اإين �شائم ( رواه 

البخاري ) 474/6(.
باإمكان  املوؤمن  • اإ�شعار 
ال�شيئ  ال���واق���ع  ت��غ��ي��ري 

واق������ع  اإىل 

من حكم الصوم وفوائده 
العالقة بني احلياة 

الروحية واحلكمة العقلية
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

العقل  ع��امل  بن  جمع  ملكا  ال�شلم  عليه  �شليمان  ك��ان  لقد 
وعامل الروح، وذلك ما ورثه عن اأبيه امللك داود عليه ال�شلم، 
عليهما  و�شليمان  داود  امللكن  لقاء  الكرمي  ال��ق��راآن  وي�شور 
ال�شلم حيث عر�شت عليهما ق�شية من ق�شايا املجتمع، وهى 
الذين يطلقون  الرعاة  الزراعية من  الأرا�شي  التعدى على 
للزراعة،  خ�ش�شت  اأر����س  يف  ل��ريع��وا  وموا�شيهم  اأغنامهم 
فذهب املزارع اإىل الق�شر الذي يعي�س فيه كل من امللكن داود 
اأو تعمد  اأحد الرعاة الذي �شها  و�شليمان، وا�شتكى لهما من 
اأن يرتك اأغنامه وموا�شيه تاأكل من نباتات هذه الأر�س مما 
اأ�شابها بالتلف ال�شديد، فاأ�شدرا حكمهما باأن يتوىل �شاحب 
الأر���س الزراعية الأغنام ليكون راعيا لها، واأن يتوىل راعي 
الأغنام الأر���س ليزرعها، فاأعيدت الأر���س اإىل �شابق عهدها 
ومنت زراعتها واأينعت، فتفهم �شليمان عليه ال�شلم اأن يعيد 
الأول،  لراعيها  الأغ��ن��ام  يعيد  واأن  الأ�شلي  للمزارع  الأر���س 
وهكذا تتدرج الأحكام بتغري املواقف، وبذلك لن يكون املزارع 
يفتقد  لأن��ه  الأغنام مزارعا  راع��ي  يكون  ولن  راعيا للأغنام 
اخلربة يف الزراعة، وكان ذلك منطق العقل احلكيم، وقد بن 
القراآن فى اآياته هذا املعنى ليكون در�شا لكل احلكام والق�شاة، 
اإِْذ  َو�ُشلَْيَماَن  َوَداُوَد  الأنبياء)   �شورة  من  الآي��ات  قالت  حيث 
ْكِمِهْم  حِلُ َوُكنَّا  اْلَقْوِم  َغَنُم  ِفيِه  َنَف�َشْت  اإِْذ  ��ْرِث  احْلَ يِف  َيْحُكَماِن 
َوِعْلًما(  ُحْكًما  اآَتْيَنا  َوُكلاًّ  �ُشلَْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ �َشاِهِديَن)78( 
اآي��ات ال��ق��راآن على م��دى ما ك��ان يتمتع  )79( ، وق��د تاألقت 
قالت  حيث  ف��ذة،  روح��ي��ة  موهبة  م��ن  ال�شلم  عليه  داود  ب��ه 
َفاِعِلَن(  َوُكنَّا  رْيَ  َوالطَّ ُي�َشبِّْحَن  َباَل  اجْلِ َداُوَد  َمَع  ْرَنا  َو�َشخَّ  (
)79، �شورة الأنبياء(، ومن هذه املدر�شة تخرج �شليمان عليه 
وقد  عالية،  روح��ي��ة  درج��ة  وق��ائ��دا على  ملكا  وك��ان  ال�شلم، 
ذكره القراآن الكرمي فى �شورة النمل قائًل ) َوَوِرَث �ُشلَْيَماُن 
رْيِ َواأُوِتيَنا ِمن ُكلِّ  َها النَّا�ُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ َداُوَد َوَقاَل َيا اأَيُّ
ُل امْلُِبُن )16(َوُح�ِشَر ِل�ُشلَْيَماَن ُجُنوُدُه  �َشْيٍء اإِنَّ َهَذا َلُهَو اْلَف�شْ

رْيِ َفُهْم ُيوَزُعوَن( )17( . نِّ َواْلإِن�ِس َوالطَّ ِمَن اجْلِ

دخان  بــه  يكون  اأوالــبــخــورالــذي  الــعــود  ــمِّ  �ــصَ ماحكم 
ملذهب  وفــقــا  ــــواب  اجل ــــو  اأرج لــلــ�ــصــائــم؟  بالن�صبة 

ال�صافعية.

احلمدهلل رب العاملن، وال�شلة وال�شلم على اأ�شرف املر�شلن 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعن، اأما بعد..

فتح  ول��و  ال�شائم،  يفطر  ل  الهواء  يف  املنت�شر  البخور  دخ��ان 
له فاه لأنه لي�س بعن، واأما �شرب ال�شجاير ونحوها فيفطر 
لأنه عٌن جُتتَذب بالهواء من معدنها وت�شل اإىل اجلوف، قال 
العلمة ال�شرواين: )قوله: ومثله و�شول دخان نحو البخور 
الخ( اأي واإن فتح فاه ق�شدا لذلك ... ويوؤخذ منه اأن و�شول 
ال��دخ��ان ال���ذي فيه رائ��ح��ة ال��ب��خ��ور اأو غ��ريه اإىل اجل���وف ل 
يفطر به، واإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك، وهو ظاهر، وبه اأفتى 
تعمد  اأن  واعلم  عينا  لي�شت  اأنها  تقرر  ملا  الربماوي  ال�شم�س 
ا�شتن�شاق البخور يوجب الق�شاء يف املذهب املالكي فنن�شحك 

بتجنبه خروجاً من اخللف. واهلل اأعلم.
يفطر  ل  ال��ه��واء  يف  املنت�شر  البخور  دخ��ان  واخل��ل���ش��ة:   •
ال�������ش���ائ���َم، ول����و ف��ت��ح ل���ه ف����اه لأن�����ه ل��ي�����س ب���ع���ن، واأم�����ا �شرب 
ب��ال��ه��واء من  جُت��ت��َذب  ع��ٌن  لأن���ه  ون��ح��وه��ا فيفطر  ال�شجاير 
معدنها وت�شل اإىل اجلوف، واعلم اأن تعمد ا�شتن�شاق البخور 
بتجنبه خروجاً  فنن�شحك  املالكي  املذهب  الق�شاء يف  يوجب 

من اخللف. واهلل اأعلم.

ال�صنوات  يف  رم�صان  من  االأيــام  بع�ش  اأفطرت 
هذا  حكم  فما  يذكر.  �صبب  وبــدون  املا�صيه 
يف الدين؟ وماذا يجب اأن اأفعل لكي اأكّفر عن 
االأيام التي اأفطرتها؟ هل يجب اأن اأدفع 
اأم يجب  اأفطرته  كفارة عن كل يوم 

اأن اأ�صوم االأيام التي اأفطرتها؟

وال�شلة  العاملن،  رب  احلمدهلل 
املر�شلن  اأ���ش��رف  على  وال�����ش��لم 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعن، اأما بعد..

بارك اهلل فيك، واألهمك ر�شدك، واعلم اأن تعمد الفطر يف نهار 
رم�شان يرتتب عليه ثلثة اأمور:

الأول: التوبة ال�شادقة.
ال��ت��ي تعمدت  اأو الأي�����ام  ال��ي��وم  اأي ق�����ش��اء  ال��ق�����ش��اء  ال���ث���اين: 

فطرها.
اأف�شل  وه��ي  م�شكينا،  �شتن  اإط��ع��ام  وه��ي  ال��ك��ف��ارة،  ال��ث��ال��ث: 

اخليارات، اأو �شوم �شهرين متتابعن اأو عتق رقبة.
اأما تناول املفطر اأكرث من مرة  يف اليوم الواحد فل يلزم منه 
غري كفارة واح��دة، واأم��ا تعمده يف اأي��ام متعددة ففيه كفارات 
بعدد الأي��ام، قال ال�شيخ �شالح عبد ال�شميع الأزه��ري املالكي 
رحمه اهلل يف �شرحه لر�شالة ابن اأبي زيد القريواين :)وتتعدد 
 ،) الواحد  اليوم  بتكررها يف  الأي��ام، ول تتعدد  بتعدد  الكفارة 

واهلل اأعلم.
التوبة  منه  يجب  رم�شان  يف  الفطر  تعمد  واخلل�شة:   •
اأي�����ام -  مع  وال��ق�����ش��اء - اأي ���ش��ي��ام م���ا ت��رك��ت ���ش��وم��ه م���ن 
�شتن  اإطعام  اأو  متتابعن  �شهرين  ب�شيام  اأو  بالعتق  الكفارة 

م�شكينا، والكفارة بالإطعام اأف�شل باعتباره اأعم نفعا.
اأما تعدد الفطر يف اليوم الواحد فل تتعدد به الكفارة، واإمنا 
اأي���ام متعددة  ك��ف��ارة واح���دة ف��ق��ط، واإذا ك��ان الفطر يف  جت��ب 

تعددت الكفارة بتعدد الأيام.  

يف  للم�صاعدة  ال�صرج  فتحة  يف  املــاء  اإدخــال  حكم  ما 
يبطل  االأمر  هذا  وهل  االإم�صاك،  حاالت  يف  االإخــراج 

ال�صيام يف �صهر رم�صان الف�صيل؟

احلمدهلل رب العاملن، وال�شلة وال�شلم على اأ�شرف املر�شلن 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعن، اأما بعد..

املاء خلل  اإدخ��ال  اأن  بارك اهلل فيك و�شفاك وعافاك، واعلم 
فهو  املعدة  ي�شل  ك��ان  اإن  )ال��دب��ر(  ال�شرج  فتحة  ال�شوم عرب 
ل  ن  ك��ا  اإذا  اإدخ��ال��ه  ح��رج يف  ول  الق�شاء،  منه  مفطر، يجب 
الأقدمن باحلقنة، قال  املعروف عند  املعدة، وهذا هو  ي�شل 
العلمة املواق يف التاج والإكليل عند قول خليل فيما يفطر 
املختار  على  غريه  اأو  متحلل  )واإِي�شاِل  الق�شاء،  منه  ويجب 
ملعدة بحقنة مبائع...(  ... والتقدير واإي�شال متحلل ملعدته 
... ِب�شبب حقنة من دبر اأو فرج امراأة ... من مائع فاإن فعل 

�شيئا من ذلك فامل�شهور وجوب الق�شاء(.
وبناء على هذا اإن كان ما تقوم به ي�شل للمعدة يجب عليك 
ق�شاء اليوم اأو الأيام التي اأدخلت فيها املاء للمعدة، عن طريق 
ي�شل  ل  ك��ان  واإذا  ذل���ك،  يف  عليك  ك��ف��ارة  ول  ال�����ش��رج،  فتحة 

للمعدة فل حرج فيه و�شومك �شحيح، واهلل اأعلم.
فتحة  طريق  عن  للمعدة  مائعا  اأو�شل  من  واخلل�شة:   •
اليوم  ق�شاء  عليه  وج��ب  رم�شان  نهار  يف  )احلقنة(   ال�شرج 
الذي ح�شل فيه ذلك اإن و�شل للمعدة، ول كفارة عليه، واإل 

فل،  واهلل اأعلم.

لقد اأفطرت من رم�صان املا�صي ب�صبب احلمل واالإر�صاع،  
ما علي  اأق�صي  اأن  فهل يجوز  الق�صاء..  من  اأمتكن  ومل 
من �صيام يف �صعبان ولو ا�صتمر اإىل ما بعد الن�صف من 
�صعبان؟ فقد �صمعت اأختي تقول باأنه ال يجوز �صيامي 

بعد 15 �صعبان، واأنا اأريد التاأكد!

احلمدهلل رب العاملن، وال�شلة وال�شلم على اأ�شرف املر�شلن 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعن، اأما بعد..

بارك اهلل فيك، وب��ادري قبل فوات الأوان، ول كراهة مطلقا 
�شعبان، فقد كان �شلى اهلل عليه  الن�شف من  بعد  ال�شوم  يف 
اُن  و�شلم ي�شوم �شعبان كله ويقول: "َخرْيُ َما ُي�ْشَتْقَبُل ِبِه َرَم�شَ
َياُم �َشعَباَن"، اأما النهي الوارد يف حديث "اإَِذا اْنَت�َشَف �َشعَباُن  �شِ
جمهور  ولأن  احلديث،  ل�شعف  معترب  فغري  وُموا"،  َت�شُ َفل 
اأهل العلم على جواز ال�شوم بعد الن�شف من �شعبان، وحملوا 
النهي يف هذا احلديث - عند القائلن به - على النفل املطلق 
باتفاق  اأ���ش��ل  فيه  ح��رج  ف��ل  الق�شاء  واأم���ا  �شبب،  غ��ري  م��ن 
العلماء. قال احلافظ ابن حجر يف الفتح معلقا عليه: )وقال 
جمهور العلماء: يجوز ال�شوم تطوعا بعد الن�شف من �شعبان، 
اإنه  و�شعفوا احل��دي��ث ال���وارد ف��ي��ه. وق���ال اأح��م��د واب���ن معن 

منكر(.
  وبناء عليه �شومي الأيام املتبقية من رم�شان الآن يف �شعبان 

قبل اأن ياأتي رم�شان، وفقك اهلل واأعانك واهلل اأعلم. 
من  الن�شف  بعد  رم�شان  ق�شاء  يف  كراهة  ل  • واخلل�شة: 
األ تتاأخر  اأي��ام من رم�شان  �شعبان، وعلى من يف ذمتها بقية 

يف ق�شائها قبل انق�شاء �شعبان وقدوم رم�شان، واهلل اأعلم. 

ِض َمْعِصَيِتَك، َوالَتْضِرْبني ِبِسياِط  َالّلـُهمَّ ال َتْخُذْلني فيِه ِلَتَعرُّ

َنِقَمِتَك، َوَزْحِزْحني فيِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَك، ِبَمنَِّك َوَاياديَك يا 

ُمْنَتُهى َرِْغَبِة الّراِغبيَن .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تقريب لعمال الباطون

رخ�شة رقم:CN 1025149 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد نا�شر علي نا�شر احلو�شني )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل جا�شم عبداهلل احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هادي علي عطائي 

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة تقريب لعمال الباطون

TAQREEB CONCRETE WORKS
اىل/�شالون التوتة ال�شوداء للن�شاء 

BLACK RASPBERRY LADIES SALOON
تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحللقة للن�شاء فئة ثانية )9602201.2(

تعديل ن�شاط/ا�شافة نق�س احلناء )9602202(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء )9609001(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

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

رخ�شة رقم:CN 1097129 قد تقدموا الينا بطلب
trojan holding LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة تروجان القاب�شة ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رويال لل�شتثمار الزراعي ذ.م.م
ROYAL AGRICUL TURAL INVESTMENT LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف املالك 
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 300000

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/دواجن العجبان
AL AJABAN POULTRY

اىل/دواجن العجبان ذ.م.م 
AL AJABAN POULTRY LLC

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

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

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ار�س املدينة لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1186874 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاهد عزيز قازي حممد )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي م�شلم عبداهلل بو�شت القبي�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/علي م�شلم عبداهلل بو�شت القبي�شي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.40

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/ار�س املدينة لل�شيانة العامة

CITY LAND GENERAL MAINTENANCE
اىل/ار�س املدينة للمقاولت العامة ذ.م.م 

CITY LAND GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اورينت �شكيب لل�شت�شارات الهند�شية 

رخ�شة رقم:CN 1463960 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل خلفان ماجد املرزوقي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/احمد عبداهلل خلفان ماجد املرزوقي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان حممد را�شد كليب الهاملي )%50(

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/اورينت �شكيب لل�شت�شارات الهند�شية

ORIENT SCAPE ENGINEERING CONSULTANTS CO
اىل/جولدن بيك لل�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م 

GOLDEN PEAK CONSULTING ENGINEERS LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية مدينة زايد ال�شناعية اجلديدة قطعة 161 مكتب 
�شرحان  بناية   12 رقم  ال�شناعية ق 161 حمل  زايد  الغربية مدينة  املنطقة  اىل   7-6

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

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

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة حممد عبدالعزيز

 رخ�شة رقم:CN 1063501 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة حممد عبدالعزيز
MOHAMMED ABDUL AZIZ GROCERY

اىل/حممد عبدالعزيز للخ�شروات والفواكه 
MOHAMMED ABDUL AZIZ FRUITS & VEGETABLES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

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

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شامل العلوي

 رخ�شة رقم:CN 1015220 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1.0*3.40

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة �شامل العلوي
SALEM AL ALAWI GROCERY

اىل/�شامل العلوي للخ�شروات والفواكه 
SALEM AL ALAWI VEGETABLES & FRUITS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

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

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

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

وال�شيانة العامة  رخ�شة رقم:CN 1148443 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 4*6

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة العينن للمقاولت وال�شيانة العامة
AL AINAIN CONTRACTING & GEN. MAINT EST

اىل/موؤ�ش�شة العينن لل�شيانة العامة 
AL AINAIN GENERAL MAINTENANCE EST

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

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

لعمال ال�شبغ والطابوق
رخ�شة رقم:CN 1169738 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10845 بتاريخ 2013/7/16   

اإعــــــــــالن
للكمبيوتر والهواتف  ال�ش�����ادة/نظام غياثي  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة رخ�شة رقم:CN 1335100 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/نظام غياثي للكمبيوتر والهواتف املتحركة 
NIDHAM GHAYTHI COMPUTERS & MOBILE PHONES

اىل/�شيدلية نظام غياثي  
NIDHAM GHIYATHI PHARMACY

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيدلية )4772001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�شاط/حذف بيع م�شتلزمات احلا�شب اليل ومعاجلة البيانات - بالتجزئة )4741006(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شلح الهواتف املتحركة )9512002(

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

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

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العلمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2009/10/7 املودعة حتت رقم :134468 
بتاريخ : 2011/7/27 امل�شجلة حتت رقم :148562 

با�ش��م:�شركة املرا�س لتجارة ال�شجائر �س.ذ.م.م 
وعنوانه: �شارع املطار ، بناية ال�شركال ديرة 

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )  (  - ) /    /   200م(
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شجائر والتوباكو
الواقعة بالفئة : 34

 التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم :4981 

ا�شم مالك العلمة: �شركة املرا�س لتجارة ال�شجائر �س.ذ.م.م
ا�شم املتنازل له:  بي ام جيه اند�شرتيز �س م ح - ذ.م.م

مه�نته: ت�شنيع وانتاج ال�شجائر 
جن�شيته: الردن - العراق

عنوان وحمل اقامته : اجلزيرة احلمراء ، املنطقة احلرة ، راأ�س اخليمة
تاري�خ انت�قال امللكية: /   /200

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: / /200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
MAC: بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العلمة التجارية التالية

بتاريخ :2010/7/20 املودعة حتت رقم :145068 
بتاريخ :2011/8/15 امل�شجلة حتت رقم :148795 

با�ش��م:بي ام جي اند�شرتيز �س.م.ح - ذ.م.م 
وعنوانه: راأ�س اخليمة ، اجلزيرة احلمراء ، �س.ب: 31053 

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )  (  - ) /    /   200م(
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شعوط غلين  املدخنن  �شجائر  ال�شيجار ولعات  رفيع  �شيجار  ال�شجائر  الثقاب  اعواد  التدخن  ادوات 
التبغ اكيا�س التبغ تبغ للم�شغ ورق ال�شجائر مر�شحات )فلتر( �شجائر الواقعة بالفئة:35

 التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 

ا�شم مالك العلمة: روبن حممد خان
ا�شم املتنازل له:  بي ام جي اند�شرتيز �س م ح - ذ.م.م

مه�نته:  
جن�شيته: 

عنوان وحمل اقامته : راأ�س اخليمة ، اجلزيرة احلمراء ، �س.ب: 31053 
تاري�خ انت�قال امللكية: /   /200

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: / /200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 188529  بتاريخ :2013/3/17م
با�ش��م: �شديق للهدايا ذ.م.م.

العنوان:�شارع حمدان ، �س.ب:3008 ، هاتف: 026767099 ، فاك�س: 026714442 ، الربيد اللكرتوين: .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 
احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�شترياد.

الواق�عة بالفئة: 35
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن مربع باللون الخ�شر بداخله خطان باللون الحمر ويف منت�شف املربع 

حرفن )S G( باللون الحمر واعلى املربع �شكل �شريط الهدايا باللون الحمر.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يوليو 2013 العدد 10844

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:دلتا اخلليج لل�شباغ
flower paints:طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:190368       بتاريخ:2013/4/18 م
با�ش��م:دلتا اخلليج لل�شباغ

وعنوانه: العن ، طريق ال�شاحنات ، هاتف:037838307 ، فاك�س: 03783990 ، هاتف متحرك : 0559190194 ، 
 paints4delts@hotmail.com:الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:2 طلءات )دهانات( طلءات املينا )ورني�س( طلءات املينا 
للدهان لكيه مرققات اللكيه دهانات مينائية مرققات للدهانات دهانات ا�شا�شات الدهان جمففات )عوامل 
جتفيف( للدهانات مرققات اللكية طلءات تاأ�شي�شية للهياكل القاعدية للمركبات وني�س طلءات اخل�شب 

)دهانات(
اجلهة  يف   )FLOWER( كلمة  ا�شفلها  كتب  ال�شم�س  عباد  زهرة  عن  عبارة  العلمة:علمة  و�شف 
اللون  بدرجات  وجميعها   )PAINTS( كلمة  كتبت  كما  حدودها  على  ال�شود  باللون  وحمدد  الي�شرى 

البي�س وال�شود على خلفية عدمية اللون )�شفافة( .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يوليو 2013 العدد 10844

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:دلتا اخلليج لل�شباغ
delta Iux:طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:190365       بتاريخ:2013/4/18 م
با�ش��م:دلتا اخلليج لل�شباغ

وعنوانه: العن ، طريق ال�شاحنات ، هاتف:037838307 ، فاك�س: 03783990 ، هاتف متحرك : 0559190194 ، 
 paints4delts@hotmail.com:الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:2 طلءات )دهانات( طلءات املينا )ورني�س( طلءات املينا 
للدهان لكيه مرققات اللكيه دهانات مينائية مرققات للدهانات  دهانات ا�شا�شات الدهان جمففات )عوامل 
جتفيف( للدهانات مرققات اللكية طلءات تاأ�شي�شية للهياكل القاعدية للمركبات وني�س طلءات اخل�شب 

)دهانات(
و�شف العلمة:العلمة عبارة عن مثلث مقلوب كتب على ي�شار املثلث من اعلى حرف D متداخل مع املثلث 
وكتبت )Iux(  يف اجلهة   )elta( D ا�شفل احلرف  كما كتب  البي�س  باللون  دائرة  املثلث  ويف منت�شف 
اليمنى من ا�شفل املثلث وجميعها كتب على خلفية عدمية اللون )�شفافة( وكتبت باللون البي�س وال�شود .  

ال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يوليو 2013 العدد 10844

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:رمزي با�شم حممد النعامي
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية:

ARABIAN MARKETING AND SALES ASSOCIATION AMSA الرابطة العربية للت�شويق واملبيعات

املودعة بالرقم:194665       بتاريخ:2013/7/8 م
با�ش��م:رمزي با�شم حممد النعامي

وعنوانه: العنوان: دولة المارات العربية املتحدة ، ابوظبي ، �س.ب:51612 ، هاتف: 6423316-02 ، متحرك: 050-7208118 
 .rancb@live.com :الربيد اللكرتوين ،

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ادارة وتوجية العمال والدعاية والعلن وتقدمي ا�شت�شارات ادارة وتنظيم 
العمال وتنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية او دعائية وكتابة الن�شو�س العلنية ون�شر ن�شو�س الدعاية والعلن 
وا�شتطلعات  الت�شويق  ودرا�شات  ابحاث  وتقدمي  التوظيف  وخدمات  املوظفن  �شوؤون  ادارة  يف  ا�شت�شارية  خدمات  وتقدمي 
املعلومات  وجتميع  للم�شتهلكن  التجارية  والن�شائع  املعلومات  وتقدمي  العينات  وتوزيع  للخرين  املبيعات  وترويج  ال��راأي 

والح�شائيات يف قواعد بيانات احلا�شوب وتق�شي حقائق العمال وخدمات التنبوؤات القت�شادية.
و�شف العلمة:العلمة هي عبارة عن الحرف الجنليزية )AMSA( حيث ان احلرف الول A مكتوب باللون الزرق 
الغامق واحلرف الثاين M مكتوب باللون الربتقايل واحلرف الثالث S واحلرف الرابع A مكتوبن باللون الزرق الغامق 
وهي ترمز اىل الحرف الوىل من ا�شم العلمة التجارية باللغة الجنليزية وتلفظ باللغة العربية )اأم�شا( وا�شفل الحرف 
الجنليزية يوجد جمله باللغة العربية وهي )الرابطة العربية للت�شويق واملبيعات( ومكتوبة باللون الزرق الغامق ويوجد 
 )ARABIAN MARKETING AND SALES ASSOCIATION( ا�شفل اجلملة العربية جملة باللغة الجنليزية وهي

وترجمتها للعربية هي )الرابطة العربية للت�شويق واملبيعات( .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يوليو 2013 العدد 10844

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شركة فالنتن للعمال البحرية )اخلليج( 
V M GULF:ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:187440       بتاريخ:2013/2/26 م
با�ش��م:�شركة فالنتن للعمال البحرية )اخلليج( ذ.م.م

وعنوانه: العنوان: �شارع الكورني�س ، �س.ب: 45877 ، هاتف: 025555868 ، فاك�س:025559991 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 �شيانة ابار البرتول املقاولت امليكانيكية تركيب معدات 
ابار النفط والغاز الطبيعي وال�شناعي مقاولت بناء املرافق حلقول النفط واخلام ال�شيانة الفنية للمعدات 

وامل�شانع واملن�شاأت البرتولية .
 GULF باللون البي�س ويدنوه M باللون البي�س ويدنوه V و�شف العلمة:العلمة عبارة عن حرف

باللون البي�س وال�شكل على خلفية باللون الزرق .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  يوليو 2013 العدد 10844

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل:الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
 بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العلمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2007/8/27 املودعة حتت رقم :99261 
بتاريخ : 2008/10/21    امل�شجلة حتت رقم :91611 

با�ش��م:    اأرورا انرتنا�شونال ليتنج 
وعنوانه: 1ف، رقم 178، طريق تالوجن ، تاي�شينج، تايوان، اآر. اأو. �شي 

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )  (   /    /      
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة  ؛  امليلد  عيد  ل�شجرة  كهربائية  اأ�شواء  ؛  ثريات  ؛  ال�شقف  اأ�شواء  ؛  ملبات(  )لوازم  ال�شيارات  اأ�شواء 
كهربائية ل�شناعة الألبان ؛ اأ�شواء �شحرية للتزين يف احلفلت ؛ �شعلت ؛ علقات ملبات ؛ م�شاند لتعليق 

امل�شابيح ؛ م�شابيح ؛ ب�شيلت م�شابيح ؛ م�شابيح لآلت العر�س ؛ اأ�شواء كا�شفة .
الواق�عة بالفئة   : 11

* التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 

ا�شم مالك العلمة: اأرورا انرتنا�شونال ليتنج
املقيم يف 

ا�شم املتنازل له:  ارورا اآي بي هولدينج�س ليمتد
مه�نته: ال�شناعة والتجارة 

جن�شيته: جزر العزراء الربيطانية
عنوان وحمل اقامته : مورغان اآند مورغان بيلدجن؛ �س ب 958 ، با�شيا اي�شتيت، رود تاون، تورتول ، جزر 

العزراء الربيطانية
تاري�خ انت�قال امللكية:   4/ 6 /2013

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2013/7/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

  

بتاريخ :  2011/1/9 املودعة حتت رقم :  151437 
بتاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:   لومي ليجيند كوربوري�شن
وعنوانه: 21 ف نيو كونتينانت جينزا، 88 كيانهي ثاوث رود، ينزهو، نينغبو، زيجياجن، ال�شن

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الأثاث؛ اأرفف للتلفزيونات )قطع اأثاث( ؛ قوائم وحاملت 
ملكربات ال�شوت )قطع اأثاث( ؛ اأوعية غري معدنية )للتخزين اأو النقل( ؛ م�شابك من البل�شتيك للموا�شري 
اأو البل�شتيك ؛  اإر�شادية من اخل�شب  والكبلت ؛ مرايا؛ بل�شتيك مقوي بالألياف )بل�شتيك( ؛ لوحات 

لوازم غري معدنية للأثاث ؛ �شامولت غري معدنية.
الواق�عة بالفئة: 20

ملربع  ر�شم  كل  ُت�شَّ لأربعة م�شتطيلت م�شفوفة بحيث  ر�شم  Brateck  فوقها  الكلمة  العلمة:   و�شف 
مميز ال�شكل.

ال�شرتاطات: 0
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

 
بتاريخ :  2012/5/22 املودعة حتت رقم :  173962 

تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:   ذا كولومر جروب ا�شبانيا، ا�س. ال.

وعنوانه: �س. ب: دبليو تي �شي امليدا بارك - �شي/تري�شو دي مولينا 40 - 08940 كورنيل دي لوبريغات 
- بر�شلونة - ا�شبانيا

، زيوت  ، عطور  ، م�شتح�شرات جتميل  لل�شعر  :   لو�شنات  املنتجات  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
عطرية

الواق�عة بالفئة: 3
و�شف العلمة: الكلمة CONARTE  بالأحرف اللتينية . 

ال�شرتاطات: 0
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية: 

بتاريخ :  2012/5/13 املودعة حتت رقم :  173496 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:   ذا كولومر جروب ا�شبانيا ، ا�س. ال.
وعنوانه: �س. ب: دبليو تي �شي امليدا بارك - �شي/تري�شو دي مولينا 40 - 08940 كورنيل دي لوبريغات 

- بر�شلونة - ا�شبانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    لو�شنات لل�شعر، �شامبوهات، مرطبات لل�شعر ، منتجات 
معطرة ، لو�شنات للب�شرة ، كرميات لليد ، مزيلت عرق لل�شتعمال ال�شخ�شي ، �شابون لل�شتعمال ال�شخ�شي 
، م�شتح�شرات للإ�شتحمام ، م�شتح�شرات العناية بالب�شرة ، زيوت للب�شرة ، الكلونيا ، م�شتح�شرات التجميل 

، مناديل رطبة او معقمة للم�شح
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العلمة: الكلمة GENIOL  بالحرف اللتينية 
ال�شرتاطات: 0

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845
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•• دبي-الفجر: 

ب���اإع���داد جيل  امل�شتمر  ال��ت��زام��ه  م��ن  ان��ط��لق��اً 
العاملة  املواطنة  الب�شرية  امل��وارد  امل�شتقبل من 
���ش��م��ن ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف، ا���ش��ت��ق��ب��ل ب��ن��ك دبي 
الإ���ش��لم��ي ال��ي��وم دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن الطلب 
التدريب  ب��رن��ام��ج  امل�����ش��ارك��ن يف  الإم���ارات���ي���ن 
الأ�شابيع  وخ��لل    . اكت�شب  ال�شنوي  ال�شيفي 
م�شاركن   110 ���ش��ي��ت��ع��رف  امل��ق��ب��ل��ة،  الأرب���ع���ة 
الثانوية  امل��دار���س  م��ن  القادمن  ال��ط��لب  م��ن 
اأرج��اء الدولة  والكليات واجلامعات يف خمتلف 

امل�شرفية  اخل����دم����ات  وق����واع����د  م���ب���ادئ  ع��ل��ى 
املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شلمية، وذلك 
قبيل انخراطهم يف التدريب العملي وتعرفهم 
الع�شري.  الإ����ش���لم���ي  ال��ب��ن��ك  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 
و�شيحظى اخلريجون عند انتهاء فرتة التدريب 
التي  التدريبي،  الربنامج  ا�شتكمال  ب�شهادات 
متنحهم الأولوية للتوظيف م�شتقبًل من قبل 
ال�شام�شي،  عبيد  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه  البنك.  
دبي  ب��ن��ك  ل���دى  الب�شرية  امل����وارد  اإدارة  رئ��ي�����س 
’اكت�شب‘من�شة  ب��رن��ام��ج  ي��ع��د   : الإ����ش���لم���ي 
الإماراتين  امل��واط��ن��ن  م��ن  للمئات  منوذجية 

ال�شباب لبدء حياتهم املهنية يف قطاع اخلدمات 
امل�شرفية الإ�شلمية. و�شوف يحظى امل�شاركون 
يف دورة العام احلايل، والتي ت�شتمر على مدى 
املعارف  لتح�شيل  ا�شتثنائية  بفر�شة  ���ش��ه��ر، 
ال�شريفة  قطاع  عمل  باآليات  اخلا�شة  الثمينة 
الإ����ش���لم���ي���ة، ن���اه���ي���ك ع����ن ت���ط���وي���ر م���ه���ارات 
الت�شال والعر�س والتقدمي لديهم. ول يزال 
’اكت�شب‘  ال�شنوي  ال�شيفي  التدريب  برنامج 
جزءاً ل يتجزاأ من اجلهود التي يبذلها البنك 
يف اإطار �شيا�شة امل�شوؤولية الجتماعية املوؤ�ش�شية 
الهادفة اإىل الرتقاء مبهارات ال�شباب الإماراتي 

املهريي، طالبة  دمل��وك  قالت علياء  وبدورها    .
تن�شم  وال��ت��ي  ل��ل��ط��ال��ب��ات  دب���ي  تقنية  كلية  يف 
الثالثة  لل�شنة  اك��ت�����ش��ب  ب��رن��ام��ج  يف  ك��م��ت��درب��ة 
التي ح�شلرت  ك��ان للخربة  لقد  ال��ت��وايل:  على 
عليها من بنك دبي الإ�شلمي الأثر الكبري يف 
الرتقاء مبهاراتي واإمكاناتي و�شقلها من اأجل 
امل�شي قدماً يف مهنتي امل�شتقبلية �شمن قطاع 
التدريب  وج���دت  وق��د  الإ���ش��لم��ي��ة،  ال�شريفة 
�شرين  حيث  كبرية  فائدة  ذو  خ�شي�شاً  العملي 
فريق  مع  للعمل  الفر�شة  ه��ذه  على  احل�شول 

مهني مميز . 

بنك دبي الإ�سالمي ي�ستقبل 110 طالب �سمن برنامج التدريب ال�سيفي 
املال والأعمال

تهدف اإىل دعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف الدولة

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يطلق من�سة قلب الأعمال 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�شلمي،  اأبوظبي  م�شرف  اأعلن 
جم����م����وع����ة اخل�������دم�������ات امل����ال����ي����ة 
الإ���ش��لم��ي��ة ال����رائ����دة، ال���ي���وم عن 
اإط����لق����ه م��ن�����ش��ة ق���ل���ب الأع����م����ال 
البوابة  )BusinessPulse(؛ 
الإل����ك����رتون����ي����ة امل���ب���ت���ك���رة وال���ت���ي 
الكاملة  امل�شورة  تقدمي  اإىل  تهدف 
والدعم اللزم للم�شاريع ال�شغرية 
وامل���ت���و����ش���ط���ة يف دول������ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة.
وقد مت اإطلق هذه املبادرة بالتعاون 
الإلكرتونية  ال��ب��واب��ة   ، زاوي����ة  م��ع 
ال���رائ���دة ل��لأع��م��ال والق��ت�����ش��اد يف 
ال�شرق الأو�شط. وتقدم هذه املن�شة 
اجل����دي����دة امل���ب���ت���ك���رة، ال���ت���ي ج���اءت 
ع��دد كبري  قبل  م��ن  ج��ه��ود  كثمرة 
قطاعات  يف  العاملة  ال�شركات  من 
خمتلفة، كافة املعلومات الأ�شا�شية، 
وق�ش�س النجاح، وفر�س التوا�شل، 
واملوؤ�ش�شات  ل���لأع���م���ال  وامل�������ش���ورة 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

دولة الإمارات.

اإطلقها  التي مت  ال��ب��واب��ة،  ول��ه��ذه 
www. الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب 

businesspulse.ae، ثلثة 
اأق�������ش���ام رئ��ي�����ش��ة ه����ي: الن���ط���لق، 
امل�شروع  م��ب��داأ  حتويل  على  وي��رك��ز 
بخطة  ق��دم��اً  وامل�شي  حقيقة  اإىل 
العمل والإثراء، ويخت�س باجلوانب 
التمويلية للم�شروع؛ والإمناء الذي 
يقدم معلومات ت�شهل عملية النمو 
و�شتعمل  امل�شتقبل.  يف  وال��ت��و���ش��ع 
بيزن�س  اأو  الأع���م���ال  ق��ل��ب  من�شة 
بل�س )BusinessPulse(على 
وامل�شاريع  الأعمال  اأ�شحاب  تزويد 
مبعلومات عن كافة الأمور املتعلقة 
ودعمهم  ال���ي���وم���ي���ة،  ب���اأع���م���ال���ه���م 
على  النمو  حتقيق  نحو  وتوجيهم 
امل����دى ال��ط��وي��ل، وم�����ش��اع��دت��ه��م يف 
ومن  التو�شع.  ا�شرتاتيجيات  ر�شم 
البوابة،  لهذه  الرئي�شية  ال�شمات 
بع�س  ت�شمل  مكتبة  على  احتوائها 
الأم���ث���ل���ة احل��ي��ة وم��ق��اط��ع فيديو 
لرجال الأعمال الناجحن. وت�شم 
اأي�شاً ق�شماً خا�شاً ميّكن املوؤ�ش�شات 
التعرف  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 

على والتوا�شل مع �شركاء الأعمال 
اأقرانهم  م��ع  والتفاعل  املحتملن 

وغريهم من خرباء القطاع.
امل�����ش��ورة حول  واإىل ج��ان��ب ت��ق��دمي 
اجل���وان���ب ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ع���ن طريق 
ال���ت���وا����ش���ل امل�����ش��ت��م��ر م����ع خ����رباء 
للم�شاريع  امل�����ش��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
وامل��ت��و���ش��ط��ة يف م�شرف  ال�����ش��غ��رية 

)اخلدمات  الإ����ش���لم���ي  اأب���وظ���ب���ي 
ي�شتطيع  ل���لأع���م���ال(،  امل�����ش��رف��ي��ة 
بطلب  ال���ت���ق���دم  امل���وق���ع  ه����ذا  زوار 
اإىل  ي�شل  مت��وي��ل  ع��ل��ى  للح�شول 
املن�شة.  هذه  عرب  درهم  مليون   2
و���ش��ت��ع��م��ل م��ن�����ش��ة ق��ل��ب الأع���م���ال 
BusinessPulse(على  (
تقدمي معلومات قّيمة حول كيفية 

الرئي�شية  التحديات  مع  التعامل 
ال�شغرية  امل�شاريع  تواجهها  التي 
وتزويدهم  ح���ال���ي���اً،  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
اللزمة  والأدوات  عملية  باأمثلة 

لإدارة اأعمالهم ب�شكل اأكرث كفاءة.
املن�شة،  ه��ذه  اإط��لق  على  وتعليقاً 
الرئي�س  امل����ح����م����ود،  ط�������راد  ق������ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���������ش����رف اأب����وظ����ب����ي 

الإ����ش���لم���ي: ت��ع��دُّ دول����ة الإم�����ارات 
مثالياً  ����ش���وق���اً  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  للم�شاريع 
م����ن ع�������ّدة ن�����واح�����ي، ل����ش���ي���م���ا مع 
230،000 من  اأك���رث م��ن  وج���ود 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة التي 
% من   40 ع��ن  ي��زي��د  ت�شاهم مب��ا 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل للبلد.  ال��ن��اجت 

امل�شاريع  اإط�����لق  ع��م��ل��ي��ة  وت��ع��ت��رب 
���ش��ع��ب��ة خ��ا���ش��ة م���ع وج�����ود بع�س 
الق�شايا املتعلقة بالتمويل والإدارة 
يجب  التي  التنظيمية  وال��ق��وان��ن 

اأخذها بعن العتبار.
واأ�شاف قائًل: تعك�س هذه املبادرة 
الإ�شلمي  اأبوظبي  م�شرف  جهود 
املالية  امل�����ش��ورة  ل��ت��ق��دمي  ال��رام��ي��ة 

والدعم اللزم لل�شركات ال�شغرية 
وامل���ت���و����ش���ط���ة. وم�����ن خ�����لل هذه 
الأعمال  اأ�شحاب  �شنمّكن  البوابة، 
اإمكانياتهم  ك��ام��ل  ا���ش��ت��غ��لل  م��ن 
تزويدهم  خ����لل  م���ن  وق���درات���ه���م 
مبا يلزمهم من املعلومات والدعم 

لتحقيق اأهدافهم .
الأعمال  قلب  م��ب��ادرة  دع��م  و�شيتم 
ب�شل�شلة   )BusinessPulse(
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ن���دوات وور�س 
للم�شاريع  ت����ق����دم  ال����ت����ي  ال���ع���م���ل 
ال�شغرية واملتو�شطة فر�شة عر�س 
من  وال���ش��ت��ف��ادة  جناحهم  ق�ش�س 

غريهم من امل�شاريع.
هذا وقد مت اإطلق قطاع اخلدمات 
م�شرف  يف  ل���لأع���م���ال  امل�����ش��رف��ي��ة 
اأبوظبي الإ�شلمي لتلبية خمتلف 
لقطاع  امل���ت���ن���ام���ي���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
الأع��م��ال يف ال��دول��ة. وي��ق��دم فريق 
امل�������ش���رف م����ن خ������رباء اخل���دم���ات 
اللزم  الدعم  للأعمال  امل�شرفية 
واحل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة ل��لأع��م��ال من 
جميع الأحجام ومن خمتلف اأنحاء 

املنطقة على مدار 24 �شاعة.

•• دبي – الفجر: 

دعت مطارات دبي، ال�شركات املتخ�ش�شة يف 
جمالت الغذية وجتارة التجزئة اىل طرح 
مناق�شاتهم وعرو�شهم، لتقدمي خدماتهم 
دبي  م��ط��ار  )ال��ك��ون��ك��ور���س دي( يف  يف مبنى 

الدويل. 
و�شتتيح هذه اخلطوة لل�شركات املتخ�ش�شة 
يف جمال اخلدمات التي يحتاجها امل�شافرون 
واملقاهي  املطاعم  مثل  ال�شاعة  م���دار  على 
ب��الإ���ش��اف��ة اىل خدمات  امل��ال��ي��ة  واخل��دم��ات 
حمددة للبيع بالتجزئة )غري تابعة لل�شوق 
التقدم بعرو�شها حلجز اماكنها يف  احلرة( 
هذا املبنى ال�شخم املتوقع افتتاحه يف العام 

.2015
وت���ع���د جت�����ارة ال��ت��ج��زئ��ة، ج�����زءا م��ه��م��ا من 
اج��م��ايل الي������رادات غ��ري اجل��وي��ة ملطارات 
دبي، خا�شة يف ظل التو�شع والنمو القيا�شي 
باأعداد  ال����دويل  دب���ي  م��ط��ار  يحققه  ال���ذي 

التجارية،  امل�شافرين، مما ي�شمح للعلمات 
اجلدد  امل�شافرين  مللين  خدماتها  تقدمي 
���ش��ن��وي��ا. وي�����ش��ت��خ��دم م��ط��ار دب���ي اك���رث من 
�شركة طريان توفر رحلت ربط اىل   140
اكرث من 200 وجهة حول العامل. وتتوقع 
م��ط��ارات دب��ي ارت��ف��اع اع���داد امل�شافرين اىل 
اجلاري  ال��ع��ام  بنهاية  م�شافر  مليون   66
موعد   2015 ال��ع��ام  يف  مليونا   78 ونحو 

افتتاح الكونكور�س اجلديد.
وذكرت مطارات دبي ان مبنى )الكونكور�س 
100 ناقلة  دي( �شيكون مركزا لأك��رث من 
بت�شيري  ال���راه���ن  ال���وق���ت  ت���ق���وم يف  دول���ي���ة 
رح��لت��ه��ا م���ن خ���لل )ال��ك��ون��ك��ور���س �شي( 
)الكونكور�س  ل�  ال�شتيعابية  الطاقة  وت�شل 
دي( اىل اكرث من 18 مليون م�شافر �شنويا 
قطار،  بوا�شطة  باملبنى1  مربوطا  و�شيكون 
يف  املبنين  بن  التنقل  للم�شافر  يتيح  مما 
اق���ل م���ن دق��ي��ق��ت��ن، و���ش��ط م��ن��ط��ق��ة ت�شوق 

وترفيه غنية باخليارات الرائعة.
للرئي�س  الول  النائب  ب��اري  يوجن  وق��ال 
ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ج��اري��ة يف م��ط��ارات دب��ي : كما 

ك���ان احل����ال م���ع اف��ت��ت��اح ال��ك��ون��ك��ور���س ايه، 
ت�شوق  وجتربة  ثقافة  خلق  هو  هدفنا  ف��اإن 

و�شيافة ممتعة تلقي توقعات واحتياجات 
امل�شافرين عرب مطار دبي الدويل .

احتاد م�سارف الإمارات يرفع مقرتحاته 
النهائية حول الرتكزات الئتمانية

   
قام احتاد م�شارف المارات برفع املقرتح النهائي حول حدود الن�شب التي 
اعتماده من  بعد  املركزي، وذلك  امل�شرف  الئتمانية اىل  الرتكزات  ت�شكل 
للروؤ�شاء  ال�شت�شاري  املجل�س  قبل  من  تكليفها  مت  التي  اخلا�شة  اللجنة 
الم���ارات خ��لل اجتماعه الخ��ري يف مايو  التنفيذين يف احت��اد م�شارف 
2013، والتي تتاألف من بنك ابوظبي الوطني، بنك ابوظبي ال�شلمي، 
بنك المارات دبي الوطني، بنك دبي ال�شلمي، وبنك الفجرية الوطني. 
وابرز ما ت�شمنه املقرتح هو ا�شتبعاد ال�شكوك وال�شندات القابلة للت�شويق 
بالن�شبة لكل وحدة.  املوارد والغر�س  باختبار  من الرتكزات، وال�شرت�شاد 

ا�شافة اىل اقرتاح 5 �شنوات كمدة زمنية حمددة لللتزام بهذا النظام. 
وقال معايل عبد العزيز عبداهلل الغرير، رئي�س جمل�س ادارة احتاد م�شارف 
المارات: اننا حري�شون ب�شكل تام للتعاون والت�شاور مع امل�شرف املركزي 
الق�شايا  لكافة  امل��درو���ش��ة  واحل��ل��ول  ال��لزم��ة  املقرتحات  تقدمي  �شبيل  يف 
المارات  م�شارف  احتاد  تكليف  كان  وقد  وامل�شتقبلية.  احلالية  امل�شرفية 
يف  �شائب  وق���رار  مهمة  خ��ط��وة  التنفيذين  ال��روؤ���ش��اء  م��ن  خا�شة  للجنة 
مو�شوع الرتكزات الئتمانية، بال�شافة اىل دور جلنة الأعمال امل�شرفية 
التجارية لل�شركات بدايًة بت�شكيل هذا املقرتح، حيث قامت اللجنة اخلا�شة 

بالدرا�شة و التقييم للو�شول اىل املقرتح املوحد اعله.

•• اأبوظبي-وام: 

الدرا�شات  من  جمموعة  القت�شاد  وزارة  يف  واملعلومات  التحليل  اإدارة  تعد 
�شلع  منها  والتي  الإ�شرتاتيجية  ال�شلع  جمموعة  على  ال�شوء  ت�شلط  التي 
�شلة احلبوب كالأرز والقمح وال�شعري والذرة وذلك اإنطلقا من الدور املناط 
الإ�شرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق  يف  للم�شاركة  اخلارجية  التجارة  بقطاع 
التجارية  املمار�شات  الوطنية ومتكن  ال�شادرات  تنمية  والتي منها  للوزارة 
ال�شوق  م��ن  بال�شتفادة  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  ب��اإع��داد  ال���وزارة  وت��ق��وم   . ال�شليمة 
على  احل�شول  تاأمن  منها:  الأوج���ه  من  بعديد  الغذائية  لل�شلع  الدولية 
الأمن  ه��دف  لتاأمن  العاملية  ال�شوق  م��ن  الغذائية  الإ�شرتاتيجية  ال�شلع 
الأ�شواق  ا�شتقرار  اأج��ل  من  الغذائية  ال��وف��رة  وحتقيق  املحلي  القت�شادي 
الباحث  اأعدها  التي  ال�شل�شلة  هذه  من  الثالثة  الدرا�شة  وتناولت   . املحلية 
القت�شادي يو�شف ذياب واأ�شرف عليها الدكتور مطر اآل علي يف اإدارة التحليل 
بوزارة القت�شاد حتليل اإح�شائيا و�شفيا لأهم الدول املنتجة ل�شلعة الذرة 
على م�شتوى العامل وذلك ح�شب اإح�شاءات منظمة الأغذية والزراعة الفاو 
كما مت حتليل جانب الت�شدير العاملي للذرة ح�شب اأهم الدول على م�شتوى 
اأج��ل عمل  ال��ذرة من  الإماراتية من  ال��واردات  اإىل حتليل  بالإ�شافة  العامل 
بن جانبي  الفجوات  على  والتعرف  والطلب  العر�س  بن جانبي  مقارنات 
جديدة  اأ�شواق  اإىل  الإماراتين  امل�شتوردين  وتوجيه  والت�شدير  ال�شترياد 
. ولإ�شافة قيمة  الإماراتين  اأكرب للم�شتوردين  اإيجابي  ذات منفعة وعائد 
اإيجابية م�شافة ومن اأجل الت�شهيل على امل�شتوردين وامل�شدرين الإماراتين 
وتوجيههم اإىل اأهم واأف�شل اخليارات لعملية ال�شترياد والت�شدير باأقل كلفة 
واأعلى ربح لأف�شل واأجود املنتجات .. اأوردت الدرا�شة قائمة باأهم ال�شركات 
مثل  ال�شركات  ه��ذه  م��ع  التوا�شل  تفا�شيل  وك��اف��ة  ل��ل��ذرة  امل�شدرة  العاملية 
اإ�شم ال�شركة وعدد ال�شلع التي تقوم بت�شديرها وعدد العاملن يف ال�شركة 
والدولة واملدينة واملوقع الإلكرتوين وذلك لأهم الدول امل�شدرة عامليا لهذه 
ال�شلع . وذكرت الدرا�شة بح�شب اإح�شاءات منظمة الأغذية والزراعة .. اأن 
اأمريكا احتلت املرتبة الأوىل عامليا من حيث كمية الإنتاج العاملي من الذرة 
وقد بلغ اإجمايل اإنتاجها خلل عام 2011 قرابة 314 مليون طن بقيمة 
بلغ 84 دولرا تلتها يف  للطن  اإنتاجي  �شعر  مبتو�شط  دولر  مليار  ر26   4

املرتبة الثانية ال�شن باإجمايل كمية بلغت 9 ر192 مليون طن باإجمايل 
6 ر11 مليار دولر مبتو�شط �شعر طني بلغ 60 دولرا وجاءت الربازيل يف 
املرتبة الثالثة عامليا بكمية مقدارها 55.7 مليون طن مبتو�شط �شعر للطن 

الواحد بلغ 53 دولرا.

قائمة  �شمن  تدخل  التي  ال�شيفية  املحا�شيل  من  ال��ذرة  حم�شول  ويعترب 
وا�شع  عاملي  نطاق  على  وت�شتخدم  احل��ب��وب  �شلة  يف  ال�شرتاتيجية  ال�شلع 
كعلف كما ت�شتخدم كغذاء للإن�شان وي�شتفاد منها يف �شناعة منتجات زراعية 

متعددة وخا�شة الزيوت النباتية.
ال��ذرة خ��لل الأ�شهر  ال���واردات الإم��ارات��ي��ة من  اأن قيمة  واأظ��ه��رت الدرا�شة 
لكمية  دولر  مليون   91.4 ق��راب��ة  بلغت   2012 ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�شعة 
مقدارها 266األف طن مبتو�شط �شعر اإ�شتريادي للطن الواحد و�شل اإىل 

دولرا.  344
وتركزت الواردات الإماراتية من الذرة خلل عام 2011 يف اأربع دول وبن�شبة 
التجاري الأول بالن�شبة للدول املوردة  ال�شريك  الهند  وتعد  املائة  91.6 يف 
للإمارات من �شلعة الذرة حيث بلغت كمية الواردات الإماراتية منها 8 ر83 
األف طن مبا قيمته 25 مليون دولر لت�شتاأثر بذلك على 32.2 يف املائة من 
اإجمايل واردات الإمارات من الذرة مبتو�شط �شعر للطن الواحد بلغ 298 
دولرا تلتها يف املرتبة الثانية الأرجنتن بن�شبة م�شاهمة و�شلت اإىل 26.2 
يف املائة لكمية بلغت يف جمملها 68 األف طن مبتو�شط �شعر اإ�شتريادي بلغ 
452 دولرا وجاءت الربازيل يف املرتبة الثالثة بن�شبة م�شاهمة من اإجمايل 
الواردات الإماراتية من الذرة بلغت 25.1 يف املائة حيث و�شل متو�شط �شعر 

الطن الواحد 308 دولرات.
من  ل��لإم��ارات  امل�شتورد  الطن  ل�شعر  العام  املتو�شط  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 
�شعر  يف  تفاوتا  هناك  ب��اأن  يلحظ  ولكن  دولرا   349 ب�  ق��در  ال��ذرة  �شلعة 
تف�شيلي  ب�شعر  ال�شلعة  توفر هذه  ومنها من  واأخ��رى  دول��ة  ال�شترياد بن 
دولرا   298 والهند  دولرا   279 ال�شن  مثل  ال��ع��ام  املتو�شط  م��ن  واأق���ل 
دولرا   322 وباك�شتان  دولرا   311 واأوكرانيا  دولرات   308 وال��ربازي��ل 

والوليات املتحدة 338 دولرا.
اأهم ال�شركاء التجارين بالن�شبة لواردات  ويف املقابل هناك دول تعترب من 

اأعلى من املتو�شط العام  الإم��ارات من الذرة ولكن تورد هذه ال�شلعة ب�شعر 
623 دولرا  اأف��ري��ق��ي��ا  643 دولرا وج��ن��وب  ال�����ش��ودان  ال����دول  ه���ذه  وم���ن 

والأرجنتن 452 دولرا واأ�شرتاليا 355 دولرا.
اأن  الدولية  التجارة  مركز  عن  ال�شادرة  البيانات  بح�شب  الدرا�شة  وذك��رت 
بلغت قرابة   2011 الذرة خلل عام  العاملية من  ال�شادرات  اأجمايل كمية 
�شعر للطن  مبتو�شط  دولر  مليار   33.8 قيمته  مبا  طن  ملين   110
دول  قائمة  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�شدرت  دولرات   307 اإىل  و�شل  ال��واح��د 
من  ب��امل��ائ��ة   41.4 على  لت�شتحوذ  ط��ن  مليون  ر45   9 ب��اإج��م��ايل  ال��ع��امل 
اإجمايل �شادرات العامل من الذرة مبتو�شط �شعر بلغ 305 دولرات للطن 
املائة  يف  ر13   4 بلغت  م�شاهمة  بن�شبة  الثانية  املرتبة  يف  الأرجنتن  تلتها 
 286 بلغ  ت�شديري  �شعر  مبتو�شط  طن  مليون  ر15   8 مقدارها  لكمية 
لت�شتاأثر  الثالثة عامليا  املرتبة  الربازيل لتحل يف  بينما جاءت  دولرا للطن 
بلغ  الواحد  للطن  �شعر  للذرة مبتو�شط  العاملية  ال�شادرات  باملائة من   8 ب� 

دولرا.  286
من  دولرا  وتذبذب متو�شط �شعر الت�شدير عامليا للطن الواحد بن 254 

اأوكرانيا لي�شل اإىل 409 دولرات من فرن�شا.
واأبرزت الدرا�شة اأن الإمارات هي الوجهة ال�شاد�شة بالن�شبة ل�شادرات الهند 
من الذرة اإىل العامل والوجهة التا�شعة بالن�شبة ل�شادرات جنوب اأفريقيا من 

الذرة اإىل العامل.
لعام  الأول  ال��زراع��ي  املو�شم  يف  ال���ذرة  حما�شيل  اأن  اإىل  التوقعات  وت�شري 
2013 يف اأمريكا اجلنوبية مواتية ب�شكل عام ويف الربازيل ت�شري التوقعات 
الفرتة  بنف�س  مقارنة  املائة  يف  ت�شعة  بن�شبة  الإنتاج  يف  زي��ادة  اإىل  الر�شمية 
ت�شري  فيما  الأم��ط��ار  وف��رية من  كميات  ال�شابقة يف ظل هطول  ال�شنة  من 
التوقعات اأي�شا اإىل اأن حما�شيل املو�شم الثاين مر�شية اأي�شا يف ظل حت�شن 
ال�شابقة ويف  بال�شنة  املزروعة مقارنة  امل�شاحة  ات�شاع  وتوقع  الرتبة  ظروف 
انخف�شت  قد  ال��ذرة  زراع��ات  اأن  اإىل  الر�شمية  التقديرات  ت�شري  الأرجنتن 
بن�شبة ثمانية يف املائة تقريبا عن م�شتوياتها القيا�شية يف عام 2012 على 
اأنه بهذه امل�شاحة التقديرية ميكن اأن يف�شي انتعا�س الغلت بعد انخفا�شها 
يف ال�شنة ال�شابقة ب�شبب اجلفاف اإىل ارتفاع الإنتاج اإىل م�شتوى قيا�شي يبلغ 

طن. مليون   25.5

اإنتاج احلبوب اخل�شنة رقما قيا�شيا  اأن ير�شي  املنتظر  2013 من  ويف عام 
جديدا ب� 1266 مليون طن - اأي ما يعادل اإرتفاعا ن�شبته 9.3 باملائة فوق 
2011. ويف  م�شتوى الذروة البالغ األفا و 167 مليون طن للإنتاج يف عام 
اإطار هذا املجموع العام يتوقع اأن ي�شجل اإنتاج الذرة ال�شفراء 960 مليون 
معظم  وتعزى   2012 املائة مثيله لعام  10 يف  اأي ما يتجاوز بن�شبة  طن 
الأكرب  املنتج  باعتبارها  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  املتوقعة  ال��زي��ادة 
الذرة  زرع  عمليات  تتو�شع  اأن  املنتظر  م��ن  حيث  ال��ع��امل  يف  املح�شول  لهذا 
ال�شفراء اإىل اأعلى م�شتوى م�شجل لها منذ عام 1936 كذلك من املنتظر 
امل�شتقلة يف  اأن ي�شاهم النتعا�س من حالة اجلفاف لدى بلدان الكومنولث 

بلوغ هذا الإنتاج القيا�شي اإىل حد كبري.
مليارين  اإىل  �شي�شل  للحبوب  العاملي  ال�شتخدام  اأن  اإىل  التوقعات  وت�شري 
و402 مليون طن يف املو�شم 2013 2014 بزيادة ن�شبتها ثلثة يف املائة 
عن املو�شم 2012 2013 و يرجع هذا النمو يف جانب كبري منه اإىل ازدياد 
كما  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�شناعية  والأغ��را���س  العلف  يف  ال��ذرة  ا�شتخدام 
العلف يف  الإجمايل ل�شتخدام احلبوب اخل�شنة يف  املعدل  اأن يرتفع  يتوقع 
البلدان النامية عنه يف البلدان املتقدمة للمو�شم الثاين على التوايل وهذه 
الزيادة يف ا�شتخدام القمح والأرز تواكب عموما النمو ال�شكاين الذي ي�شكل 
اأحد العوامل التي �شتبقي متو�شط ا�شتهلك الفرد من احلبوب ثابتا عند 

نحو 153 كيلوغراما �شنويا.
اأر�شدة  ت�شهد  اأن  ميكن  احلالية  والطلب  العر�س  توقعات  اإىل  وا�شتنادا 
احلبوب العاملية يف نهاية موا�شم 2014 اإنتعا�شا بن�شبة 11 يف املائة لت�شل 
اثني  منذ  لها  م�شتوى  اأعلى  بذلك  وت�شجل  طن  مليون  بذلك اإىل 569 
الرئي�شية  احلبوب  كل  على  املخزونات  تراكم  يوؤثر  اأن  ويتوقع  عاما  ع�شرة 
و�شتبلغ الزيادة اأعلى معدلتها يف احلبوب اخل�شنة و�شوف يف�شي النتعا�س 
ن�شبة خم��زون��ات احلبوب خا�شة  زي��ادة يف  اإىل  العاملية  الأر���ش��دة  املتوقع يف 
الذرة اإىل امل�شتخدم منها يف عام 2014 . وت�شري التوقعات اإىل اأن التجارة 
العاملية يف احلبوب �شتبلغ 306 ملين طن يف املو�شم 2013 2014 دون 
جتارة  تراجع  يتوقع  كما   2013 تغيري عن م�شتوياتها يف املو�شم 2012 
القمح معو�شة بذلك النتعا�س يف جتارة الذرة بينما يتوقع تغيري طفيف يف 

جتارة الأرز يف عام 2014 .

القت�ساد ت�سدر �سل�سلة درا�سات حول الإنتاج والتجارة العاملية والإماراتية من �سلة احلبوب 

مطارات دبي تدعو ال�سركات للتقدم بعطاءاتها لتقدمي خدماتها يف )الكونكور�ض دي(

اأربعة تريليونات دولر الناجت املحلي لل�سني خالل �ستة اأ�سهر
•• بكني-وام:

بلغ اإجمايل الناجت املحلي لل�شن 8 ر24 تريليون يوان ما يعادل اأربعة تريليونات دولر اأمريكي 
خلل �شتة اأ�شهر الأوىل من العام اجلاري. وذكرت م�شلحة الدولة للح�شاء يف ال�شن اأن منو 
 7 املائة..مقابل  5 ر7 يف  العام اجل��اري  الثاين من  الربع  الناجت املحلي الإجمايل تراجع خلل 
ر7 يف املائة خلل الربع الأول من نف�س العام. ونقلت وكالة اأنباء ال�شن اجلديدة �شينخوا عن 
امل�شلحة ام�س اأن معدل النمو خلل الن�شف الأول من عام 2013 بلغ 6 ر7 يف املائة ما يتما�شى 
مع توقعات ال�شوق واأعلى من الهدف املحدد من احلكومة ملجمل العام عند 5 ر7 يف املائة وقال 
�شنغ لي يون املتحدث با�شم م�شلحة الدولة للح�شاء خلل موؤمتر �شحفي اإن اقت�شاد ال�شن 
حافظ على منو م�شتقر. وقال �شنغ اإن املوؤ�شرات القت�شادية الرئي�شية ما زالت يف نطاق مقبول 
كما هو متوقع اإل اأن البيئة القت�شادية تبقى معقدة م�شيفا اأنه على ال�شوق لعب دور اأف�شل يف 

اإظهار القوة احلقيقية للقت�شاد .
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العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/900   جت جز- م ت -ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
كل  ميثلها/  امل�شتعارة  وال�شقف  والر�شيات  التك�شية  ملقاولت  الثاقبة  مدعى/النجوم 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  نويه�س  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  داد  اوال  حممد 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 37191 درهم املطلوب اعلنه 
/ نويه�س للمقاولت العامة ذ.م.م  اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
موعدا   2013/7/24 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام 
الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
�شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/46   جت جز-ب �س -ب- اأظ

عليه: حممد  المارات  مدعي  اجلن�شية:  اليافعي  �شالح  احمد  مدعى/�شاميه 
احمد كنعان واخرون اجلن�شية: �شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�شوريا   اجلن�شية:  كنعان  احمد  حممد   / اعلنه  املطلوب  درهم   20000 وقدره 
املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
يوم الحد املوافق 2013/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - الكائنة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س  بني 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

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

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: هوتن للتجارة   )ذ.م.م(.
ذات  القانوين:  ال�شكل  البطن  رق��ة  دي��رة-  �شنرت-  ال��دوح��ة  ملك  مكتب  العنوان: 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 542534  رقم القيد بال�شجل التجاري: 61892 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2013/6/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/18 وعلى 
وم�صاركوه  الكتبي  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
هاتف   دب��ي-  بر  مزايا-  مركز  ملك   1001 مكتب  العنوان:  قانونيون   حما�صبون 
والأوراق  امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً    04-3215356 ف��اك�����س:   04-3215355

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا-  ال��ع��ن��وان: مكتب 1001 ملك مركز 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3215356 فاك�س: 
باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية   هوتن للتجارة  )ذ.م.م( 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2013/6/18  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2013/6/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رق��م  )�ــش.ذ.م.م(-  البناء  مواد  لتجارة  لومينيو�ش  ال�شركة:  ا�شم 
577571 عنوانها: مكتب رقم )3-206( ملك جمموعة مفتاح العمال ال�شتثمارية- 
بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  اخلبي�شي  دي���رة- 
مت  قد  بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   78573 التجاري: 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اعله، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/86460(  بتاريخ )2013/5/12( 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 والوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطن - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعين امل�شفي املذكور اعله للقيام بت�شفية 
 )206-3( رقم  وعنوانها:مكتب  )�ــش.ذ.م.م(  البناء  مواد  لتجارة  لومينيو�ش 
مبوجب  وذل��ك  اخلبي�شي    دي���رة-  ال�شتثمارية-  الع��م��ال  مفتاح  جمموعة  ملك 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/86460(. بتاريخ )2013/5/12( 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 والوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/397   عقاري كلي         
اىل املدعي عليه/1-حممد عبدالرحمن عبداهلل اجللف جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / الر�س لل�شتثمار والتطوير العقاري �س.ذ.م.م   قد اقام عليك الدعوى 
املدعية  ا���ش��م  اىل  ار����س  اي��ج��ار  عقد  بنقل  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
العقار  ت�شليم  وحتى   2008/4/28 من  والبدلت  الي��رادات  و�شدادها  العقار  ت�شليمها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام.     وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/8/21 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/249   عقاري كلي         
اىل اخل�شم املدخل /1-علي حممد احمد عبداهلل الها�شمي /�شريك يف املدعى عليها 
ا�شليا واملالك ملوؤ�ش�شة هيفن اون ايرث للو�شاطة العقارية ) موؤ�ش�شة جتارية فردية(   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ف�شل الرحمن �شودري وميثله: جمال حممد 
عقيل ال�شيد حممد القري�شي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
هند�شي مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق 2013/9/1  يوم الحد 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على الق��ل.ويف  حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2369   عمايل جزئي           
اىل املدعي عليه/1-اورينت الكرتوميكانيكال �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / خور�شيد عامل علي مياه  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )7149( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت     .)2013/145986( ال�شكوى  رق��م 
2013/7/31 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2304   عمايل جزئي           
���س.ذ.م.م(  ( ال�شيارات  مواقف  لتاأجري  ال�شحراء  عليه/1-ن�شيم  املدعي  اىل 

فرع   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد عبداهلل �شم�س الهدى  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعي مبلغ 
ال�شكوى )2013/145963(.     بالر�شوم وامل�شاريف رقم  )15750 درهم( والزامه 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/425 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- �شمرمون لل�شفريات ذ.م.م 2- فيدا للتجارة العامة 
التنفيذ/ ع�شام م�شرف  ذ.م.م    جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
ح�شن قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )135098( درهم من املنفذ �شده الول واملبلغ املنفذ 
التنفيذ  الثاين اىل طالب  املنفذ �شده  به وق��دره )245295 دره��م( من 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/672 تنفيذ جتاري
للت�شميم  انرتنا�شيونال  �شكوير  بوك�س  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  الداخلي 
موبايل للمقاولت )ذ.م.م( وميثله: طلل حممد ح�شن التميمي    قد 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )434314( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.    
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1499 تنفيذ عمايل
القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  بليلة  بن  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ احمد ايهاب احمد رفعت وميثله: ح�شن عبداهلل حممد 
وال��زام��ك بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  العبدويل قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )135529.2( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1356 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1488 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- خالد وماأمون للخدمات الفنية- �س.ذ.م.م    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد يون�س ا�شتف�س الرحمن قد اأقام عليك 
 ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة.بال�شافة اىل مبلغ 771  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )13099
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خلل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/140 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  املن�شاآت  لدارة  ا�ش�س  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ذ.م.م  للكومبيوتر  الم����ارات  �شركة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله: �شمري حليم كنعان   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 2651806.88( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/360 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

ال��ط��اع��ن/ ف��رح��ان حم��م��د ا���ش��ل��م ومي��ث��ل��ه: ع��ب��دال��ق��ادر ح�����ش��ن بخيت 
النجم اجل��دي��د لل�شتثمار  امل��ط��ع��ون ���ش��ده��م��ا/1-  ب��اع��لن  ح��دي��ج��ان  
والتطوير- ب�شفته املطور ال�شابق للم�شروع 2- انيل ادينات با�شتاوادي    
جمهويل حمل القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب  اع��له 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رقم  الطبية)�ش.ذ.م.م(-  االجهزة  لتجارة  ايدياز  ال�شركة:  ا�شم 
ديرة     - بور�شعيد   - مفتاح  جمموعة  ملك   )1-101( رقم  مكتب  عنوانها:   639237
التجاري: 1059288  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��له،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/98361(  بتاريخ )2013/5/28( 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 

والوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطن - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعين امل�شفي املذكور اعله للقيام بت�شفية 
ايدياز لتجارة االجهزة الطبية )�ش.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم )1-101( 
ملك جمموعة مفتاح - بور�شعيد - ديرة وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/98361(. 
بتاريخ )2013/5/28( 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 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/689   جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعى/احمد رفعت ا�شماعيل علي الديب اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: عبداهلل 
علي حممد جا�شم يو�شف اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
20.000 درهم املطلوب اعلنه /  عبداهلل علي حممد جا�شم يو�شف اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- 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 بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1233   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: ال�سهم وال�سندات املالية
مدعى/عو�س حممد �شيف مر�شد املرر واخرون اجلن�شية: المارات مدعي عليه: احمد 
دروي�س داغر املرر الع�شو املنتدب �شابقا للم�شرف ال�شلمي واخرون اجلن�شية: المارات 
الرئي�س  وميثلها  جروب  الوائل    / اعلنه  املطلوب  خبري   تعن  الدعوى:  مو�شوع 
التنفيذي طلل حممد عبا�س خوري اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر)جتديد من 
ال�شطب( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
�شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/21
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1233   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: ال�سهم وال�سندات املالية
مدعى/عو�س حممد �شيف مر�شد املرر واخرون اجلن�شية: المارات مدعي عليه: احمد 
دروي�س داغر املرر الع�شو املنتدب �شابقا للم�شرف ال�شلمي واخرون اجلن�شية: المارات 
مو�شوع الدعوى: تعن خبري  املطلوب اعلنه / مركز الرمز للأ�شهم وال�شندات املالية 
وميثله الرئي�س التنفيذي طلل حممد عبا�س خوري واملدير حممد مرت�شي الدند�شي 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر)جتديد من ال�شطب( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
الدعوى،  لنظر  2013/7/21 موعدا  املوافق  الحد  يوم  املحكمة  اعله وحددت  املذكورة 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  التجارية �شخ�شيا  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/859   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
�شركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  ليمتد  كابيتال  �شكوير  مدعى/غو�شويل 
وتثبيت  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  ليمتد  فانت�شرز  بروك�شيمتي 
والفائدة  درهم   39997796.42 وقدره  مبلغ  واداء   2013/1158 رقم  التحفظي  احلجز 
المارات  اجلن�شية:  ليمتد  فانت�شرز  بروك�شيمتي  �شركة   / اعلنه  املطلوب  القانونية 
عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/22 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
القل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

�شدر بتاريخ  2013/7/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/38   جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  الكرتونك  بروتابل  �شمارت  مدعى/�شركة 
عليه: �شركة جينيكو للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
ندب خبري ح�شابي  املطلوب اعلنه / �شركة جينيكو للمقاولت العامة اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
       اعا دة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1740   عم جز- م ع-ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ال�شلمي  ابوظبي  مدعى/م�شرف 
عمالية     م�شتحقات  الدعوى:  اجلن�شية: م�شر   مو�شوع  حلمي ح�شنن جزاف 
املطلوب اعلنه / حممد حلمي ح�شنن جزاف اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/8/5
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املال والأعمال

�صبكة فروع م�صرف االإمارات االإ�صالمي ت�صل اإىل 66 مع افتتاح 18 فرعًا جديدًا خالل عامي 2013 و2014

افتتاح الفرع الأول يف بني يا�ض بدبي خالل �سهر يوليو اجلاري

•• اأبوظبي-الفجر:

على  ال�����دائ�����م  ح���ر����ش���ه���ا  اإط��������ار  يف 
املواطنة  الكفاءات  وتاأهيل  تدريب 
ودع�����م ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى وجه 
موؤخراً  ات�شالت  بداأت  اخل�شو�س، 
لنحو  ال�شيفي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
مئتي م��ت��درب وم��ت��درب��ة م��ن طلبة 
كافة  م����ن  امل�����دار������س واجل����ام����ع����ات 
املوؤ�ش�شة  وت�شعى  ال��دول��ة.  مناطق 
م���ن خ���لل ه���ذا ال���ربن���ام���ج، الذي 
���ش��ه��ر واح�����د موزعة  مل����دة  ي�����ش��ت��م��ر 
اإىل  واأغ�شط�س،  يوليو  �شهري  بن 
املهنية  احل��ي��اة  بطبيعة  ال��ت��ع��ري��ف 
لدى  ال�شخ�شية  امل��ه��ارات  وتطوير 
ال�شباب الإماراتي واإك�شابهم اخلربة 
ل��ل��ع��م��ل يف خمتلف  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي 
القطاعات ما بعد التخرج. وتعقيباً 

التدريب  ب���رن���ام���ج  اإط�������لق  ع���ل���ى 
عبدالعزيز  يون�س  اأ���ش��اد  ال�شيفي 
للموارد  التنفيذي  الرئي�س  النمر، 
الب�شرية يف ات�شالت بهذا الربنامج 
جتاه  املوؤ�ش�شة  روؤي���ة  يج�شد  ال���ذي 
ورفدها  امل��واط��ن��ة  ال���ك���ف���اءات  ب��ن��اء 
يف  ي�شهم  مبا  والتطوير  بالتدريب 
ويوؤهلهم  املواطنن  ق���درات  تنمية 
تخرجهم  ب��ع��د  ق����ادري����ن  ل��ي��ك��ون��وا 
بناء  يف  ف��اع��ل  ب���دور  امل�شاهمة  على 
ذاته  الوقت  يف  م�شرياً  جمتمعهم. 
رعاية  املوؤ�ش�شة على  اأن حر�س  اإىل 
امل����واط����ن الإم�����ارات�����ي ب�����ش��ك��ل ع���ام، 
خا�س  ب�شكل  وال�شباب  واليافعن 
الهادفة  ل�شيا�شتها  اإمنا هو ترجمة 
اإىل توطن الكفاءات وتفعيل دورها 
النمر  واأك����د  ال���دول���ة.  ال��ق��ي��ادي يف 
والتاأهيل  التدريب  برامج  اأن  على 

من  ياأتي  ات�شالت  بها  تقوم  ال��ذي 
العمل  خطط  ب���اأن  املطلق  اإمي��ان��ه��ا 
حتتاج  النظرية  وال�شرتاتيجيات 
بتنفيذها على  الكفيلة  الآليات  اإىل 
اأر�س الواقع، وهذا ما دفع املوؤ�ش�شة 
التدريبية  ال���ف���ر����س  ت���وف���ري  اإىل 
ال��ط��ل��ب��ة واخلريجن  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
مع  الوثيق  والعمل  التن�شيق  ع��رب 
الجتماعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
ال�شوؤون  وزارة  م��ث��ل  واحل��ك��وم��ي��ة 
بن  وم��وؤ���ش�����ش��ة حميد  الج��ت��م��اع��ي��ة 
 – اأي���ادي  وم�شروع  النعيمي  را���ش��د 
الأيتام  ال��ط��لب  ل��دع��م  ات�����ش��الت 
الكاملة  الفر�شة  ومنحهم  اأي�����ش��اً 
الفعلي  والإن�������خ�������راط  ل���ل���ت���ف���اع���ل 
تخ�ش�شهم  جم��ال  �شمن  والعملي 
التخرج  م���ت���ط���ل���ب���ات  م�����ن  ك����ج����زء 
ب��ه��م. منوهاً  الأك��ادمي��ي��ة اخل��ا���ش��ة 

املتدربن  مت��ن��ح  ات�����ش��الت  اأن  اإىل 
نهاية  يف  مالية  ت�شجيعية  ح��واف��ز 
ال����������دورة حل���ث���ه���م ع���ل���ى الإل�����ت�����زام 
اأ�شار  ك��م��ا  وامل�������ش���ارك���ة.  ب��احل�����ش��ور 
اأهمية الدور الذي يقوم  اإىل  النمر 
يف  ال�شيفي  التدريب  الربنامج  به 

واجلامعات  امل��دار���س  طلبة  تعريف 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ب����واق����ع 
امل����ج����الت ذات  ك���اف���ة  ات�������ش���الت يف 
ال�������ش���ل���ة، واإط����لع����ه����م ع���ل���ى مدى 
التقدم الذي و�شلت اإليه موؤ�ش�شتهم 
ال��������رائ��������دة يف جم����ال  ال����وط����ن����ي����ة 
واملعلومات،  الت�����ش��ال  تكنولوجيا 
الفر�شة  ل��ه��م  ي��ت��ي��ح  ال����ذي  الأم�����ر 
للتعرف على اأحدث التقنيات واأخر 
تكنولوجيا  جم���ال  يف  امل�����ش��ت��ج��دات 
واأي�شاً  املعلومات،  وتقنية  الت�شال 
واملبيعات  ال���ت�������ش���وي���ق  جم������ال  يف 
بدوره  وال��ذي  املوؤ�ش�شي،  والت�شال 
بالكفاءات  ثقتهم  تنمية  يف  ي�شهم 
قدرتها  اأث���ب���ت���ت  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة 
وكفائتها يف قيادة موؤ�ش�شة ات�شالت 
لبلوغ هذا النجاح القدر من التقدم 

والزدهار.

ات�سالت تطلق برنامج التدريب ال�سيفي ملئتي طالب وطالبة 

جمموعة فندقية تايالندية تتحدث عن خطة لبناء فنادق ومنتجعات يف الإمارات واخلليج

اخلارجية توقع مذكرة تفاهم مع م�سدر خلف�ض الب�سمة الكربونية ل�سفارات الإمارات يف العامل 

•• دبي-وام:

اأعلن مركز دبي لل�شلع املتعددة تقييمه تقنيات حديثة 
جودة  لتعزيز  وال��دول��ي��ة  املحلية  املعايري  م��ع  تتما�شى 
ب��ح��ريات املنطقة احل���رة لأب����راج بحريات  ون��ق��اء م��ي��اه 
جمريا. وقال ماثيو لوماك�س مدير العقارات يف مركز 
دبي لل�شلع املتعددة اإحدى املوؤ�ش�شات احلكومية املكر�شة 
لتعزيز مكانة دبي كبوابة عاملية لتجارة ال�شلع وال�شلطة 
اأن  جمريا  ب��ح��ريات  لأب���راج  احل��رة  للمنطقة  املرخ�شة 
بالن�شبة  املعي�شية  ال��ظ��روف  حت�شن  اإىل  ي�شعى  املركز 
للخم�شة و�شتن األف �شخ�س الذين يعملون ويقطنون 
اأب��رز تلك املبادرات التي  اأب��راج بحريات جمريا ومن  يف 
يطلقها املركز هي �شمان جودة املياه يف البحريات عرب 
و�شديقة  ا�شتدامة  واأك��رثه��ا  ال��ط��رق  اأن�شب  ا�شتخدام 
للبيئة لتنقيتها . واأ�شاف اأنه على الرغم من حمدودية 
عدد التقنيات اجلديدة املتوفرة لتنقية املياه يف امل�شاريع 
اأن مركز دبي  اإل  اأب��راج بحريات جمريا  ال�شخمة مثل 

املمار�شات  اأف�����ش��ل  تقييم  ع��ل��ى  يعمل  امل��ت��ع��ددة  لل�شلع 
امل�شتخدمة يف هذا املجال مبا يف ذلك نظم اإدارة بحريات 
موؤخرا  اأعلنت  قد  دب��ي  بلدية  ب��اأن  منوها  العذبة  املياه 
تقنيات  نظام  با�شتخدام  جيدة  نتائج  اإىل  تو�شلها  عن 
حديقة  بحرية  مياه  تنقية  يف  امل�شتخدم  املغناطي�شية 
زعبيل ويجري حاليا درا�شة اإمكانية تطبيق هذا النظام 
يف املنطقة احلرة لأبراج بحريات جمريا . واأ�شار مدير 
املنطقة  اأن  اإىل  املتعددة  لل�شلع  دبي  مركز  يف  العقارات 
احلرة يف مركز دبي لل�شلع املتعددة وهي املنطقة احلرة 
املناطق احلرة على م�شتوى  اأكرب  �شتغدو  الأ�شرع منوا 
دولة الإمارات فيما يوا�شل املركز اأعمال تطوير وتنمية 
منطقة اأبراج بحريات جمريا .. لفتا اإىل اأن املركز كان 
قد اأعلن يف وقت �شابق من هذا العام عن حتويل واحدة 
من البحريات اإىل حديقة عامة تبلغ م�شاحتها حوايل 
املجتمع  ملتطلبات  اإ�شتجابة  وذلك  األف مرت مربع   55
املحلي يف املنطقة على اأن تنتهي الأعمال بحلول نهاية 

العام اجلاري .

•• دبي – الفجر: 

اأحد امل�شارف الإ�شلمية   ، اأعلن م�شرف الإم��ارات الإ�شلمي 
اليوم عن خططه  الرائدة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
لفتتاح 18 فرعاً جديداً يف جميع اأرجاء الدولة خلل عامي 
لريتفع بذلك اإجمايل عدد فروع م�شرف  و2014،   2013
 66 اإىل  اأرج��اء الدولة  الإم��ارات الإ�شلمي املنت�شرة يف عموم 
فرعاً. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار ا�شرتاتيجية التو�ّشع املكّثفة 
التي يعتمدها امل�شرف للتوا�شل مع املتعاملن اأينما تواجدوا.
4 فروع  اإىل  اإ�شافة  دب��ي،  ف��روع يف   9 افتتاح  امل�شرف  ويعتزم 
يف ك��ل م��ن اأب��وظ��ب��ي وال�����ش��ارق��ة، وف���رع واح���د يف ال��ع��ن وراأ�س 
اخليمة. و�شياأتي افتتاح اأول هذه الفروع يف بني يا�س مبنطقة 
ديرة بدبي، التي تعد من املناطق ذات الكثافة ال�شكانية العالية 
ال�شركات، وذل��ك خ��لل �شهر  اأع����داداً كبرية م��ن  وال��ت��ي ت�شم 

يوليو اجلاري.
التنفيذي،  الرئي�س  نائب  عقيل،  في�شل  ق��ال  ال�شياق،  وبهذا 
الأف�����راد واإدارة ال����رثوات يف م�����ش��رف الإم�����ارات الإ���ش��لم��ي : 
ي�شعدنا للغاية امل�شي قدماً يف ا�شرتاتيجية التو�شع التي توؤكد 
التزامنا بتعزيز ح�شورنا يف جميع اأنحاء الدولة، كما تعرّب يف 
الوقت ذاته عن النمو املت�شارع الذي يحققه م�شرف الإمارات 
الإ�شلمي على م�شتوى اأعداد املتعاملن الذين يتطلعون اإليه 
ل، ا�شتناداً اإىل متّيزه يف تقدمي اخلدمات  كخيار م�شريف مف�شّ

وتنّوع املنتجات التي يوفرها لهم .
املتعاملن  مع  توا�شلنا  تعزيز  على  حري�شون  نحن  واأ���ش��اف: 

اإىل توفري منتجاتنا  الرامية  روؤيتنا  من  انطلقاً  كانوا  اأينما 
وخدماتنا املميزة اإىل اأكرب �شريحة من املتعاملن .

•• ابو ظبي-الفجر:

اعلنت جمموعة فندقية تايلندية كبرية 
ال�شرتاتيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ت��وا���ش��ل  ان��ه��ا 
لتو�شيع وجودها يف الإمارات ودول اخلليج 
الفنادق  املزيد من  ان�شاء  الأخ��رى ت�شمل 
الذي  القوي  الأداء  اأعقاب  واملنتجعات يف 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شركة  حققته 

خلل العام املا�شي.
الدولية  م��اي��ن��ور  �شركة  خطط  وت��رتك��ز 
اأك��رب اقت�شاد عربي  ث��اين  على الم���ارات 
حادة  زي���ادة  اىل  امل�شاريع  ه��ذه  و���ش��ت��وؤدي 
البلد  وامل��ن��ت��ج��ع��ات يف  ال��ف��ن��ادق  ع���دد  يف 
اأي�شا  لديها  انها  ال�شركة  قالت  ح��ن  يف 
خ��ط��ط ل��دخ��ول ق��ط��ر وغ��ريه��ا م��ن دول 
 2012 اخلليج مدعومة باداء قوي عام 
و توقعات باأن 2013 �شتكون �شنة مالية 

جيدة اأخرى لل�شركة.
واأظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ن��وي ال���ذي ح�شل 
كوم  دوت  ري�شت  ان��د  ه��وت��ل  م��وق��ع  عليه 
ماينور  ���ش��رك��ة  ان  ب��اب��وظ��ب��ي  الخ���ب���اري 
900 غرفة  �شيكون لديها ما يزيد على 
اأب���وظ���ب���ي ودب�����ي ع��ن��دم��ا يتم  وف���ي���ل يف 
الفندقية اجلديدة  امل�شاريع  النتهاء من 

هذا العام 2013 .
القرم  اأبوظبي فندق  امل�شاريع يف  وت�شمل 
اأنانتارا  ���ش��رك��ة  ت���دي���ره  ال����ذي  ال�����ش��رق��ي 
اململوكة ملاينور و جزر ال�شحراء، و ق�شر 
اأنانتارا  و  اليم  اناتارا  ومنتجعي  ال�شراب 
حن  يف  ليوا  اأوك�����س  اىل  ا�شافة  ال�شاحل 
نخلة  اأن��ان��ت��ارا  مب�شروع  العمل  �شينتهي 
���ش��ب��ت��م��رب م���ن هذا  اجل���م���ريا يف دب����ي يف 

العام.
اي�شا  ج����اري  ال��ع��م��ل  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال 
قطر  يف  ال��دوح��ة  جزيرة  اأنانتارا  لن�شاء 
يف حن ت�شمل اخلطط ثلثة م�شاريع يف 
�شلطنة عمان وهي اأنانتارا املدينة الزرقاء 
واأنانتارا  الخ�����ش��ر،  اأن���ان���ت���ارا  وم��ن��ت��ج��ع 

�شللة يف �شلطنة عمان .
الرئي�س  راج��اك��اري��ر  ديليب  ال�شيد  وق��ال 
التنفيذي ملجموعة ماينور ان 2012 كان 
بالتو�شعات  يتعلق  فيما  اآخ��ر  جيدا  عاما 
العمال  يف  وخا�شة  لل�شركة  الأعمال  يف 

الفندقية وقطاع ال�شيافة.
وا�شار اىل ان ماينور دخلت �شوق ال�شن 
و  اأنانتارا  التجارية  العلمة  اإط��لق  مع 
تقع  ال��ذي  �شانيا  اأن��ان��ت��ارا  منتجع  افتتاح 
على الطرف اجلنوبي من جزيرة هاينان، 
م�شيفا اأن ال�شن اأ�شبحت �شوقا رئي�شيا 

لل�شفر القادم واخلارج على حد �شواء.
وجودها  اي�شا  ع���ززت  ال�شركة  ان  وذك���ر 
املنتجع  افتتاح  مع  اإندوني�شيا  يف  بايل  يف 
اأولواتو  ب���ايل  اأن��ان��ت��ارا  ل��ه��ا وه���و  ال��ث��اين 
ري�����زورت ال����ذي ت��ق��ع ع��ل��ى ���ش��واح��ل بايل 

اجلنوبية.
وقال واأخريا اأ�شفنا اأنانتارا الثالثة لدينا 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة بان�شاء 
منتجع القرم ال�شرقي بادارة انانتارا على 
امتداد حممية ال�شجار يف منطقة القرم 

ال�شرقي. 
فقد   ،2013 ل��ع��ام  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وا����ش���اف 
ال�����ش����ت����ع����دادات لف���ت���ت���اح فندق  امت���م���ن���ا 
اأن��ان��ت��ارا اإ���ش��ايف يف دب���ي، وك��ذل��ك ال�شن 
يف اطار ا�شرتاتيجية طويلة الأمد لدارة 

حمفظة مربحة من العلمات التجارية 
اخلا�شة بنا. 

ماينورتتمثل يف  اإ�شرتاتيجية  ان  واو�شح 
يف  فندقية  من�شاأة  اإدارة ما يزيد عن 35 
12 بلدا يف خمتلف علماتها  اأك��رث من 
م�شريا   2017 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال��ت��ج��اري��ة 
 8 ت�����ش��ي��ف  اأن  ت��ت��وق��ع  ال�����ش��رك��ة  ان  اىل 
اأخرى قيد التطوير حاليا يف عام  فنادق 

 .2013
وكان رئي�س جمموعة ماينور ال�شيد وليام 
اك��د يف ت�شريحات اخ��رية يف  هاينيك قد 
التو�شع  ال�شركة يف  ابو ظبي على خطط 
المارات  يف  وخا�شة  اخلليج  منطقة  يف 
مي�شرا اىل رغبة املجموعة تعزيز علقات 
التعاون مع ابو ظبي ومتوقعا ان يزدهر 
ال�����ش��ي��اح��ة يف الم�����ارات يف اعقاب  ق��ط��اع 
ال�شياحية  امل�شاريع  من  كبري  عدد  ان�شاء 
وخا�شة الفنادق واملتاحف كمتحف ال�شيخ 

زايد ومتحف اللوفر.
اعلنت  امل��ا���ش��ي  ال����ش���ب���وع  ل��ه��ا  ب��ي��ان  ويف 

املجموعات  اك����رب  م���ن  وه����ي  امل��ج��م��وع��ة 
ا�شيا  ���ش��رق  ج��ن��وب  منطقة  يف  الفندقية 
 50 ان خ��ط��ط��ه��ا ال��ت��و���ش��ع��ي��ة ���ش��ت�����ش��ي��ف 
عقارا بحلول عام 2015 مبا فيها �شبعة 
فنادق ومنتجعات يف ال�شرق الو�شط منها 
خم�شة يف اأبوظبي، بالإ�شافة اإىل الفندق 

الذي متلكه يف دبي.
ان  بانكوك  يف  ومقرها  ال�شركة  وذك���رت   
اأنانتارا  افتتاح  املا�شي �شهد  �شهر فرباير 
اأنانتارا  ال�����ش��ن  يف  وال��ث��ان��ي��ة   21 رق���م 
من  وان���ه  و���ش��ب��ا  منتجع  �شي�شوانغباننا 
اإ�شافية  م�����ش��اري��ع  �شبعة  ت��د���ش��ن  امل��ق��رر 
عام  يف  اأن��ان��ت��ارا  حمفظة  اإىل  للن�شمام 
وال�شن  وف��ي��ت��ن��ام  ت��اي��لن��د  يف   2013

والإمارات العربية املتحدة وقطر.
اىل  ال��دخ��ول  ب�شدد  اي�شا  انها  وا�شافت 
ذل����ك يف بع�س  ا�����ش����واق ج���دي���دة مب���ا يف 
�شريلنكا  م��ث��ل  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط  دول 
وموري�شيو�س، لريتفع عدد فنادقها هناك 

بنهاية عام 2014 اإىل اأكرث من 30.

اليم يف ج��زي��رة �شري  اأن��ان��ت��ارا  وتقع فلل 
30 فيل  ه���ن���اك  و����ش���ي���ك���ون  ي���ا����س  ب���ن���ي 
بها  ب��ح��رية حت��ي��ط  ح��اف��ة  ع��ل��ى  ف�شيحة 
ال��ق��رم عالية وب���دات ه��ذه الفلل  اأ���ش��ج��ار 
�شهر  يف  ال�شيوف  ا�شتقبال  يف  ال��رائ��ع��ة 

يونيو 2013.
اأنانتارا  فلل  في�شمل  الثاين  امل�شروع  ام��ا 
ب��ن��ي يا�س  ال�����ش��اح��ل��ي��ة يف ج���زي���رة ���ش��ري 
وه�����ي ف���ل���ل ف����اخ����رة ي����وج����د ف���ي���ه���ا برك 
���ش��ب��اح��ة خ��ا���ش��ة وت��ق��ع يف ق��ل��ب حممية 
احل���ي���وان���ات ال��ت��ي ت�����ش��م ع���دد ك��ب��ري من 
احل���ي���وان���ات امل����ه����ددة ب���الن���ق���را����س مثل 
املقرر  العربي ومن  واملها  الغزال اجلبلي 
من  الثالث  ال��رب��ع  يف  افتتهاحها  يتم  ان 
مركز  اىل  بال�شافة  ه��ذا  اجل��اري��و  العام 
البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  ون����ادي  امل���وؤمت���رات 

التي افتتحتا موؤخرا. 
بامل  ان��ان��ت��ارا  منتجع  ���ش��ي��ك��ون  دب���ي  ويف 

الم��ارة حيث  لها يف  اول م�شروع  جمريا 
ال��ع��ام احلايل  اواخ����ر  اف��ت��ت��اح��ه يف  �شيتم 
اخلم�س  فئة  م��ن  ال��ف��اخ��ر  املنتجع  وي��ق��ع 
جنوم على هلل النخلة من دبي وي�شمل 
م جمموعه 293 غرفة وجناحا جتمع يف 
وحدات من 4-8 اإىل حتقيق اأق�شى قدر 
و130  ت��ط��ل  ح��ن  يف  اخل�شو�شية  م��ن 
م��رب��ع من  11،000 م��رت  ع��ل��ى  غ��رف��ة 
ح��م��ام��ات ال��ب��ح��رية اىل ج��ان��ب 12 فيل 
على ال�شاطئ و 18 فوق املاء ا�شافة اىل 
ثلث فلل ملكية وقاعة طعام ومو�شيقى 

تت�شع لكرث من 300 �شخ�س.
لن�شاء  ح��اري��ا  العمل  ي���زال  ل  قطر  ويف 
الدوحة وهو  اأنانتارا اجلزيرة يف  منتجع 
منتجع من فئة اخلم�س جنوم ويقام على 
جزيرة مب�شاحة 13 هكتار قبالة �شواحل 

العا�شمة القطرية.
اىل  الو�شول  ال�شيوف  مبقدور  و�شكون 

هذا املنتجع عن طريق القوارب ال�شريعة 
من منطقة و�شط املدينة ومنطقة اللوؤلوؤ 
وي�شم  دق���ي���ق���ة.   30-20 غ�������ش���ون  يف 
املتنجع 141غرفة ا�شافة اىل جمموعة 
وا�شعة من الت�شهيلت املتاحة لل�شيوف، 
مبا يف ذلك اأربعة مطاعم وبارات، واأربعة 
حمامات �شباحة، وحو�س الأم��واج وبرك 

ممار�شة اللعاب املائية. 
وكانت جمموعة ماينور قد اعلنت ال�شهر 
50 باملئة من  املا�شي انها ا�شرتت ح�شة 
�شركة بري اكيوم الفندقية املالكة ملنتجع 
بلغت  ���ش��ف��ق��ة  دب�����ي يف  ب�����امل يف  دي�������زرت 
خطة  ت�شمل  دولر  م��لي��ن   4 قيمتها 
التجارية مع  العلمة  ا�شتثمار و تطوير 
ومقرها  انرتبراي�س  يونيفري�شال  �شركة 
خم�شة  ان�شاء  فيها  مبا  املالديف  ج��زر  يف 
العوام  خلل  الق��ل  على  جديدة  فنادق 

اخلم�شة املقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة اخلارجية ام�س مذكرة تفاهم مع م�شدر مبادرة اأبوظبي 
ممار�شات  تطبيق  اإىل  ت��ه��دف  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  الأوج���ه  متعددة 
التنمية امل�شتدامة يف عدد من املباين اجلديدة والقائمة ل�شفارات 
الدولة يف خمتلف اأنحاء العامل. وتتمثل الأهداف الرئي�شية لهذه 
التفاقية يف التاأكيد على التزام دولة الإمارات باأهدافها وخططها 
املتعلقة بالتنمية امل�شتدامة وتعزيز الوعي العام ب�شرورة املحافظة 
���ش��ع��ادة عبد  الت��ف��اق��ي��ة م��ن قبل  وال��ط��اق��ة. مت توقيع  امل��ي��اه  على 
وزارة اخلارجية وحممد  وكيل  اآل حامد  بن بطي  اهلل بن حممد 
عام  بديوان  وذل��ك  للعمليات يف م�شدر  التنفيذي  املدير  الرحمي 

وزارة اخلارجية. وحددت وزارة اخلارجية الإماراتية 16 �شفارة يف 
لندن  مثل  فيها  ال�شتدامة  تدابري  لتطبيق  عاملية كربى  عوا�شم 
وباري�س وبرلن وبكن وكانبريا وغريها. ومبوجب مذكرة التفاهم 
التي متتد لفرتة خم�س �شنوات �شت�شخر م�شدر خربتها الطويلة 
ملباين  الت�شغيلية  الكفاءة  تعزيز  يف  اخلارجية  وزارة  جهود  لدعم 
�شفارات الدولة عرب اتخاذ تدابري فعالة تخف�س معدل ا�شتهلك 
من  ال�شتفادة  و�شتتم  النفايات.  توليد  من  وحت��د  والطاقة  املياه 
تقييم  اأنظمة  من  وغريه  اللوؤلوؤ  بدرجات  للتقييم  ا�شتدامة  نظام 
املباين اخل�شراء مثل �شهادة الريادة يف الطاقة والت�شميم البيئي 
لييد ونظام برمي حيثما ينطبق ذلك. وت�شجع هذه ال�شهادات التي 
متنحها اأطراف م�شتقلة على اعتماد اأف�شل التدابري لتعزيز كفاءة 

ا�شتهلك الطاقة واملياه يف املباين مبا يف ذلك ا�شتخدام مواد عازلة 
عالية  تدفئة  واأنظمة  تكييف  وم��ع��دات  مياه  وجتهيزات  للحرارة 
عالية  زجاجية  وم��واد  نوافذ مظللة  ا�شتخدام  عن  ف�شل  الكفاءة 
الأداء وغريها. وبهذه املنا�شبة قال �شعادة عبد اهلل بن حممد بن 
بطي اآل حامد متثل �شفارات دولة الإمارات العربية املتحدة بوابة 
تتعرف من خللها البلدان الأخرى على ح�شارتنا وثقافتنا ومن 
اأن تعك�س هذه ال�شفارات التزامنا مببادئ التنمية امل�شتدامة  املهم 
وح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ب��ت��وج��ي��ه��ات قيادتنا 
التنموية  مبادراتها  �شلب  يف  الأم���ور  ه��ذه  و�شعت  التي  احلكيمة 
التنمية  فاإننا نخطط لدمج  الكبرية مل�شدر  وبال�شتعانة باخلربة 

امل�شتدامة يف جميع مباين �شفاراتنا اجلديدة والقائمة حاليا .

وفد فلبيني يزور جافزا ل�ستك�ساف الفر�ض املتاحة لتعزيز التجارة الثنائية
•• دبي-وام:

زار وفد من احلكومية الفلبينية برئا�شة �شعادة جري�س ار زبرن�شي�شا �شفرية جمهورية الفلبن لدى الدولة و�شعادة 
فرانك كيما فرانكا القن�شل العام للفلبن املنطقة احلرة جلبل علي جافزا . وكان يف ا�شتقبال الوفد اإبراهيم حممد 
اجلناحي نائب املدير التنفيذي جلافزا واملدير التنفيذي لل�شوؤون التجارية يف املناطق القت�شادية العاملية. وجرى 
اإ�شتعرا�س الفر�س املتاحة لتعزيز العلقات التجارية بن اجلهتن.. واأكد الطرفان �شرورة تقوية  خلل الزيارة 
العلقات التجارية بن الفلبن وجافزا. واأطلع اجلناحي الوفد على مميزات املنطقة احلرة واأهم اخلدمات التي 
تقدمها والتي ترتكز على خدمة العملء كمحور رئي�شي مما يجعلها مقرا اقليميا رائدا يف املنطقة بال�شافة اىل 
موقعها ال�شرتاتيجي الذي ميكن عملءها من الو�شول اإىل جميع الأ�شواق الرئي�شية يف جنوب وغرب اآ�شيا واأفريقيا 
ورابطة الدول امل�شتقلة ب�شكل اأ�شرع. وقال اجلناحي اإن ال�شرق الأو�شط واحدة من اأ�شرع املناطق منوا يف العامل وتوفر 
النقل  ومعدات  وامللب�س  اللكرتونيات  تتميز يف قطاعات  التي  الفلبن  لبلد مثل  بالن�شبة  فر�شا جتارية �شخمة 
واملنتجات الزراعية موؤكدا الدعم الكامل لل�شركات الفلبينية التي ترغب يف ال�شتفادة من النمو املتزايد يف الأ�شواق 
الإقليمية وا�شتعر�س اجلناحي مع الوفد مفهوم حا�شنات العمال والتي �شممت لدعم ال�شركات اجلديدة وخا�شة 

ال�شغرية واملتو�شطة والتي تريد اأن ت�شتك�شف الفر�س اأول قبل ان�شاء اأعمالها ب�شكل كامل يف املنطقة.
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ح�سور اجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 2013/119 جتاري كلي

ال�شيد: خاجا �شليم احمد- املدعى عليه يف الدعوى املذكورة اعله. بناء على 
خبريا  بندبنا  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  تكليف 
ح�شابيا يف الدعوى املذكورة اعله املرفوعه من املك للتمويل �س م ع �شدك 
وعليه يرجى ح�شوركم امام اخلبري احل�شابي �شخ�شيا او وكيل معتمدا ميثلك 
وت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م�شتندات تخ�س ال��دع��وى وذل���ك ي��وم الح���د املوافق 
�شارع  بابوظبي  الكائن  اخلبري  مكتب  مقر  ظهرايف   12 ال�شاعة   2013/7/21

حمدان بناية العن الهلية للتاأمن- الطابق 8.
موبايل: 0506111421 ت:  026274177 ف:  026274188

اخلبري احل�سابي
عبداملجيد املرزوقي

اعــــــالن بالن�سر
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/204   جتاري  جزئي         

 / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  انتونوفا جمهول حم��ل  عليه/1-ارينا  امل��دع��ي  اىل 
ب�شام  املدير وال�شريك/  ذ.م.م( وميثلها  العقاري ) �س  �شركة فريف للتطوير 
�شيف عبيد علي احلفيتي      الب�شام وميثله : حممد  ال�شليمان  بن  ابراهيم  بن 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار المر بالزام املدعى عليه 
ب�شداد مبلغ 26.000 درهم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/7/24 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/589 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

حميد حممد مال اهلل عبدالغفور العو�شي اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل  يف ال�شم التجاري )جنم البحر ملقاوالت 
ال�صيانة العامة ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )62380( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيخ: 
�شلطان بن نا�شر بن حميد را�شد النعيمي اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/583 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/جويل 
انيل كومار اجلن�شية: الهند  وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل  
يف ال�شم التجاري )اجنانا لتجارة املواد الغذائية /ذ.م.م   واملرخ�شة من دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )41901( وامل�شجل لدى غرفة التجارة 
اجلن�شية:  ا�شيكهاران  �شاندر  ا�شيكهاران  �شاندر  كومار  انيل   : اىل   بعجمان  وال�شناعة 
الهند مبوافقة: حمد �شيف حممد خلفان ال�شويدي اجلن�شية: المارات  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/311 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م   للبناء  الفنية  املزروعي  التنفيذ/�شركة  طالب 
المارات     اجلن�شية:  ال�شيخ  عبدالرحمن  ا�شحاق  عبدالعزيز   : �شده  املنفذ 
ال�شيخ اجلن�شية: المارات   ا�شحاق عبدالرحمن  املطلوب اعلنه: عبدالعزيز 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2084 جت كل-م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/26 املوافق  اخلمي�س  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله. تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
    اعالن بالن�سر 
املدعية: �شركة عبداهلل حممد ح�شن لدارة العقارات

املدعى عليها: خليفة احمد جمعة جرب ال�شويدي
امام  املنظورة   ايجارية  منازعات   )  2013/915( رقم  الدعوى   تقرر يف  لقد 
�شركة   / من  واملرفوعة  اخلام�شة(  اليجارية)اللجنة  املنازعات  ف�س  جلنة 
احمد  خليفة  عليه/  املدعى  العقارات-لعلن  لدارة  ح�شن  حممد  عبداهلل 
جمعة جرب ال�شويدي  ن�شراً حل�شور جل�شةيوم الربعاء املوافق 2013/9/18 يف 
ال�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة 
مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيل رقم 2- الطابق الول- وذلك 

على نفقة املدعية.
عائ�سة املرزوقي/رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا                

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

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/766 )جتاري جزئي ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ مرييديان 
النجارة  ملقاولت  املدعي/دين حممد  اق��ام  ذ.م.م ومن ميثلها    البناء  ملقاولت 
عنوانه:  باك�شتان  جن�شية:  خ��ان  عبدمايل  خ��ان  حممد  دي��ن  وميثلها  امل�شلحة 
برقم  الدعوى    0504967055  : ت  ال��زه��راء-  �شارع  خلف  البطينة-  ال�شارقة- 
2013/766 -جتاري - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 15940 درهم 
والفائدة بواقع 5% والر�شوم وامل�شاريف   فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  �شبتمرب  �شهر  م��ن   4 ي��وم  امل��واف��ق   8.30

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/602 )مدين جزئي ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/را�شد قا�شم حممد بن قا�شم  اقام  ابراهيم مبارك �شعد حممد  
الدعوى     13 رق��م  ال�شمحة-�شارع  منطقة  ابوظبي-  عنوانه:  ال�شحي 
برقم 2013/602 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
ام��ام حمكمة عجمان الحتادية  دره��م   فانت مكلف باحل�شور   60.000
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
يوم 29 من �شهر اغ�شط�س ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/14
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1491  ا�ستئناف جتاري
ال�شيارات والطارات  را�س لقطع غيار  ابو  امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة  اىل 
تردج جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة �شنا راه خليج فار�س 
املهريي  قد  امليدور  ) م�شاهمة خا�شة ( وميثله: احمد احلاج خادم بطي 
كلي  جت��اري   2012/525 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف 
 2013/8/18 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/12/23 بتاريخ 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/452  ا�ستئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -مهند عبداهلل الربتقاين جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب 
ال��ن��اخ��ي اآل علي ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2012/787 مدين كلي بتاريخ 2013/5/19 وحددت لها جل�شه يوم الحد 
وعليه   ch2D.17 املوافق 2013/7/21 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1360  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -زد ا�س ام ال  كون�شرتك�شن جمهول حمل القامة 
ذ.م.م    )�شتالكو(  والنقل  للتجارة  امللحية  /ال�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  مامدهاف  احمد  ح�شن  ع��ب��داهلل  وميثله: 
 2012/11/18 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/244 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
او من ميثلكم قانونيا  وعليه يقت�شي ح�شوركم   ch2E.23 بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
  مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/153   عقاري كلي         
اىل املدعى عليه /1-علء عطا زين الدين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ال�شرهان  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  دع��ري  حممد  م��ي��ادة   /
ورد  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  النعيمي    
مبلغ )436552.45 درهم( مع الفوائد التاأخريية بواقع 12% والتعوي�س مببلغ 
لها  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   425000(
 ch1B.8 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة  جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/28 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/790   جتاري كلي         

اىل املدعى عليه /1-خليفة ا�شماعيل حممد الزرعوين  جمهول حمل القامة 
�شركة م�شاهمة عامة وميثله:  ال�شلمي-  ابوظبي  املدعي / م�شرف  ان  مبا 
حممود حجاج عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   296734.64( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/8/26 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2E.21 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم /زكريا �صامل را�صد عبيد املن�صوري/ بطلب اىل حمكمة 
من  ا�شمه  تغيري  تطلب  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  الظفرة 

)زكريا ( اىل )را�شد( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خلل 30 يوما من تاريخ ن�شر العلن .
حممد عبداهلل احمدو
قا�سي حمكمة الظفرة البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
     حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2013/739     

�شد/�شعيد عبداهلل حممد العامري- امارات 
العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/7/8م قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�شالح/ حممد امن يحيى 
لطفي العبيدي- الردن   حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: يف مادة 
درهم   12.300 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  جتارية- 
) اثنى ع�شرة الف درهم وثلثمائة درهم( وامل�شاريف.  .  حكما قابل 
لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/7/14   
القا�سي /د.ا �سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1921   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعى/نبيل بن �شنو�شي اجلن�شية: اجلزائر   مدعي عليه: �شرتنث للن�شاءات 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  والتعمري 
المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  والتعمري  للن�شاءات  �شرتنث    / اعلنه  املطلوب 
املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
يوم الحد املوافق 2013/7/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/236   مدين جزئي           
اىل املدعى عليه /1-�شركة اجل�شور العربية للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / رخيم يار حممد   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وحتى   املطالبة  وقت  من  عليها  املرتتبة  والفائدة  دره��م(   30000( ب�  املطالبة 
تاريخ ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/7/21 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2297   عمايل جزئي           

اىل املدعى عليه /1-ادفان�س �شكردجن �س .ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي / ح�����ش��رت خ���ان حم��م��د ع��م��ر ق��د اق���ام عليك الدعوى 
درهم(   46145( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2013/146560(. وحددت لها جل�شة 
لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/7/21 املوافق  الح��د  يوم 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2162   عمايل جزئي           

اىل املدعى عليه /1-ادفان�س �شكردجن �س .ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  حنيف   حممد  حنيف  مب�شر   / املدعي  ان  مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )5000 درهم( بالر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2012/142458( ال�شكوى  رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
لذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة   2013/7/25 امل��واف��ق  اخلمي�س 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 

علما بان الدعوى جددت من ال�شطب.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2295   عمايل جزئي           

اىل املدعى عليه /1-ادفان�س �شكردجن �س .ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اق���ام  ق��د  ع��ب��داجل��ب��ار   عبدال�شعيد عبداجلبار   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6843 درهم( 
بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2013/146559(. وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2013/7/17 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
يف الق�سية رقم 2013/1078 جتاري كلي ابوظبي

املرفوعة من /دار للتمويل �شد: �شهيل جمعة فرحان الظاهري  وحيث انه وقد 
مت ندب اخلبري/ ح�شن الها�شمي يف الدعوى اعله وعليه يعلن ال�شيد/ �شهيل 
جمعة فرحان الظاهري حل�شور اجتماع اخلربة املزمع عقدة وذلك يوم الحد 
املوافق 2013/7/21 يف متام ال�شاعة 1.00 ظهرا وذلك مبكتبنا بابوظبي �شارع 
المارات  بناية  بنف�س  للمفرو�شات  وانرتيز  للهدايا  ال�شديق  بجانب  حمدان 
يف  احل�شور  ال��رج��اء  الول  الطابق  املريخي  حا�شر  بناية  لل�شرافة  الدولية 
املوعد املحدد وتقدمي مالديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور 

فان اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات.
اخلبري امل�سريف/ ح�سني �سامل الها�سمي

دعوة اجتماع اخلربة
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/

خالد عبداهلل حممد را�شد الظنحاين اجلن�شية: المارات  وطلبا الت�شديق على 
التوقيع على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري 
واملرخ�س من دائرة التنمية  )نور اجلزيره خلياطة العبايات وال�صيل (   
بتاريخ  ال�شادر   603328 رقم  مهنية  رخ�شة  خورفكان-  مدينة  يف  القت�شادية 
2009/12/6 يف دائرة التنمية القت�شادية خورفكان. اىل ال�شيد / عو�س حا�شر 
جمعه عبيد بن عامر املهريي اجلن�شية: الم��ارات    ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العلن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1196 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/�شركة اخلزنة للتاأمن �س م ع اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده 
ال�شيارات اجلن�شية: المارات املطلوب اعلنه:  موتور  : موتور واي لتاأجري 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاأجري  واي 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2306 
جت كل-م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/29 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

ال�شند اعله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/716   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عبداهلل  حممد  �شيخة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  التمويل  مدعى/دار 
 106558 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  ارملته 
ب�شفتها  اجلمحي  �شامل  �شعيد  حنان   / اعلنه  املطلوب  قانونية  فائدة   %12  + درهم 
ارملته اجلن�شية:المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/9/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �شخ�شيا  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اجلوكر ونا�ش يكمالن عقد املتاأهلني اإىل ربع نهائي طائرة ند ال�صبا الرم�صانية

اأحمد بن ح�سر: البطولة حتقق الكثري من الفوائد وهي ترجمة لدعم فزاع للريا�سة
مناف�صات ممتعة وم�صتويات راقية يف بادل تن�ش واالأدوار التمهيدية تختتم اليوم

منتخبنا حقق الفوز على فيتنام واأ�صرتاليا خالل املناف�صات

اأبوظبي للرقابة الغذائية يطلق البطولة اأبي�ض ال�سواطئ يهدي لقب البطولة الآ�سيوية الودية لل�سني يف اللحظات القاتلة
الرم�سانية الثانية لكرة القدم 

القدم  لكرة  الثانية  الرم�شانية  البطولة  ام�س  انطلقت 
مدر�شة  يف  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جهاز  ينظمها  التي 
الم�������ارات ال��وط��ن��ي��ة اخل��ا���ش��ة مب��دي��ن��ة حم��م��د ب���ن زايد 

وت�شتمر حتى 24 يوليو اجلاري .
التي  املجتمعية  الن�����ش��ط��ة  �شمن  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
تهدف  وال��ت��ي  املجتمع  وخ��دم��ة  الت�����ش��ال  ادراة  تنظمها 
ال��ت��اآل��ف والرتابط  ال��ن��ف�����س وحت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال��رتف��ي��ه  اىل 
روح  ب��ث  اىل  بالإ�شافة  اجل��ه��از  موظفي  ب��ن  الجتماعي 

املناف�شة بن الفرق.
وتت�شمن البطولة م�شاركة ثمان فرق من خمتلف قطاعات 
واإدارات اجلهاز حيث ق�شمت اإىل جمموعتن الأوىل ت�شم 
قطاع اخلدمات املوؤ�ش�شية و قطاع الرقابة وقطاع ال�شوؤون 
الزراعية وفرع اجلاهز بالعن اما املجموعة الثانية ت�شم 

ومركز  ال�شرتاتيجية  وق��ط��اع  امل��زارع��ن  خ��دم��ات  م��رك��ز 
وقطاع  احليوانية  ال��رثوة  وقطاع  والأداء  الغذائي  الم��ن 

ال�شيا�شات والتطوير.
يف  تنطلق  الأوىل  مباراتن  اإق��ام��ة  البطولة  اأي���ام  وت�شهد 
 11 ال�شاعة  يف  الثانية  امل��ب��اراة  تليها  م�شاًء   10 ال�شاعة 
من  العديد  البطولة  مباريات  هام�س  على  وتقام   . م�شاًء 
والتي  امل�شلية  والثقافية  الرتفيهية  والفعاليات  الأن�شطة 
�شيتخللها م�شابقات و�شحوبات يومية يحظى الفائزون بها 

على جوائز قيمة. 
وافتتحت البطولة مبباريتن الوىل فاز فيها فريق قطاع 
اأما  املوؤ�ش�شية  اخل��دم��ات  قطاع  على   1 مقابل   3 الرقابة 
الثانية فقد فاز فريق ال�شوؤون الزراعية على فريق اجلهاز 

فرع العن 5 مقابل ل�شيء.

الثقايف  الريا�شي  الوحدة  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
قرارا باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة نادي الوحدة الريا�شية لكرة القدم وذلك 
برئا�شة ال�شيد عارف حمد العواين وع�شوية كل من د.جمال عبداحلميد احلو�شني 
وال�شيد حممد حممد خلف املزروعي وال�شيد �شامل خليفة ن�شيب ال�شام�شي وال�شيد 

مطر حممود احلو�شني.
ع�شوية  اإىل  فرحان  عبداهلل  فرحان  عبداهلل  ال�شيد  ب�شم  ق��رارا  �شموه  اأ�شدر  كما 

جمل�س اإدارة النادي اإ�شافة اإىل تعيينه م�شت�شارا ريا�شيا للنادي.

ي�شتهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العن م�شاء اليوم الثلثاء 
براجمه التح�شريية للمو�شم الكروي اجلديد، بالتجمع الداخلي، 
والذي من املقرر اأن يقت�شر على اجتماع مهم لإدارة النادي باللعبن 
واجلهازين الفني والإداري، وذلك بعد اأداء �شلة الرتاويح مبا�شرة، 
الأولويات للفريق  الأه��داف وحتديد  و�شيتم خلل الجتماع و�شع 
الأمور  من  جملة  مناق�شة  عن  ف�شًل  اجل��دي��د،  ال��ك��روي  املو�شم  يف 
املتعلقة بتجهيزات بطل الدوري للمرحلة املقبلة يف ظل التحديات 
الكبرية التي تنتظره خلل ا�شتحقاقاته القادمة، بعد رحيل املدرب 
تدريبه  الفريق  �شيوؤدي  الجتماع  وعقب  اأولري��و.  كوزمن  ال�شابق 
الأول ب�شالة اجلمانيزيوم املغطاة وامللحقة مبلعب خليفة بن زايد 
اخلارجي  امللعب  يف  الفريق  تدريبات  تنطلق  اأن  على  العن  بنادي 

ابتداًء من يوم بعد غٍد الأربعاء على ملعب خليفة بن زايد.

وي�شعى العن حامل لقب بطولة الدوري يف املو�شمين املا�شين اإىل 
املحافظة على لقبه للمرة الثالثة على التوايل يف الن�شخة اجلديدة 
من بطولة دوري اخلليج العربي، ف�شًل عن التمثيل امل�شرف با�شم 
الدولة يف البطولة القارية من اأجل املناف�شة على لقب دوري اأبطال 

اآ�شيا الذي حققه يف عام 2003م.
اأن يعقد نادي العن لكرة القدم موؤمتراً  اإط��ار غري بعيد تقرر  ويف 
ال��ك�����ش��ف عن  اإىل ج��ان��ب  ال��ف��ري��ق اجل����دد  ل��ت��ق��دمي لع��ب��ي  �شحفياً 
الإعلم،  لو�شائل  النادي  مع  تعاقدهم  متديد  مت  الذين  اللعبن 
اليوم الثلثاء بقاعة  09:30 من م�شاء  ال�  ال�شاعة  وذلك يف متام 

املوؤمترات امللحقة مبلعب خليفة بن زايد.
ومن جهتها بداأت جماهري نادي العن ا�شتعداداتها للمو�شم الكروي 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب  ون��ظ��م��ت  اخل��ا���ش��ة،  ع��ل��ى طريقتها  اجل��دي��د 

حملة  للنادي  التابعة  وامل��ن��ت��دي��ات  ب��وك  وفي�س  ت��وي��رت  الجتماعي 
ا�شتثنائية للوقوف خلف الفريق وم�شاندة اللعبن خلل مرحلة 
العيناوية م�شاء يوم  الأمة  الداخلي، و�شتكون بداية جتمع  الإع��داد 

الأربعاء املقبل يف تدريب الفريق بامللعب اخلارجي.
�شعادته بجهود  تويرت عن  تغريداته على  العن يف  واأع��رب جمهور 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  برئا�شة  ال��ق��دم  لكرة  العن  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
النادي  طموحات  حتقيق  اإىل  والرامية  نهيان،  اآل  خالد  بن  حممد 
الأول جملة  ال��ك��رة  ف��ري��ق  فيها  تنتظر  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
الكثريون  واأ���ش��اد  وال��ق��اري،  املحلي  ال�شعيدين  على  التحديات  من 
العن  حققها  التي  امل�شبوقة  غري  والإجن���ازات  الكبرية  بالنجاحات 
اأهدافهم  حتقيق  اإىل  العيناوية  ويتطلع  املا�شين،  املو�شمن  خلل 

يف املو�شم اجلديد

ذياب بن زايد ي�سدر قرارًا باإعادة ت�سكيل جمل�ض 
اإدارة �سركة نادي الوحدة الريا�سية لكرة القدم

العني يعقد موؤمترًا �سحفيًا اليوم.. والإدارة جتتمع بالالعبني قبل النخراط يف برنامج الإعداد

املتاأهلة  ال��ف��رق  عقد  ن��ا���س  و  اجل��وك��ر  فريقا  اأك��م��ل 
اإىل الدور ربع النهائي مل�شابقة الكرة الطائرة فيما 
بادل  مل�شابقة  التمهيدية  الأدوار  مناف�شات  توا�شلت 
تن�س ليلة اأول من ام�س الأح��د يف بطولة ند ال�شبا 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  تقام  التي  الرم�شانية 
ع��ه��د دبي،  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، وتعد اأكرب البطولت 
 6 يبلغ  مالية  جوائز  مبجموع  دب��ي  يف  الرم�شانية 
5 م�شابقات ريا�شية ي�شارك  ملين درهم، وت�شم 
فيها وه���ي: ك��رة ق��دم ال�����ش��الت ، ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ، 
الدويل  ال�شبا  ند  و�شباق  الهوائية  الدراجات  �شباق 
اأي�شا،  احلديثة  تن�س  ب��ادل  وريا�شة  للجري  الأول 
احلديثة  الريا�شية  ال�شالة  مناف�شاتها  وحتت�شن 
بند ال�شبا ، وتتوا�شل حتى الثاين من �شهر اأغ�شط�س 

املقبل مب�شاركة 1500 ريا�شي حملي ودويل.
اآل م��ك��ت��وم البطل  اأح���م���د ب���ن ح�����ش��ر  ت��ق��دم ال�����ش��ي��خ 
والتربيكات  بالتهنئة  بالرماية  وال��ع��امل��ي  الأومل��ب��ي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  و�شعب  ق��ي��ادة  اإىل 
مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان الكرمي اأعاده اهلل على 
ح�شر  و  وال�����ش��لم،  وال��رخ��اء  بالطماأنينة  اجلميع 
الرماية  يف  الذهبية  امليدالية  على  احل��ائ��ز  البطل 
باأوملبياد اأثينا مناف�شات اليوم الرابع للبطولة حيث 
تابع عددا من مباريات البادل تن�س والكرة الطائرة 
، وتقدم بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي على توجيهاته ال�شديدة بتنظيم بطولة ند 
ال�شبا الرم�شانية ومنحها دعمه ورعايته ومتابعته 
قال  و   ، الريا�شين  وت�شجيع  للمناف�شات  اليومية 
خلل  يتزايد  الريا�شي  الن�شاط  ن�شاهد  اأن  جميل 
�شهر رم�شان ، وهو اأمر مهم ملنفعة اجل�شم والعقل 
واحلفاظ على التوازن بينهما يف هذا ال�شهر العظيم 
الفوائد  من  الكثري  حتقق  البطولة  هذه  واأ�شاف   ،
على م�شتوى الريا�شين الأفراد من خلل تطوير 
بنيتهم اجل�شدية وتطوير مهاراتهم الفنية و اف�شاح 

املجال لهم للتناف�س يف بطولة كبرية ومهمة ، كما 
والرقي  التطور  دعم عملية  ت�شاهم يف  البطولة  اأن 
بن  اأحمد  ال�شيخ  واأك��د   . الريا�شية عموما  للحركة 
لهذه  املتنوعة  املناف�شات  على ح�شور  ح�شر حر�شه 
البطولة وقال هذه البطولة مميزة بحق ولها مكانة 
كبرية اكت�شبتها من خلل رعاية �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم لها ، والختيار املوفق 
 ، املنوع  برناجمها  ي�شمها  التي  الريا�شات  لنوعية 
وكذلك للتنظيم الرائع واجلوائز الكبرية للفائزين 
وللجمهور على حد �شواء وهو اأمر يدل على حر�س 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ على خدمة الوطن وال�شعب 
. وحول بطولة البادل تن�س التي ت�شكل مزيجا من 
كونه  م��ن  انطلقا  ق��ال  وال�شكوات�س  التن�س  لعبة 
لحق �شكوات�س �شابق لقد عودنا �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم على املبادرات والأفكار 
هذه  تنظيم  يتم  اأن  غريبا  فلي�س  ول��ذل��ك  ال��رائ��دة 
البطولة الأكرب من نوعها يف العامل بريا�شة البادل 
تن�س ، واأنا على ثقة باأن هذه اللعبة �شتحقق انت�شارا 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ورع���اي���ة  دع���م  ك��ب��ريا بف�شل 
، وه��ي ريا�شة تتطلب  بن حممد بن را�شد )ف��زاع( 
مهارة كبرية و�شرعة بديهية وت�شاهم يف بناء اجل�شم 
�شباب  اخ���واين  م��ن  امتنى  بالقول  وختم   ، ال�شليم 
هذا الوطن اأن يرجتموا الدعم الكبري اللحمدود 
من اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ للريا�شة بالو�شول اإىل 
من�شات التتويج يف البطولت الدولية ، وهو دعم ل 

يتلقاه اأي ريا�شي يف العامل .
مل�شابقة  التمهيدية  للت�شفيات  الثاين  ال��دور  وك��ان 
قد  الثلثاء،  اليوم  م�شاء  يختتم  ال��ذي  تن�س  ب��ادل 
�شهد اإقامة مناف�شات املجموعتن الأوىل وال�شاد�شة، 
حافظ  حيث  الأوىل  باملجموعة  احل��ال  يتغري  ومل 
باملجموعة  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى   11 ور����ش���ان  ف��ري��ق 
فيل�شكو  ج��اء  فيما  جم��ددا،  نقاط   6 جمع  بعدما 
الثالث  �شبورتينغ  نقاط،   4 بر�شيد  الثاين  باملركز 

نقطتن واأكادميية ريال بادل رابعا دون اأي نقطة.

وكان احلال ذاته ن�شبيا يف املجموعة ال�شاد�شة، حيث 
نقاط   5 بر�شيد  الأول  باملركز  كو�شادا  فريق  ج��اء 
متقدما بفارق الأ�شواط عن فريق اجلوكر �شاحب 
نف�س الر�شيد من النقاط، فيما حل باملركز الثالث 
فريق رو�شيو بر�شيد نقطتن يليه فريق مودا�شري 

دون اأي نقطة.

اجلوكر ونا�ش اآخر املتاأهلني اإىل ربع نهائي 
الطائرة

الدور  اإىل  املتاأهلن  اآخ��ر  ونا�س  اجلوكر  فريقا  بات 
بعدما  وذل��ك  الطائرة،  الكرة  مل�شابقة  النهائي  رب��ع 
بنتيجة  ال�شبا  ون��د  غ��ودول��ف��ن  فريقي  على  تفوقا 
اأ�شواط مقابل �شوط  اأ�شواط نظيفة وثلثة  ثلثة 

واحد على التوايل يف ختام مناف�شات دور الثمانية.
ج����اء ف����وز اجل���وك���ر ع��ل��ى غ���ودول���ف���ن م�����ش��ت��ح��ق��ا يف 
التي ح�شمها  الثلث  الأ���ش��واط  ط��وال  ت�شيده  لقاء 
و15-25(،  و8-25   18-25( ب��واق��ع  ل�شاحله 
عمر  ومنهم:  جنومه  لأب��رز  الوا�شح  التاألق  بف�شل 
�شيف الفل�شي وجمال النقبي وعلي جمعة الكتبي 
وحم��م��د امل���رزوق���ي و���ش��ي��ف ال��ف��ل���ش��ي وحم��م��د بن 
من:  ك��ل  غ��ودول��ف��ن،  �شفوف  يف  ب��رز  فيما  �شبيح، 
عبيد املن�شوري وعبداهلل الفل�شي وم�شلم العامري 

ورا�شد الكتبي.
وت��ق��دم بواقع  ب��ق��وة  ال��ل��ق��اء  ف��ري��ق اجل��وك��ر  ا�شتهل 
5-1 و6-2، قبل اأن ي�شتغل الوقت امل�شتقطع الذي 
 2-12 طلبه فريق غودولفن ليعزز الفارق بواقع 
بف�شل الت�شديدات القوية من عمر �شيف الفل�شي 
الكتبي،  جمعة  وعلي  الكتبي  جمال  م��ن  مب�شاندة 
وتقدموا  متا�شكهم  ع��ل��ى  اجل��وك��ر  لع��ب��و  وح��اف��ظ 
ال�شوط  يح�شموا  اأن  قبل   15-21 ث��م   10-16

ال�شاحلهم بواقع 18-25.
الثاين حيث  ال�شوط  وا�شحا يف  كان  اجلوكر  تفوق 
تقدم 7-2 ثم 18-4 قبل اأن ينهي الأمور ل�شاحله 
ال�شوط  ب��داي��ة  يف  التكافىء  ورغ���م   ،8-25 ب��واق��ع 

اإل  اأك��رث من منا�شبة،  التعادل يف  �شاد  الثالث حيث 
ل�شاحله  ال�شوط  بالفوز وح�شم  اإن اجلوكر مت�شك 

بواقع 15-25.

نا�ش يجتاز ند ال�صبا ب�صعوبة
من جانبه اجتاز فريق نا�س نظريه ند ال�شبا ب�شعوبة 
بنتيجة 3-1 يف لقاء عا�شت معه اجلماهري حلظات 
ل تن�شى من الإثارة والت�شويق، خ�شو�شا مع تقلب 
النتيجة وتبادل التقدم بن الفريقن طوال اأ�شواط 
للقاء  جنما  نف�شه  القريني  دعيج  وفر�س  امل��ب��اراة. 
دون منازع بعدما اجتهد زملئه بتجهيز الكرات له 
ل�شتغلل ت�شديداته القوية التي رجحت كفة فريقه 
بنهاية املطاف، وبرز يف �شفوف نا�س: خالد الكعبي 
ومنري بن �شلم وخالد اآل علي و�شالح املهريي، فيما 
برز يف �شفوف ند ال�شبا عدد من اللعبن منهم: 

حممد حمزة وحممود عبا�س وعبداهلل حاجي.
بداية اللقاء جاءت متقاربة بن الفريقن حيث �شاد 
ورغم   ،13-13 ب��واق��ع  ال�شوط  منت�شف  ال��ت��ع��ادل 
للنتظار  ا�شطر  اإن��ه  اإل  ب�شيط  ب��ف��ارق  نا�س  تقدم 
حتى نهاية ال�شوط قبل اأن يتمكن من تو�شيع الفارق 
وح�شمه بواقع 25-19، ومتكن ند ال�شبا من اإعادة 
اللقاء اإىل نقطة البداية بعدما ك�شب ال�شوط الثاين 
ل�شاحله بواقع 25-21، بعدما ظل متقدما طوال 
هذا ال�شوط بواقع 13-8 ثم 14-10 و21-23 
ثم الفوز بال�شوط. جنح نا�س باإعادة ترتيب �شفوفه 
القرين  دعيج  مهارة  وا�شتغلل  الثالث  ال�شوط  يف 
الذي بات حمور اخلطة الهجومية، ليتقدم الفريق 
و9-20   8-16 ث��م   1-4 ب��واق��ع  ال�����ش��وط  مطلع 

واأخريا ك�شب ال�شوط ل�شاحله 14-25.
يف ال�شوط الرابع تقدم نا�س مبكرا بواقع 6-4 ثم 
13-10، وكاد ند ال�شبا اأن يعيد الأمور اإىل ن�شابها 
اأه��در عدد  12-13، لكنه  اإىل  بعدما قل�س الفارق 
من الكرات باأخطاء مبا�شرة من لعبيه مما �شاهم 

بفوز نا�س بال�شوط بواقع 16-25.

النهائي  رب��ع  ال��دور  مناف�شات  تكون  اأن  املقرر  وم��ن 
تتوا�شل  اأن  على  الثنن،  اأم�س  م�شاء  انطلقت  قد 
اليوم الثلثاء )16 يوليو( باإقامة مباراتن جتمع 
11 و���ش��ك��اي داي���ف دب���ي، فيما  ب��ن ور���ش��ان  الأوىل 
الدور  يقام  فيما  نا�س واجلوكر،  الثانية بن  جتمع 
ن�شف النهائي يوم غد الأربعاء )17 يوليو( واملباراة 

النهائية يوم 2اأغ�شط�س املقبل.

�صعيد الفال�صي: الروعة عنوان احلدث
ال��ف��ل���ش��ي م��دي��ر ف��ري��ق اجل��وك��ر للكرة  اأك���د �شعيد 
الطائرة اأن فريقه عاقد العزم للمناف�شة على مراكز 
املتقاربة  امل�شتويات  اأن  موؤكدا  امل�شابقة،  يف  متقدمة 
ت�شاهم يف تقدمي  اأن  �شاأنها  النهائية من  الأدوار  يف 
مواجهات قوية فنيا مبا يلئم تطلعات اجلماهري 

التي حت�شر يوميا املناف�شات.
وتوجه الفل�شي بال�شكر للجنة املنظمة للمناف�شات، 
واأكد اأن الروعة والأجواء الرم�شانية اجلميلة التي 
اجلميع  يتطلع  ح��دث  جعلتها  البطولة  بها  متتاز 
للم�شاركة والتواجد فيه وال�شتمتاع �شواء من خلل 

ممار�شة الألعاب الريا�شية اأواللقاءات املجتمعية.

للكرة  خــا�ــصــة  نــكــهــة  يــ�ــصــيــف  ـــردان  ـــف ال
الطائرة

دبي  ق��ن��اة  يف  املتميز  املعلق  ال��ف��ردان  جعفر  اأ���ش��اف 
الطائرة  ال��ك��رة  ملناف�شات  خا�شة  نكهة  الريا�شية 
ب��ال��ب��ط��ول��ة ����ش���واء م���ن خ����لل رف����ع درج�����ة الإث�����ارة 
واملتعة  بالت�شويق  يتميز  ال��ذي  باأ�شلوبه  باملباريات 
اإىل   ، �شواء  حد  على  واجلمهور  للعبن  وحتفيزه 
ج��ان��ب م��د اجل��م��اه��ري احل��ا���ش��رة وال��لع��ب��ن اأي�شا 
مبعلومات فنية قيمة من خل�شة خربته الطويلة 
�شبق لهم  الذين  النجوم  اأملع  اإنه يعد من  خ�شو�شا 
اأن  يذكر  الطائرة.   لكرة  الوطني  منتخبنا  متثيل 
بطولة  مناف�شات  اإقامة  ح��ددت  قد  املنظمة  اللجنة 
الرتاويح  �شلة  بعد  يوميا  الرم�شانية  ال�شبا  ن��د 
مع فتح الأبواب اأمام اجلماهري لنيل فر�شة متابعة 
املناف�شات وق�شاء اأوقاتا حافلة باملناف�شات الريا�شية 
واللمحات الفنية ، علما باأن جمهور البطولة �شينال 
ف��ر���ش��ة ال��ف��وز ب��ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز ال��ت��ي �شتوزع 
حديثة،  الكرتونية  اأج��ه��زة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  يوميا 
بالإ�شافة اإىل اجلائزة الكربى املخ�ش�شة للجمهور 

وهي �شيارة لكز�س 570 رباعية الدفع.

البطولة  لقب  ال�شاطئية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اأه���در 
الآ�شيوية الودية للمنتخب ال�شيني امل�شيف بعدما فرط بتقدمه 
املباراة  نهاية  على  ثانية   15 قبل  واح���د  ه��دف  مقابل  بهدفن 
تلقت  عندما  الأح��د  ام�س  من  اأول  م�شاء  اأقيمت  التي  اخلتامية 
�شباكه هدف التعادل، قبل اأن يخ�شر 1-2 بفارق ركلت الرتجيح. 
املقايي�س  ب��ك��اف��ة  اإجن����ازا  ملنتخبنا  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  احل��ل��ول  وي��ع��د 
بت�شكيلة  ال��ودي��ة  الدولية  ال���دورة  مناف�شات  خا�س  اإن��ه  خ�شو�شا 
اأربعة  �شارك  الرديف، حيث  الفريق  اأغلبية عنا�شرها من لعبي 
الربازيلي  م�شاعي  من  انطلقا  وذل��ك  فقط،  اأ�شا�شين  لعبن 
كافة لعبي  رفع جاهزية  على  منتخبنا  مينديز مدرب  مار�شيلو 
املنتخب تاأهبا للم�شاركة يف نهائيات كاأ�س العامل املقبلة بتاهيتي 

يف �شبتمرب املقبل.
وان  ال�شيني  افتتح  ال�شلبي،  بالتعادل  الأول  ال�شوط  نهاية  بعد 
ال�شوط  انطلق  دقائق على  بعد خم�س  ركلة حرة  الت�شجيل من 
التعادل ملنتخبنا قبل  اإدراك  الثاين، لكن هيثم حممد متكن من 
الفريقن خطف  ال�شوط، وبعد مد وجزر بن  دقيقة على نهاية 

منتخبنا التقدم قبل دقيقة على نهاية اللقاء عرب ح�شن علي، لكن 
احلظ عانده يف الثواين الأخرية وتلقت �شباكه هدف التعادل قبل 

15 ثانية عرب اللعب ليو.
�شعيد  اأدرك  ث��م  وان،  ع��رب  ال�شن  تقدمت  الرتجيح  رك��لت  ويف 
يو�شف التعادل ملنتخبنا، ثم عادت ال�شن وتقدمت عرب هان، قب 

اأن ينجح احلار�س ال�شيني وين من الت�شدي لركلة كمال علي.

التفوق على فيتنام وا�صرتاليا
�شري  ح�شن  فيها  اأك���د  البطولة  خ��لل  ق��وي��ا  اأداء  منتخبنا  ق��دم 
حيث  بتاهيتي،  املقبلة  العامل  كاأ�س  نهائيات  خلو�س  ا�شتعداداته 
تفوق يف اأوىل مبارياته على فيتنام بنتيجة 8-3، يف مباراة توزعت 
فيها الأهداف بن: حممد عبا�س 3 اأهداف وعبا�س علي هدفن 
وح�شن علي وهيثم حممد. كما حقق منتخبنا الفوز على ا�شرتاليا 
بنتيجة 3-�شفر، يف مباراة �شاد فيها التعادل ال�شلبي دون اأهداف 
اأهداف   3 و�شجل  منتخبنا  فيه  تاألق  ال��ذي  الثالث  ال�شوط  حتى 
منتخبنا  اأن  يذكر  علي.  وكمال  حممد  وهيثم  علي  عبا�س  ع��رب: 

كان قد اأحرز املركز الثالث يف بطولة كاأ�س ال�شداقة التي اأقيمت 
ا�شتعدادات  اإط��ار  يف  وذل��ك  اجل��اري،  ال�شهر  مطلع  بيلرو�شيا  يف 
تقام  التي  املقبلة  العامل  كاأ�س  نهائيات  خلو�س  املكثفة  منتخبنا 
يف الفرتة من 18 اإىل 28 �شبتمرب املقبل بتاهيتي، ويلعب فيها 
وا�شبانيا  امل�شيف  البلد  جانب  اإىل  الأوىل  باملجموعة  منتخبنا 
والوليات املتحدة الأمريكية. وي�شتعد منتخبنا للم�شاركة للمرة 
الرابعة يف نهائيات كاأ�س العامل بعدما كان قد تواجد يف احلدث 
العاملي اأعوام 2007 مبدينة ريو دي جانريو الربازيلية و2008 
مبدينة مر�شيليا الفرن�شية و2009 بدبي، وكانت قرعة نهائيات 
كاأ�س العامل التي �شحبت يف تاهيتي مطلع يونيو املا�شي قد �شهدت 
توزيع املنتخبات ال�16 امل�شاركة على اأربع جمموعات، حيث �شمت 
وال�شلفادور  والرج��ن��ت��ن  هولندا  منتخبات:  الثانية  املجموعة 
الت�شفيات  �شتقام  حيث  اأوقيانيا  ت�شفيات  من  املتاأهل  والفريق 
واإيران  ال��ربازي��ل  الثالثة:  املجموعة  املقبل،  اأغ�شط�س  �شهر  يف 
اللقب  ح��ام��ل  رو�شيا  ال��راب��ع��ة:  املجموعة  واأوك��ران��ي��ا،  وال�شنغال 

واليابان والباراغواي و�شاحل العاج.
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كرة  خما�شيات  مناف�شات  ال��ث��لث��اء  ال��ي��وم  تنطلق 
بنادي  الريا�شية  اخليمة  ب�شالة  للرجال  ال��ق��دم 
بطولة  م�شابقات  �شمن  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط 
ال�شابعة  الريا�شية  امل�شلحة  القوات  �شباط  ن��ادي 
ع�شرة املفتوحة ، مب�شاركة 17 فريقاً ميثلون اأبرز 
الفرق املحلية والدوائر احلكومية وال�شركات وعدد 
من الأندية. وتفتتح مباريات خما�شيات كرة القدم 
مبواجهة  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن  والن�شف  العا�شرة  يف 
جتمع بن فريقي IGG وال�شركة العربية �شمن 
فريقي  يلتقي  ك��م��ا  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  م��ب��اري��ات 
�شمن  واك�������ش���رتام���ك�������س   Bloomington
ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  يف  وذل���ك  ذات��ه��ا  املجموعة 

م�شاء.
وت�����ش��ت��اأن��ف امل��ب��اري��ات غ���داً الأرب���ع���اء ب��اأرب��ع لقاءات 
حيث يلعب AJ مع فريق القوات اجلوية والدفاع 
زيدان  وفريق  م�شاًء،  والن�شف  العا�شرة  اجلوي يف 
للتجارة  خ��وري  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  مواجهة  يف 
املجموعة  مباريات  �شمن  م�شاًء  ع�شر  احلادية  يف 
الثالثة. و�شمن املجموعة الرابعة يلتقي غداً فريق 
AIS يف مواجهة الحتاد الريا�شي للجامعات يف 
ال�شامبا  فريق  يلعب  كما  والن�شف،  ع�شر  احلادية 

مع �شركة ا�شمبلي بوينت منت�شف الليل.
وك���ان���ت ق��رع��ة م��ن��اف�����ش��ات خ��م��ا���ش��ي��ات ك���رة القدم 
اأقيمت ال�شبت املا�شي بح�شور ممثلي  للرجال قد 
نادي  لأومل��ب��ي��اد  املنظمة  واللجنة  امل�شاركة  ال��ف��رق 
�شباط القوات امل�شلحة، ومت تق�شيم الفرق امل�شاركة 
فرق   4 ت�شم  جمموعة  ك��ل  جمموعات  اأرب���ع  على 
فرق،   5 ت�شم  ال��ت��ي  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  با�شتثناء 
وتلعب كل منها دوري من دور واحد على اأن ي�شعد 
الذي  الثمانية  دور  اإىل  جمموعة  ك��ل  وث��اين  اأول 

يقام بنظام خروج املغلوب.

نتائج متقاربة للبولينغ يف اليوم االأول 
اأوملبياد  يف  البولينغ  م�شابقة  الأول  اأم�س  انطلقت 
ال�شباط الرم�شاين ، بح�شور مميز وترقب �شديد 
ل��ل��م��واج��ه��ات امل��رت��ق��ب��ة يف ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة ، وب���داأت 
الأولية  للت�شفيات  لعبن   8 بخو�س  املناف�شات 
الت�شفيات  بنظام  املناف�شات  وتقام   ، الرجال  لفئة 
النقاط  مبجموع  لع��ب   16 اأف�شل  يتبقى  حتى   ،
التي اأحرزوها خلل ال 6 جولت التي تلعب ، ومن 
6 ج��ولت لإختيار  ال��دور الثاين تقام اي�شاً  ثم يف 
اف�شل 8 لعبن بالنقاط التي جمعوها ، ليت�شابق 

ال��لع��ب��ون بهذه اجل��ول��ة وي��ت��وج الأف�����ش��ل م��ن بن 
الثمانية. 

متكن  حيث   ، ي��وم  اول  يف  ق��وي��ة  املناف�شة  وج���اءت 
اللعب علي الرا�شدي من ت�شدر الت�شفية الأوىل 
بينما حل حممد   ، 199.6 نقطه  بح�شوله على 
مبجموع  الأول  ع��ن  �شئيل  ب��ف��ارق  ثانياً  امل��رزوق��ي 
املهريي  الثالث عبداهلل  املركز  ، وحل يف   198.1
اللطيف  عبد  وح�شل   ،185.1 ن��ق��اط  مبجموع 
و   168.3 ع��ل��ى  ���ش��ي��ف  ذي����اب  و   169.5 حم��م��د 
اأحمد عبداهلل املهريي على 164.1 وطارق املا�س 

على 164 ومبارك حممد على 159.1 . 
النقاط  بجمع  يح�شب  النقاط  جمموع  ب��اأن  يذكر 
على  وتق�شيمها  ال��لع��ب��ن  جميع  ح�شدها  ال��ت��ي 
ال6 جولت التي خا�شوها ليكون املقيا�س الفا�شل 
هو املعدل الذي اأحرزه اللعب يف اجلولت ال�شت 

جميعها . 

يف  الفئتني  نهائي  يف  ــوي  ق اأردين  تــواجــد 
التن�ش االأر�صي 

يف  الأر���ش��ي  التن�س  م�شابقة  ال��ي��وم  م�شاء  تختتم 
الأومل���ب���ي���اد ال��رم�����ش��اين ب���ن���ادي ال�����ش��ب��اط ، حيث 
ات�شحت ملمح املباريات النهائية يف فئتي الفردي 
اأم�س الأول كانت بن  والزوجي . واأب��رز مواجهات 
اللعب الإماراتي فهد اجلناحي واللعب الأردين 
 ، الفردي  الأ�شود خلطف بطاقة نهائي فئة  حمزة 
على  بفوزه  البطاقة  هذه  خطف  يف  الأ�شود  وجنح 
 ،  5-7 وبنتيجة  لل�شيء  مبجموعتن  اجلناحي 
6-4 وي�شرب موعداً مع مواطنه مو�شى القطب 

يف نهائي الفردي لهذه البطولة. 
ومل يقف التواجد الأردين يف نهائي الفردي فقط ، 
فالفريق الأردين املكون من حمزة الأ�شود ومو�شى 
القطب جنح اأي�شا يف الو�شول اىل نهائي الزوجي 
بتغلبه ع��ل��ى ج��ا���ش��م ال���زي���ارة وع��ب��داهلل ���ش��ن��ان من 
قطر مبجموعتن لل�شيء وبنتيجة 2-6 ، 2-6 
ليقابل يف نهائي الزوجي الفريق ال�شعودي املكون 

من اللعبان حممد ال�شغري وعمر عبدو . 
املباريات الآخ��رى يف دوري اخلا�شرين  واتت نتائج 
ب���ف���وز ج���ا����ش���م ال�����زي�����ارة م����ن ق���ط���ر ع���ل���ى عبداهلل 
اجلفريي من قطر مبجموعتن لل�شيء وبنتيجة 
م��ن قطر على  �شنان  ع��ب��داهلل  وف���وز   5-7  ،  5-7
مقابل  مبجموعتن  ال�شعودية  من  العزام  م�شاعد 

جمموعة وبنتيجة 5-7 ، 2-6 ، 4-10 .

ودراجــــات  �صباحة   : احلــديــدي  ــل  ــرج ال  
هوائية وجري

م�شابقة جديدة 3x1 تن�شم اىل مناف�شات اأوملبياد 
ال�شباط ال 17

الرجل احلديدي التي �شتنطلق م�شاء اليوم �شمن 
، تعد لعبة جديدة  م�شابقات الوملبياد الرم�شاين 
م�شتقة من ريا�شة الرتايثلون من خلل التناف�س 
ال�شباحة  ال��رتت��ي��ب  على  ه��ي  م�شابقات  ث��لث��ة  يف 
مل�شافة 300 مرت ، يليها �شباق الدراجات الهوائية 
 5 مل�شافة  ، واخ���ريا اجل��ري  20 كيلو م��رت  مل�شافة 
كيلو مرت ،ولكن مناف�شات الرجل احلديدي تختلف 
ال�شالت  داخ��ل  متار�س  كونها  يف  الرتايثلون  عن 
مناف�شات  ���ش��م��ن  الأوىل  ل��ل��م��رة  ت��دخ��ل  امل��غ��ط��اة، 
الأوملبياد الرم�شاين لنادي �شباط القوات امل�شلحة 
مناف�شات  وت��ع��ت��رب   . ع�����ش��رة  ال�����ش��اب��ع��ة  ن�شخته  يف 
العليا  للجنة  ج��دي��دا  حت��دي��ا  احل���دي���دي  ال��رج��ل 
كيفية  يف  خا�شة  ال��رم�����ش��اين  ل��لأومل��ب��ي��اد  املنظمة 
الدراجات  مل�شابقتي  والأزم��ن��ة  امل�شافات  احت�شاب 
مل�شافة  ، ثم اجلري  20 كيلومرت  مل�شافة  الهوائية 
5 كيلو مرت ، وقد اتفق على اجراء �شباق الدراجات 
، واجل��ري يتم من  الهوائية �شيتم بدراجات ثابتة 
ال�شيد  وك��ان    . اأي�شا  الثابت  اجل��ري  خ��لل جهاز 
بنادي  الريا�شية  الأن�شطة  ال�شعلن مدير  حممد 
مناف�شات  على  وامل�شرف  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط 
ال���رج���ل احل���دي���دي ق���د ���ش��رح ب���اأن���ه ت��ق��رر وجوب 
تعبئة كل مت�شابق ل�شتمارة بيانات تفيد خلوه من 
منه  وتعهد   ، امل�شاركة  عن  تعيقه  التي  الأم��را���س 

مب�شئوليته عن امل�شاركة يف امل�شابقة . 
 45 م��ن  اأك���رث  بها  ي�����ش��ارك  املناف�شات  ان  وا���ش��اف 
مت�شابقا �شيتم تق�شيمهم على جمموعات كل منها 
يف  بالتحكيم  �شيقوم  كما   ، لع��ب��ن   8 م��ن  تتاألف 
اأبناء نادي  املناف�شات جلنة من املحكمن من  هذه 
ال�شباط يف لعبتي ال�شباحة واألعاب القوى ، حيث 
�شيكون هناك ميقاتي لكل لعب ، وكل 4 ميقاتين 
وج��ود جلنة احلكام  ، هذا بخلف  رئي�س  يقودهم 
)رئي�شا  اأ�شخا�س  ث��لث��ة  م��ن  وامل��ك��ون��ة  الرئي�شية 
للجنة ال�شباحة-رئي�شا للجنة الدراجات الهوائية-

اأنه  ال�����ش��ع��لن  واأ����ش���اف    .) اجل���ري  للجنة  رئي�شا 
�شيتم احت�شاب الرتتيب تنازليا ح�شب الزمن الذي 
على  مناف�شة  ك��ل  اإن��ه��اء  يف  مت�شابق  ك��ل  ا�شتغرقه 
حدة ، واإذا ت�شاوى لعبن يف نف�س ال�شباق �شيكون 
التفوق بناء على املجموع الكلي لل�شباقات الثلثة 

واأكد مدير الأن�شطة الريا�شية اأن مناف�شات الرجل 
احل��دي��دي ي�����ش��ارك بها لع��ب��ون م��واط��ن��ون وعرب 
واأج���ان���ب . واأ����ش���ار يف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه ب��وج��ود جلنة 
طبية يف مكان ال�شباق للت�شدي لأي حالة �شحية 
طارئة ل قدر اهلل ويف مناف�شات 300 مرت �شباحة 
�شيتوافر حكم دوران لكل مت�شابق . وتبداأ مناف�شات 
ال��رج��ل احل��دي��دي يف ال��ع��ا���ش��رة م�����ش��اء اب��ت��داء من 
اليوم وحتى النهائي يف 23-7 و�شيتم منح جوائز 
للأربعة الأوائل واحلا�شلن على املراكز الأوىل من 
ت�شمل  قيمة  وهي جوائز   ، النقاط  خلل جمموع 
اجتماع  �شيعقد  .كما  كبرية  مالية  وجوائز  �شيارة 
ال�شباق  اإج��راء  بكيفية  املت�شابقن  جلميع  تعريفي 

عند ال�شاعة 10 م�شاء اليوم مب�شبح النادي . 

مب�صاركة 91 من الرماة
الرماية  مل��ن��اف�����ش��ات  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الأدوار  ان��ط��لق 

بامل�شد�س للرجال
مناف�شات  انطلقت  مميز  جماهريي  ح�شور  و�شط 
الأدوار التمهيدية مل�شايقة الرماية بامل�شد�س �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات اأومل��ب��ي��اد ن���ادي ���ش��ب��اط ال��ق��وات امل�شلحة 
، حيث  ال��رج��ال  ال��رم��اة  91 م��ن  وذل���ك مب�شاركة 
بها  جمموعة  كل  جمموعات  اىل  املتناف�شن  ق�شم 
�شتة م�شاركن جاءت املناف�شة بينهم قوية ومثرية 
م�شتوى  لأف�شل  الو�شول  على  منهم  كل  حلر�س 
دفعة  ملنحه  ال��ت��ال��ي��ة  ل�����لأدوار  ال��رتق��ي  ل��ه  ي�شمن 
الكربى  باجلائزة  الفوز  ثم  النهائيات  اىل  توؤهله 
التي ر�شدتها اللجنة املنظمة وهي عبارة عن �شيارة 

بخلف اجلوائز املالية الأخرى.
وكان من بن امل�شاركن يف الأدوار التمهيدية �شابط 
اأبوظبي حيث �شرح باأنه  �شرطة بق�شم الرماية يف 
وملدة   2003 العام  منذ  البطولة  هذه  يف  ي�شارك 
مرة  الأول  املركز  على  خللها  ح�شل  �شنوات   10
واحدة يف مناف�شات بندقية ال�شيكتون وح�شل على 
امل��رك��ز ال��ث��اين م��رة واح���دة وك��ذل��ك امل��رك��ز الثالث 
جاء  مم   9 بامل�شد�س  ال��رم��اي��ة  مناف�شات  يف  اأم���ا   ،
ثالثا مرة واحدة اأي�شا . واأ�شاف اأن احلوافز املادية 
تزداد من عام اىل اآخر و تدعو الكثريين للأقدام 
واأ�شار اىل   . الرم�شاين  الأوملبياد  امل�شاركة يف  على 
فيها  ال��رج��ال  ك��ان  املا�شية  الأع����وام  مناف�شات  اأن 
العام  امل�شاركة هذا  ، ومع  ال�شيدات  منف�شلون عن 
يف الأدوار النهائية بن الرجال وال�شيدات �شيجعل 
اأ����ش���ده بينهما وه���و م���ا ي�����ش��ب يف  ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى 

�شالح هذه الريا�شة التي ت�شهد اقبال جماهرييا 
�شمة  الراميتن  اأن  معرفة  بعد  خا�شة   ، متزايدا 
املهريي ، و�شهري البلو�شي قد حققتا املراكز الأوىل 
اأم��ا وهب   . املا�شي  العام  ال�شيدات يف  يف مناف�شات 
امل�شاركن  اأ���ش��غ��ر  م��ن  يعد  وال���ذي  امل��در���س  م�شر 
هذا  الأوىل  جت��رب��ت��ه  اأن  اىل  ف��اأ���ش��ار  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
العام تعترب جيدة باعتبار �شغري ال�شن واأرغب يف 
تفيدين يف  التي  اللزمة  اخل��ربات  احل�شول على 
اأن م�شاركته يف مناف�شات  الأع��وام املقبلة ، واأ�شاف 
الرماية كان �شببها حب هذه الريا�شة منذ ال�شغر 
وع��ن��دم��ا و�شلته   ، ب��ال��ب��ن��دق��ي��ة  ال���رم���اي���ة  خ��ا���ش��ة 
اأ�شا�س الرماية  معلومات باأن البطولة �شتقام على 
بامل�شد�س ح�شل على العديد من التدريبات خلل 
ال�شهر الذي �شبق ال�شهر الف�شيل ، ولكن التجربة 

يف مبجملها ناجحة ومفيدة . 

كرة القدم االإلكرتونية
اللكرتونية  ال��ق��دم  ك��رة  م�شابقة  ال��ي��وم  ت�شتاأنف 
ثمانية  الول  ام�����س  ت��اأه��ل  ان  بعد  �شتي�شن  ب��لي 
لعبن بعد مناف�شة �شديدة بن خرية اللعبن ، 
واملتاأهلن الثمانية هم: مهند م�شطفى احلو�شني 
ال�شيد  ال��رح��م��ن  وع��ب��د  امل��ح��ريب��ي  عي�شى  وع��ت��ي��ق 
علي  عمر  ويا�شر  العرميي  حمد  وج��م��ال  ال��ق��راي 
من�شور  وخ��ال��د  يو�شف  عبا�س  اهلل  وعبد  املعمري 
العامري  ع��اي�����س  ك���رام���ة  م�����ش��ل��م وع��اي�����س  ع��ل��ي 
8 لعبن اىل  اجلدير ذك��ره انه يف كل يوم يتاأهل 
64 متناف�شا من ا�شل  الذي ي�شمل  الثاين  ال��دور 

امل�شاركن الذين جتاوزوا 500 متناف�س.

ال�صطرجن 
بطولة االأ�صاتذة الدولية 

ح�����ش��م الأ����ش���ت���اذان ال���دول���ي���ان ال��ك��ب��ريان �شريجي 
الأ�شاتذة  بطولة  رح��م��ان��وف  واألك�شندر  فولكوف 
الدولية يف اجلولة التا�شعة والأخ��رية حيث تعادل 
الفلبيني  الكبري  ال���دويل  الأ���ش��ت��اذ  م��ع  رح��م��ان��وف 
ال�شدارة  البقاء يف  له  اأت��اح  رامو�س مما  جوليو�س 
بينما خا�س فولكوف يف مباراة �شعبة اأمام الأ�شتاذ 
الدويل الأذربيجاين اأولفي باجاراين حيث �شيطر 
باجاراين على جمريات املباراة وو�شل لو�شع رابح 
فانقلبت  املباراة  نهاية  يف  كبرياً  خطاأ  ارتكب  لكنه 
النتيجة وفاز فولكوف وعلى الرقعة الثالثة تعادل 
الأ�شتاذان الدوليان الكبريان مالخاتكو وكازاكوف 

وتعادل على الرقعة الرابعة اأ�شتاذ الإحتاد الدويل 
ا لإم��ارات��ي ابراهيم حممد خ��وري مع مع الدويل 
ال�شوداين اأحمد معاوية وفاز على الرقعة اخلام�شة 
اإلغار  ال��دويل  الأ�شتاذ  على  �شكري  �شهيل  ال�شوري 
الأخرية  اجلولة  بعد  الرتتيب  فاأ�شبح   ، بجاراين 
باملركز الأول فولكوف بر�شيد �شبع نقاط ون�شف 
الثاين رحمانوف  املركز  ت�شع جولت وجاء يف  من 
بنف�س النقاط بعد ك�شر التعادل ويف املركز الثالث 
امل��رك��ز الرابع  ت��ق��اط ويف  ���ش��ب��ع  ي��ر���ش��ي��د  رام���و����س 
اأي�����ش��ا واح���ت���ل املراكز  ن���ق���اط  ب�����ش��ب��ع  م��الخ��ات��ك��و 
بنف�س  لع��ب��ن  خم�س  التا�شع  حتى  اخلام�س  م��ن 
الإماراتيان  اأب��رزه��م  ون�شف  نقاط  �شت  الر�شيد 

ابراهيم حممد واأحمد عبا�س .

بطولة ال�صيدات الدولية 
اأنا  البلجيكية  الكبرية  الدولية  الأ���ش��ت��اذة  ح�شمت 
مناف�شتها  على  بفوزها  ال�شيدات  بطولة  زوزول��ي��ا 
مباراة طويلة  بعد  النجار  الدولية هدى  ال�شورية 
زوزولينا  واكتفت  �شعبة  بنهاية  زوزولينا  ربحتها 
بالتعادل يف مباراتها الأخرية مع الأ�شتاذة الدولية 
تعادلت هدى  كذلك  بجاراين  كوبرا  الأذربيجانية 
ال��ن��ج��ار م��ع الأ���ش��ت��اذة ال��دول��ي��ة الإم���ارات���ي���ة خلود 
كما  النهائي للعبات  الرتتيب  لي�شبح  الزرعوين 
يلي : يف املركز الأول زوزولينا بر�شيد �شت نقاط 
نقاط  بر�شيد خم�س  ون�شف تلها ثلث لعبات 
ح�شلت  التعادل  ك�شر  نظام  تطبيق  وبعد  ون�شف 
بجاراين  وك��وب��را  الثاين  املركز  على  النجار  ه��دى 
املركز  على  ال��زرع��وين  وخ��ل��ود  الثالث  امل��رك��ز  على 
اآمنة  امل��رك��ز اخلام�س الإم��ارات��ي��ة  ال��راب��ع وج��اء يف 
���ش��امل وج����اءت ال�����ش��وري��ة ف��اط��م��ة الأرغ����ا يف املركز 

ال�شاد�س.

بطولة النا�صئني الدولية
بطولة  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ش��ئ��ون  الإم������ارات  لع��ب��و  �شيطر 
الثلثة  امل��راك��ز  اح��ت��ل��وا  حيث  ال��دول��ي��ة  النا�شئن 
�شيف  ال��لع��ب  الأول  امل��رك��ز  على  فح�شل  الأوىل 
اإدري�������س ب��ر���ش��ي��د ث��م��اين ن��ق��اط م��ن ت�����ش��ع جولت 
نقاط ون�شف  �شبع  بر�شيد  تله علد اهلل احلامد 
ن��ق��اط وجاء  ���ش��ب��ع  ب��ر���ش��ي��د  ث��م �شعيد احل��و���ش��ن��ي 
بر�شيد  ال��راب��ع  باملركز  راغوفيري  راه��ول  الهندي 
يف  اجليلين  ح�شن  اليمني  اأت��ى  بينما  نقاط  �شت 

املركز اخلام�س.

ح��ط امل��ه��اج��م ال���دويل الوروغ���وي���اين ادي��ن�����ش��ون كافاين 
اجل  م��ن  ام�س  باري�س  الفرن�شية  العا�شمة  يف  ال��رح��ال 
نابويل  انتقاله من  الخ��رية على �شفقة  اللم�شات  و�شع 
باري�س  اىل  القدم  لكرة  اليطايل  ال��دوري  بطل  و�شيف 

�شان جرمان.
ل��ل��دوري اليطايل  ال��ذي ت��وج ه��داف��ا  و�شيخ�شع ك��اف��اين 
الروتيني  الطبي  للفح�س  هدفا(   29( املا�شي  املو�شم 
ال�شفقة،  على  مطلعة  م�شارد  وبح�شب  التوقيع،  قبل 
على عقد ميتد خلم�شة اعوام مقابل 64 مليون يورو، ما 

يجعله اغلى لعب يف تاريخ الدوري الفرن�شي.

و�شوهد املدير الريا�شي ل�شان جرمان الربازيلي ليوناردو 
 2 من  اعتبارا  من�شبه  ا�شتقالته من  يبداأ مفعول  ال��ذي 
الفخمة  الفنادق  احد  من  خارجا  املقبل،  ايلول-�شبتمرب 
يف باري�س برفقة ممثل كافاين الذي �شيلعب جمددا اىل 
اللعبان  )تواجد  با�شتوري  خافيري  الرجنتيني  جانب 
معا يف بالريمو قبل ان ينتقل الول اىل الفريق اجلنوبي 
عام 2010 مقابل 17 مليون يورو والثاين اىل بارك دي 

بران�س عام 2011 مقابل حوايل 43 مليون يورو(.
يف  ال�شابق  زميله  اىل  عاما(   26( كافاين  �شين�شم  كما 
انتقل  نابويل الرجنتيني الخر ايزكييل لفيتزي الذي 

اىل نادي العا�شمة الفرن�شية ال�شيف املا�شي مقابل 30 
مليون يورو.

و�شي�شبح كافاين اغلى لعب يف تاريخ الدوري الفرن�شي، 
وقد  ي���ورو  مليون   60 ق���دره  القيا�شي  ال��رق��م  ب��ان  علما 
راداميل  الكولومبي  بانتقال  معدودة  ا�شابيع  قبل  حتقق 
العائد  موناكو  اىل  ال�شباين  مدريد  اتلتيكو  من  فالكاو 
جمددا اىل دوري ال�شواء مع مالك رو�شي طموح ي�شعى 

اىل مقارعة �شان جرمان .
من جهة اخرى، اكد مدير اعمال املدافع الربازيلي تياغو 
املا�شي من  ال�شيف  �شان جرمان  انتقل اىل  الذي  �شيلفا 

نادي  م��ع  ب��اق  �شيلي�شاو  دف��اع  ان قلب  الي��ط��ايل،  ميلن 
العا�شمة الفرن�شية حتى نهاية عقده، وذلك رغم الخبار 
التي تتحدث عن احتمال انتقاله اىل بر�شلونة ال�شباين. 
من جهة اخرى، توقع رئي�س نابويل اوريليو دي لورنتي�س 
عن  ابراهيموفيت�س  زلت��ان  ال�شويدي  املهاجم  يرحل  ان 
�شان جرمان مع قدوم كافاين، متوقعا ان يلحق مبدربه 
ال�شابق يف بطل ليغ 1 اليطايل كارلو ان�شيلوتي اىل ريال 
مدريد ال�شباين. واتهم دي لورنتي�س كافاين بانه �شخ�س 
يحب املال ولهذا ال�شبب انتقل اىل �شان جرمان، م�شيفا 
فعليا(   29( هدفا   30 ت�شجيل  كافاين  بامكان  يكن  مل 

لو مل يكن هناك لعبون اخ��رون من الطراز الرفيع يف 
الفريق. كافاين مدمن على املال .

وم���ن امل��ف��رت���س ان ي��ع��ود رئ��ي�����س ���ش��ان ج��رم��ان القطري 
نا�شر اخلليفي من الدوحة حيث يتواجد حاليا يف بداية 
�شهر رم�شان، من اجل تقدمي كافاين من امام برج ايفل 
كما فعل حن قدم ابراهيموفيت�س قبل عام بعد تعاقده 
معه من ميلن. وتوقعت و�شائل العلم ان يقدم كافاين 
ان يعود اىل  ال�شانزيليزيه قبل  الثلثاء من جادة  اليوم 
اللتحاق  ث��م  ال�شيفية  عطلته  اك��م��ال  اج���ل  م��ن  ب���لده 

بتمارين فريقه اجلديد يف نهاية ال�شهر احلايل.

كافـــــانــــــي ي�ســـــــل باريـــــــ�ض للتوقيــــــع ل�ســــــان جرمـــــــــــان 

ت�شارك 17 فتاة من خم�س دول عربية يف عدد 
الدورة  مناف�شات  �شمن  املختلفة  اللعبات  من 
العاملية  اجلامعية  للريا�شة   27 ال���  ال�شيفية 
العدد قفزة  ك��ازان وميثل هذا  املقامة حاليا يف 
نوعية يف امل�شاركة الن�شائية العربية يف املحافل 
نحو  م��ت��درج  انفتاح  ودل��ي��ل  العاملية  الريا�شية 
األعاب  م���ن  ال���ع���دي���د  امل�������ش���ارك���ة يف  م���ن  م���زي���د 
هن  والفتيات  الدولية.  والبطولت  املناف�شات 
يف  ث��لث  العربية  م�شر  جمهورية  م��ن  ثماين 
اجلودو وثلث يف التن�س واثنتان يف ال�شطرجن 
واأربع فتيات من دولة قطر ي�شاركن يف الرماية 
والثالثة  ال�شباحة  يف  اثنتان  لبنان  من  وث��لث 
الطاولة وواح��دة من كل من فل�شطن  يف كرة 
الدول  عدد  ويبلغ  اأر�شي  تن�س  والأردن  �شباحة 
العربية امل�شاركة يف كازان حاليا ت�شع دول عربية 
اليونيفر�شياد  يف  عربية  دول���ة   11 ب���  م��ق��ارن��ة 
والدول  ال�شن2011.  �شين�شن  يف  ال�شابق 

عمان  و�شلطنة  وق��ط��ر  الإم����ارات  ه��ي  امل�شاركة 
والأردن  وفل�شطن  العربية  م�شر  وجمهورية 
امل�شاركة  وامل��ل��ف��ت يف  و���ش��وري��ا ول��ب��ن��ان وت��ون�����س 
الن�شائية  امل�����ش��ارك��ة  ه���و  امل�����رة  ه����ذه  ال��ع��رب��ي��ة 
دولة  كل  وت�شارك   . اليونيفر�شياد  القطرية يف 
ال��ت�����ش��ع يف جم��م��وع��ة م��ن الألعاب  ال����دول  م��ن 
تختلف عن ال��دول الأخ��رى ف��الإم��ارات تناف�س 
يف ���ش��ت ل��ع��ب��ات��ه��ي ك���رة ال�����ش��ل��ة واأل���ع���اب القوى 
ال�شاطئية  وال��ك��رة  ال��ط��اول��ة  وتن�س  وال��رم��اي��ة 
والكرة الطائرة وم�شر يف عدة لعبات من بينها 
وقطر  وامل�شارعة  والتن�س  وال�شطرجن  اجل��ودو 
وتن�س  ق��وى  واأل��ع��اب  و�شباحة  وجتديف  رماية 
لعبات  �شت  يف  عمان  �شلطنة  وتتناف�س  اأر���ش��ي. 
الأر�شي  والتن�س  وال�شباحة  القوى  األعاب  هي 
وال�شلة والكرة ال�شاطئية وتن�س الطاولة بينما 
واألعاب  ال�شباحة  لعبتي  يف  فل�شطن  تناف�س 
يف  ولبنان  الأر���ش��ي  التن�س  يف  والأردن  ال��ق��وى 

اجل���ودو.  وت��ون�����س يف  ال��ط��ائ��رة  وك���رة  ال�شباحة 
وليزال احل�شور العربي على ال�شاحة الريا�شية 
الكبرية  المكانيات  رغم  موؤثر  وغري  الدولية 
فرغم  جمتمعة  العربية  ال���دول  متتلكها  التي 
اليونيفر�شياد  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال���دول  ع��دد  زي���ادة 
احلايل مقارنة بعددها يف يونيفر�شياد �شين�شن 
ال�شن فقد ح�شل العك�س متاما بالن�شبة للدول 
العربية فبعدما كان عددها يف ال�شن 11 دولة 
فقط  ت�شع  اإىل  ال��ع��دد  تقل�س  م�شاركة  عربية 
واأخرى  معروفة  واقت�شادية  �شيا�شية  لأ�شباب 
غري معروفة وتقل�س تبعا لذلك عدد اللعبن 
العربية  ال��دول  بها  ت�شارك  التي  الألعاب  وعدد 
وتعترب دولة الإمارات لأن الهدف من امل�شاركة 
التعريف  ه���و  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ت��ج��م��ع��ات  ه���ذه  يف 
ب��ال��ري��ا���ش��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف ال����دول الأع�����ش��اء يف 
الفي�شو  اجلامعية  للريا�شة  ال���دويل  الحت���اد 
الدورة  األ��ع��اب  اخل���ربة يف  م��ن  امل��زي��د  واكت�شاب 

التعرف  اإىل  اإ�شافة  التي تعقد مرة كل عامن 
اهتمامها  وم��دى  امل�شاركة  ال��دول  ثقافات  على 
بالريا�شة اجلامعية. وكان معايل ال�شيخ نهيان 
وال�شباب  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
وتنمية املجتمع رئي�س الحتاد العربي للريا�شة 
اجلامعية الرئي�س الفخري للحتاد الريا�شي 
اأ�شار يف  قد  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الإماراتي 
ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات وام اإىل الرتابط 
ي�شرتكان  حيث  والتعليم  الريا�شة  بن  القوي 
الأه��داف واملهارات مثل حتقيق  العديد من  يف 
ال�شليم  وبناء اجل�شم  وال�شرب  واملثابرة  النجاح 
اإ�شافة اإىل م�شاهمتهما يف التنمية وال�شتقرار 

والرقي.
 واأكد اأنه انطلقا من هذه الروؤية تاأتي امل�شاركة 
الدائمة للحتاد الريا�شي الإماراتي ملوؤ�ش�شات 
التعليم العايل يف املناف�شات العربية والإقليمية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بدعم  م�شيدا  والدولية 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  خليفة بن زايد 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حكام  اأع�����ش��اء  اهلل واإخ����وان����ه 
الإمارات للريا�شة عموما وللريا�شة اجلامعية 
ح�شن  الدكتور  ي��رى  جهته  م��ن  خ��ا���س.  ب�شكل 
للريا�شة  العربي  الحت��اد  رئي�س  نائب  ال�شيخ 
اأنه على جميع الحت��ادات الريا�شية  اجلامعية 
اجل��ام��ع��ي��ة يف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة امل�������ش���ارك���ة يف 
اليونيفر�شيادات  العاملية  اجلامعية  البطولت 
يف  تواجدها  تعزيز  عامن  كل  م��رة  تعقد  التي 
املحافل الدولية ريا�شية كانت اأم غري ريا�شية 
التعارف  يف  كثريا  ت�شهم  الريا�شة  اأن  واأ���ش��اف 
بن الأجيال ال�شابة وتقرب بن الأمم وت�شاعد 
وال�شعوب  ال��دول  بن  ال�شلم  دعائم  اإر���ش��اء  يف 
موؤكدا اأهمية امل�شاركة العربية يف اليونيف���ر�شياد 
بغ�س النظر عن الفوز اأو اخل�شارة يف املناف�شات 
الل��ت��ق��اء وتبادل  ه��و  الأ���ش��ا���س  ال��ه��دف يف  لأن 
الأجيال  انفتاح  اإىل  اإ�شافة  واملهارات  اخل��ربات 

اأكد  ك��م��ا  بينها.  فيما  وال��ت��ع��ارف  بع�شها  ع��ل��ى 
�شرورة امل�شاركة يف معظم األعاب اليونيفر�شياد 
وزيادة عدد الريا�شين امل�شاركن �شمن الوفود 
الريا�شية اجلامعية العربية م�شريا اإىل اأهمية 
ال��ت��ع��اون ب��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وم�����ش��اع��دة من 
املالية  مواردها  ب�شبب  الدعم  اإىل  منها  يحتاج 
للريا�شة  العربي  ال�شيخ الحتاد  ودعا  القليلة. 
وزيادة  اجلانب  ه��ذا  يف  ال�شهام  اإىل  اجلامعية 
وخا�شة  املعلومات  وت��ب��ادل  والت�شاور  التن�شيق 
والتاأ�شريات  ال�����ش��ف��ر  ب����اج����راءات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
وم��ا اإىل ذل��ك. وق��ال اإن حتقيق نتائج طيبة يف 
املدى  على  التخطيط  يتطلب  اليونيفر�شياد 
ال��ط��وي��ل والإع������داد اجل��ي��د ول��ي�����س يف اللحظة 
�شلبيا  م��ردوده  ي���������كون  الذي  الأمر  الخي���������رة 
على الوف����������������������د الريا�شي وهو اأمر ليليق باأي 
دولة ت�شارك يف مناف�������������شة عاملية كبرية مث�������ل 

اليونيفر�شياد.

اليوم افتتاح خما�صيات كرة القدم مبواجهات من العيار الثقيل 

 نتائـــج متقاربة للبولينغ.. واليوم ختام التن�ض الأر�سي 
اليوم.. انطالق م�صابقة الرجل احلديدي يف اأوملبياد ال�صباط الـ 17 

 مب�صاركة 91 من الرماة.. انطالق االأدوار التمهيدية ملناف�صات الرماية بامل�صد�ش للرجال 
املناف�صة تتوا�صل يف البالي �صتي�صن.. و�صيطرة اإماراتية يف م�صابقة النا�صئني لل�صطرجن 

17 فتــــاة عربيــــــة ت�ســــــارك فـــي يونيفـــر�سيـــــــاد كــــــــــــازان 2013 
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انطلقت اأم�س الول حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الن�شخة  مناف�شات  ر�شمي  بافتتاح  الرئا�شة،  �شوؤون 
القدم،والتي  لكرة  زاي��د  بن  من�شور  لكاأ�س  الثانية 
بن  وال�شراكة  التعاون  اتفاقية  برامج  �شمن  تقام 
وزارة �شوؤون الرئا�شة وجمل�س ابوظبي الريا�شي .

ح�شر الفتتاح ال�شيخ احمد بن نا�شر بن زايد اآل 
�شوؤون  وزارة  وكيل  العامري  را�شد  ،و�شعادة  نهيان 
و�شلطان  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ل��ق��ط��اع  ال��رئ��ا���ش��ة 
امل�شاندة  ال��وزارة لقطاع اخلدمات  احلمريي وكيل 
التنفيذي  املدير  ب��دوه  بن  عبداهلل  �شعيد  و�شعادة 
للإعلم  الوطني  املجل�س  يف  الإعلمية  لل�شوؤون 
والدكتور عبد اهلل عبد الكرمي الري�س نائب رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��د اهلل بن 
علي  وفهد  العن  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ب��دوه 
ال�شام�شي ممثل جمل�س ابوظبي الريا�شي بجانب 

ح�شور الفرق امل�شاركة.
و�شهد ملعب قبة الرو�شة باأبوظبي حفل الفتتاح 

الر�شمي الذي �شبق انطلقة مباريات البطولة،حيث 
والعرو�س  الأل���وان  من  جميلة  بحلة  امللعب  تزين 
الليزرية ، وقامت بتقدميه �شلمة املهريي مذيعة 
قناة ابوظبي الريا�شية ،وانطلق بال�شلم الوطني 
وامل�شاركن  احلا�شرين  بجميع  الرتحيب  وبعدها 
ت�شمن احلفل عر�شا  كما   ، البطولة  مناف�شات  يف 
توثيقا م�شورا عن ابرز ملحات الن�شخة الأوىل التي 
كبرية  �شا�شة  على  عر�شه  مت  املا�شي  العام  اأقيمت 
األقتها  وطنية  ق�شيدة  وتلته  امللعب،  منت�شف  يف 
احلكيمة  القيادة  بحب  الرا�شدي  الرثيا  الطالبة 
واإعجاب من جميع  ، ولقت �شدى كبري  والوطن 
احل�����ش��ور واجل��م��اه��ري وامل��ت��اب��ع��ن، ب��ع��د ذل���ك قام 
ورا�شد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نا�شر  بن  احمد  ال�شيخ 
فريقي  لع��ب��ي  مب�شافحة  ع��ل��ي  وف��ه��د  ال��ع��ام��ري 
قطاع اخلدمات امل�شاندة بقيادة �شلطان احلمريي ، 
وفريق قطاع املرا�شم الرئا�شية والطاقم التحكيمي 
للمباراة الفتتاحية املوؤلف من فهد الك�شار ويعقوب 
احلمادي والتقاط ال�شور التذكارية والإعلن عن 

بدء م�شوار البطولة التي �شتمتد مناف�شاتها حتى 
ف���رق متثل   8 تناف�س  و���ش��ط  اجل����اري  ي��ول��ي��و   28

قطاعات الوزارة واجلهات احلكومية التابعة لها.
 ( امل�شاندة  اخل��دم��ات  قطاع  فريق  اأك��د  جهته  م��ن 
بطل الن�شخة الأوىل ( عزمه للحفاظ على اللقب 
املباراة الفتتاحية على فريق قطاع  اثر فوزه يف   ،
امل���را����ش���م ال��رئ��ا���ش��ي��ة ، يف ح���ن جن���ح ف��ري��ق جهاز 
ابوظبي للرقابة الغذائية من ت�شجيل اأول انت�شار 
له من اأول م�شاركة مبناف�شات البطولة ،وذلك على 
ح�شاب فريق ق�شم تقنية املعلومات بالوزارة بثلثة 
اأه����داف ل��ه��دف��ن ، يف م��ب��اراة اأداره�����ا م��ن اجلانب 
التحكيمي الدويل يعقوب احلمادي و�شاعده احمد 
الرا�شدي ، وذلك �شمن مناف�شات املجموعة الأوىل 

.
املجموعة  الثلثاء مباراتن يف  اليوم  وتقام م�شاء 
بق�شم  امل�����ش��ان��دة  ق��ط��اع اخل��دم��ات  ، جت��م��ع  الأوىل 
تقنية املعلومات بالوزارة ، ويلتقي يف الثانية جهاز 
ابوظبي للرقابة الغذائية بقطاع املرا�شم الرئا�شية 

، يف ح���ن جت���ري ي���وم غ���د الأرب����ع����اء م��ب��ارات��ن يف 
اإطار املجموعة الثانية ، حيث يواجه قطاع �شوؤون 
املجتمع فريق مكتب المن العام ، ويخو�س املركز 
الوطني للأر�شاد اجلوية والزلزل مباراته الثانية 

اأمام دائرة الق�شاء. 
من جانبه قدم ال�شيخ احمد بن نا�شر بن زايد اآل 
نهيان �شكره وتقديره للدعم اللحمدود والهتمام 
ال�شيخ من�شور بن زايد  الكبري الذي يقدمه �شمو 
وللبطولت  الريا�شية  احل��رك��ة  مل�شرية  نهيان  اآل 
ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي جت��م��ع ���ش��ب��اب ال��وط��ن يف ملتقيات 
كاأ�س من�شور  تنظيم  ان  ، موؤكدا  رم�شانية مميزة 
بن زايد لكرة القدم للعام الثاين على التوايل ، يعد 
جناحا جديدا مل�شوار البطولة التي من املتوقع ان 
اإثارة كبرية وتناف�شا قويا من جانب الفرق  ت�شهد 

امل�شاركة والطاحمة للفوز بلقب الكاأ�س الغايل .
�شوؤون  وزارة  يف  الريا�شية  اللجنة  بجهود  واأ���ش��اد 
، موؤكدا  البطولة  تنظيم  والقائمن على  الرئا�شة 
واهتمام  دعم  وجدت  والبطولت  الربامج  هذه  ان 

كبريين من �شموه الذي يحر�س دوما على تعزيز 
املبادرات اليجابية يف املجتمع والتي تخدم �شريحة 
امل�شاركة  الفرق  جلميع  والريا�شة،متمنيا  ال�شباب 
م�شتويات  بتقدمي  احل��ظ  يحالفها  وان  والتفاعل 

فنية جيدة مبا يعك�س قيمة البطولة .
ال��ري�����س نائب  ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل  م��ن جهته ث��م��ن 
الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  يف  الريا�شية  اللجنة  رئي�س 
�شمو  يوليهما  ال��ذي  الكبريين  واله��ت��م��ام  ال��دع��م 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
للن�شاطات  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
بن  والأوا����ش���ر  التوا�شل  روح  وتنمية  الريا�شية 
الكوادر الوظيفية داخل الوزارة ، م�شيدا بامل�شتوى 
العام لكاأ�س من�شور بن زايد لكرة القدم بن�شختها 
ت�شهد  ان  املتوقع  البطولة من  ان  ، موؤكدا  الثانية 
تناف�س اأقوى وم�شتوى فني اكرب نتيجة للتح�شري 
امل�شاركة  ال���ف���رق  ج���ان���ب  م���ن  ال��ك��ب��ري  والإع���������داد 
والطاحمة للظفر بلقب البطولة التي حتمل ا�شما 

غاليا علينا جميعا .

ال�شام�شي ممثل  علي  فهد  اأك���د  الخ���ر  ه��و  ب���دوره 
جمل�س ابوظبي الريا�شي ان البطولة تندرج �شمن 
ات��ف��اق��ي��ة التعاون  ال��ري��ا���ش��ي يف  ال��ربن��ام��ج  اأج��ن��دة 
ال��رئ��ا���ش��ة وجمل�س  ����ش���وؤون  وزارة  ب��ن  وال�����ش��راك��ة 
ال��ب��ط��ول��ة ت�شهد  اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ، م�����ش��ريا ان 
تقدما عن العام الول من ناحية التنظيم واإعداد 
ال�شريف،  والتناف�س  للم�شاركة  والتح�شري  الفرق 
وذلك انطلقا من حر�س واهتمام القائمن على 
احلدث لعك�س مكانة البطولة ودورها اليجابي يف 

املجتمع.
يوليها  ال��ذي  واله��ت��م��ام  ال��دع��م  ال�شام�شي  وثمن 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
�شمو  من  الكرمية  والرعاية   ، الريا�شي  ابوظبي 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
مل�شرية   ، ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
الريا�شة والريا�شين ، وحر�شهما على دعم اأبناء 
الوطن بالربامج والبطولت الريا�شية التي تر�شخ 

املمار�شات املثالية يف املجتمع.

اأم����ور الطلبة  اأول���ي���اء  اأط��ل��ق جم��ل�����س 
اأم�س  م�شاء  احل�شن  بدبا  والطالبات 
املهاجرين  م��در���ش��ة  ���ش��ال��ة  يف  الأول 
للتعليم الأ�شا�شي ح2 بطولته للدورة 
لقدم  ك����رة  يف  الأوىل  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
باملدينة  امل���دار����س  ل��ط��لب  ال�����ش��الت 
 200 ي�شكلون  فريقا   20 مب�شاركة 

طالبا .
وتاأتي الدورة الرم�شانية يف كرة قدم 
الفعاليات  اأه��م  م��ن  واح���دة  ال�شالت 
ينظمها  التي  الرم�شانية  الريا�شية 
امل��ج��ل�����س ل��ل�����ش��ب��اب وال���ن�������سء خلل 
رم�شان الكرمي والتي �شادفت العطلة 
اهتماماته  اإط��ار  يف  للطلبة  ال�شيفية 
الرم�شانية املن�شبة على رفع اللياقة 
من  جو  واإت��اح��ة  للم�شاركن  البدنية 

التناف�س خلل ليايل رم�شان .
ل�����ل�����دورة مت  امل����غ����ط����اة  ال�������ش���ال���ة  ويف 
فعاليات  لنطلق  اأنيق  حفل  تنظيم 

ال��ب��ط��ول��ة ح�����ش��ره��ا اأع�����ش��اء جمل�س 
ر�شود  را�����ش����د  حم���م���د  وه�����م  الإدارة 
ح�شن  وحممد  �شفر  را�شد  وع��ب��داهلل 
وحممد  �شرور  حممد  وعلي  �شليمان 

امل�شرف  ح�شور  بجانب  الق��رح  �شيف 
ال��ن��اح��ي��ة الفنية  ال��ب��ط��ول��ة م��ن  ع��ل��ى 
والإداري  يو�شف  الكرمي  عبد  امل��درب 
اإجراء  ي��و���ش��ف. وج���رى  ع��ب��داهلل  علي 

وعددها  امل�شاركة  الفرق  بن  القرعة 
م�شاركا   200 �شمت  فريقا  ع�شرون 
مدينة  يف  ريا�شية  ت�شاهرة  اأك��رب  يف 
توزيعها  ج���رى  اأن  ب��ع��د  احل�����ش��ن  دب���ا 

جمموعة  الأوىل  جم���م���وع���ت���ن  يف 
الأ�شبال من مواليد 2001-1999 
والأخ��������رى جم��م��وع��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة من 

مواليد 1998-1996.

الفرق  ب����ن  امل���ن���اف�������ش���ات  وان���ط���ل���ق���ت 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف كرة  اإط�����ار م��ت��اب��ع��ة  يف 
والهتمام  ورعايتهم  ال�شالت  القدم 
مدربن  تخ�شي�س  خ���لل  م���ن  ب��ه��م 

مع  بالتعاون  ملتابعتهم  متخ�ش�شن 
الثقايف  الريا�شي  احل�شن  دب��ا  ن���ادي 
واأ�شفرت اجلولة الأوىل عن فوز فريق 
ت�شل�شي  ف��ري��ق  ع��ل��ى   2-8 ���ش��ان��ت��و���س 

على  2-�شفر  ال����وح����و�����س  وف����ري����ق 
تتوا�شل  اأن  املقرر  وم��ن  نونيم  فريق 
عقب  املقبلة  الأي���ام  خ��لل  املناف�شات 

�شالة الرتوايح لتتويج الفائزين.

اع����رتف احل��ك��م ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ي ���ش��ب��اغ ال����ذي اوقفته 
ال�شرطة ال�شنغافورية بتهمة حماولة التلعب بنتيجة 
القدم، ان رجل  مباراة يف كاأ�س الحتاد ال�شيوي لكرة 
ا�شتخدم  يانغ  �شي  دينغ  اري��ك  ال�شنغافوري  الع��م��ال 

يوتيوب لكي يعلمه كيفية التلعب بالنتيجة.
وحتدث ال�شباغ يف اليوم الول من حماكمة دينغ �شي 
بالتلعب  اللبناين  التحكيم  طاقم  اغ��رى  ال��ذي  يانغ 
قائل  له،  املباراة عرب تقدمي خدمات جن�شية  بنتيجة 
بان رجل العمال ال�شنغافوري ار�شل له بن 20 و30 
كيفية  يعلمني  لكي  يوتيوب  م��وق��ع  م��ن  فيديو  راب���ط 

اتخاذ قرارات خاطئة .
وا�شاف ال�شباغ بان مقاطع الفيديو حتتوي الكثري من 

رجل  ويواجه  احلكم  عن  ال�شادرة  اخلاطئة  ال��ق��رارات 
العمال ال�شنغافوري البالغ من العمر 31 عاما تهمة 
وحكمن  عاما(   34( ل�شباغ  جن�شية  خدمات  تقدمي 
التي  املباراة  بنتيجة  التلعب  بهدف  اخرين  لبنانين 
اقيمت يف ني�شان-ابريل املا�شي وفاز فيها اي�شت بنغال 
علما   ،2-4 ال�شنغافوري  روفرز  تامبينز  الهندي على 
املباراة  هذه  عن  ا�شتبعد  اللبناين  التحكيم  طاقم  بان 

قبل اجرائها بعد ان اكت�شفت هذه الف�شيحة.
وحكم على �شباغ ال�شهر املا�شي بال�شجن ملدة �شتة ا�شهر، 
ان م�شاعديه علي عيد وعبد اهلل  املحكمة  كما وج��دت 
طالب مذنبان اي�شا لكن افرجت عنهما ومت ترحيلهما 
�شي  دينغ  ان  املحكمة  ام��ام  واع��رتف �شباغ  لبنان.  اىل 

اللكرتونية  الر�شائل  م��ن  العديد  خ��لل  وم��ن  ي��ان��غ، 
التي تبادلها الرجلن العام املا�شي، قال له ان ركلت 

اجلزاء هي اف�شل طريقة للتلعب بنتيجة املباراة.
ال�����ذي اطلق  ي���ان���غ  ���ش��ي  دي���ن���غ  ان  ���ش��ب��اغ اىل  وا�����ش����ار 
عنوان  اىل  ن��ظ��را  جيم�س  ا���ش��م  اللبناين  احل��ك��م  عليه 
ال���ربي���د الل����ك����رتوين ال�����ذي ك����ان ي�����ش��ت��خ��دم��ه الول 
ل  ل��ه:  ق��ال   ،)jameszen7@gmail.com(
تنفيذ  �شيء.. عند  باي  �شيقوم  احد  �شيوقفك، ل  احد 
ركلة ركنية اطلق �شافرتك )ركلة جزاء( وادعي ح�شول 
دفع و�شد داخل املنطقة.. اذا ح�شل اي �شيء يف منطقة 

اجلزاء اطلق �شافرتك.
واك����د ���ش��ب��اغ ان رج����ل الع���م���ال ال�����ش��ن��غ��اف��وري الذي 

اط��ل��ق ���ش��راح��ه بكفالة م��ال��ي��ة، ط��م��اأن��ه ان���ه ل��ن يطلب 
م�شريته  على  توؤثر  قد  مباريات  بنتائج  التلعب  منه 

التحكيمية.
ووج����ه الدع�����اء ال��ع��ام يف ب��ي��ان��ه الت��ه��ام��ي ث���لث تهم 
اللبنانين  احل��ك��ام  اغ���راء  ب�شبب  ي��ان��غ  �شي  دي��ن��غ  �شد 
املباريات  بنتائج  التلعب  بهدف  فا�شد  ب�شكل  الثلثة 
ال�شجن  احتمال  يانغ  �شي  دينغ  وي��واج��ه  امل�شتقبل.  يف 
ت�شل  ق��د  مالية  وغ��رام��ة  اق�شى  كحد  اع���وام  خلم�شة 
تهمة  ال��ف دولر امريكي عن كل   80 اىل  اق�شاها  يف 
يف  نفى  ان  يانغ  �شي  لدينغ  و�شبق  اليه  موجهة  ف�شاد 
اللبنانين  احل��ك��ام  ح��ث  ان��ه  املا�شي  ني�شان-ابريل   9
حينها  عنه  اف��رج  وق��د  م��ب��اراة،  بنتيجة  التلعب  على 

مقابل كفالة مالية قدرها 150 الف دولر �شنغافوري 
)121 الف دولر امريكي(.

دينغ  ان  ال�شنغافورية  تاميز  �شنداي  �شحيفة  وذك��رت 
ذي  �شقيقتها  يف  القدم  كرة  مباريات  نتائج  يرجح  كان 

نيو بايرب بن 2006 و2012.
التلعب  مو�شوع  يف  حافل  �شجل  �شنغافورة  ومتلك 
مركزا  وتعترب  القدم  كرة  يف  والف�شاد  املباريات  بنتائج 
التلعب  ه��ذا  وت��دي��ر  ال����دولرات  مليارات  ت��در  ملكاتب 
يف الكثري من دول العامل ومنها لبنان الذي �شج قبل 
والعربية  اللبنانية  ال��ق��دم  ك��رة  ه��زت  بف�شيحة  ف��رتة 
ك�شفت عن تورط العديد من اللعبن ب�شبكات تعمل 

على التلعب بالنتائج.

حكـــم لبنانـــي يقـــر بتلقيــــه درو�ســــًا للتــــالعــــب بالنتائــــــج 

•• �صامي عبدالعظيم-ليون :

الآ�شيوي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  دع���ا 
لريا�شة املعاقن، الأمن العام لحتاد 
الإم������ارات ل��ري��ا���ش��ة امل��ع��اق��ن، ماجد 
الع�شيمي ،فر�شان الإرادة اإىل التحلي 
بالعزمية وجتاوز جميع الظروف ،قبل 
العامل  بطولة  يف  املرتقبة  م�شاركتهم 
لقوى املعاقن املقررة يف فرن�شا ،وقال 
اإن النتائج امل�شرفة التي كانت العنوان 
اأن  ،ينبغي  املا�شية  ال�شنوات  الأبرز يف 
املونديال  يف  امل��ط��ل��وب  ال���داف���ع  مت��ث��ل 
من�شات  يف  الدولة  علم  و�شع  ،ملتابعة 
خلل  حتقق  :م��ا  واأ���ش��اف   . التتويج 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة مل ي���اأت م��ن فراغ 
للرعاية  طبيعية  نتيجة  ك���ان  ،ف��ق��د 
الر�شيدة  القيادة  قبل  من  والهتمام 
الإرادة  ف��ر���ش��ان  اأن  اجل��ي��د  ،وال�����ش��يء 
جميع  يف  ال��ت��وق��ع��ات  مب�شتوى  ك��ان��وا 
امل�شابقات واأك��دوا اأن الإعاقة لن حتد 
قويا  دافعا  و�شتمثل  طموحاتهم  من 
الأوقات  جميع  يف  امل�شتحيل  لتحقيق 
واملنا�شبات . وقال الع�شيمي الذي كان 

كان يتحدث للعبي ولعبات املنتخب 
من  اأول   ، نوفتيل  ف��ن��دق  يف  ال��وط��ن��ي 
،اإن  و�شولهم  م��ن  �شاعات  بعد  اأم�����س 
رئي�س احتاد الإمارات لريا�شة املعاقن 
حممد فا�شل الهاملي ،عرب عن ثقته 
اجليدة  النتائج  حل�شد  اللعبن  يف 

واأكد دعمه مل�شوارهم يف البطولة .
التدريبات  اأن  :احل��ق��ي��ق��ة  واخ���ت���ت���م 
جيدة  ب��درج��ة  البقاء  على  واحل��ر���س 
رم�شان  ����ش���ه���ر  يف  اجل����ه����وزي����ة  م����ن 
اأجواء البطولة  ،والتاأهب للدخول يف 
،يبدو �شعبا للغاية ،لكن اأبطال الإرادة 
اأثبتوا يف منا�شبات عدة قدرتهم على 
اأن  جتاوز جميع الظروف التي ميكن 
نرجوه  م��ا  ،وه���ذا  طريقهم  تعرت�س 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  يف  ي���ح���دث  اأن 
باخلربة  للت�شلح  مهمة  فر�شة  تعد 
كانت  مهما  الأل��ق��اب  على  واملناف�شة 
اأن علم  ،والأم������ر اجل��ي��د  ال�����ش��ع��وب��ات 
الإم������ارات مل ي��غ��ب ع��ل��ى الط����لق يف 
من�شات التتويج منذ الجناز امل�شرف 
يف  ع��ام��ا   13 ق��ب��ل  الإرادة  ل��ف��ر���ش��ان 
�شدين. وحطت بعثة منتخبنا الوطني 

ل��ل��م��ع��اق��ن امل�������ش���ارك���ة يف ال��ب��ط��ول��ة ، 
اأم�س  م��ن  اأول  ليون  مبدينة  رحالها 
وحلت مبقر اإقامتها فيفندق نوفوتيل 
 19 ي��وم  ر�شميا  البطولة  تنطلق  ،اإذ 
اجلاري يف ملعب رون مبنطقة باريل 

بارك يف مدينة ليون .
الفني  الج��ت��م��اع  ال��ي��وم  م�شاء  ويعقد 
مبدينة  رون  م��ل��ع��ب  يف  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
على  الأخ��رية  اللم�شات  ،لو�شع  ليون 
ال��رتت��ي��ب��ات اجل��اري��ة ،لإع����لن �شربة 
البداية ،خ�شو�شا بعد و�شول معظم 

املنتخبات امل�شاركة اإىل مدينة ليون.
وتتاألف قائمة املنتخب يف البطولة من 
18 لعبا ولعبة هم :حممد علي بن 
ال�شكيلي  عبداهلل  ،عبدالعزيز  ها�شم 
مطر  ،را���ش��د  الكعبي  �شعيد  ،حم��م��د 
ال�شام�شي  ع��ب��داهلل  ،اأح��م��د  الظاهري 
عبداهلل  ،حممد  الكتبي  خليفة  ،ن��ورة 
ع��ب��داهلل احلو�شني  ،اأح��م��د  احل��م��ادي 
جا�شم  ،�شهيب  ال��زع��اب��ي  حمد  ،ث��ري��ا 
الر�شيدي  م�����ش��ع��ود  ،���ش��ه��ام  ال��ق��ا���ش��م 
علي  ،ح�شن  الطنيجي  �شعيد  ،جمعة 
املطرو�شي  خ��م��ي�����س  ،م����رمي  م��لل��ي��ح 

غازي  ،زي���اد  اخل��ال��دي  ���ش��امل  ،عائ�شة 
احلارثي �شارة حممد القبي�شي وزينب 

عمار الربيكي .

الفحام : مناف�صة �صر�صة 
اعرتف ع�شو اجلهاز الفني باملنتخب 
ب�شعوبة  ال��ف��ح��ام  ن��ب��ي��ل  الإم�����ارات�����ي 
العامل  مونديال  يف  املتوقعة  املناف�شة 
لأل���ع���اب ال��ق��وى امل��ق��رر خ���لل الأي����ام 
اإن لع���ب���ي ولع���ب���ات  وق������ال  امل��ق��ب��ل��ة 
اجل���راأة  ميتلكون  الإم�����ارات  املنتخب 
وال��ع��زمي��ة لإظ��ه��ار اأف�����ش��ل م��ا لديهم 
تنطلق  التي  املناف�شات  مرحلة  خلل 

يوم 19 اجلاري .
:ل��دي��ن��ا جم��م��وع��ة ممتازة  واأ�����ش����اف 
باخلربة  تت�شلح  ال��ت��ي  العنا�شر  م��ن 
امل�شاركة  خلل  ،من  اجليدة  امليدانية 
،ول  املا�شية  الريا�شية  املنا�شبات  يف 
م�شتحيل يف عامل الريا�شة ،فاملهم اأن 
تكون الطموحات حا�شرة حتى ميكن 

اأن نقول باأن الأتي �شيكون جيدا .
للبطولة  التح�شري  :ب���داأن���ا  واأك���م���ل 
ال����دول����ة خلل  مب��ع�����ش��ك��ر داخ���ل���ي يف 

اخلطوة  كانت  ،ثم  املا�شي  مايو  �شهر 
الت�شيك  بطولة  يف  بامل�شاركة  التالية 
،ال��ت��اأك��د م��ن ج��اه��زي��ة ال��لع��ب��ن من 
خ���لل الخ��ت��ب��ارات اجل��ي��دة يف ثلث 
بطولت ،اإذ اأثمرت عن ح�شولنا على 
فرن�شا  م��ون��دي��ال  اإىل  م��وؤه��ل��ة  اأرق�����ام 
اأهمية  اأنها ك�شابقة ل تقل  ،خ�شو�شا 
التحدي  اأن  ،واأع��ت��ق��د  الأومل��ب��ي��اد  ع��ن 
امل��ق��ب��ل يف امل��ن��اف�����ش��ات ،���ش��ريف��ع وترية 

التناف�س لتحقيق النتائج املطلوبة .
التي  العنا�شر  اأف�شل  :لدينا  واختتم 
البطولة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ن��ع��ول  اأن  مي��ك��ن 
يف  امل�����ش��رتك��ة  ال��رغ��ب��ة  اأن  نن�شى  ،ول 
الأل��ق��اب �شرتتفع وتريتها مع  اح��راز 
باأ�س من  ،ف��ل  البداية  �شربة  اإع��لن 
�شت�شفر  ما  وانتظار  بالأمل  التم�شك 

عنه النتائج .

العبي  على  ي�صيطر  الــتــفــاوؤل 
املنتخب

بطولة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  لع��ب��و  ع���ًد 
مهمة  حم���ط���ة  ف���رن�������ش���ا  يف  ال����ع����امل 
والدفاع  امل��ي��دان��ي��ة  اخل����ربة  ل��ت��ع��زي��ز 

املحفل  ه��ذا  ال��دول��ة يف  عن طموحات 
حدث  م��ا  غ��رار  ،على  املهم  الريا�شي 
الفرتة  خ��لل  الأخ���رى  امل�شابقات  يف 

املا�شية .
ال�شكيلي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��لع��ب  واأك����د 
ال�������ذي ����ش���ي�������ش���ارك يف ال���ب���ط���ول���ة يف 
،جاهزيته  وال��ق��ر���س  وال��رم��ح  اجل��ل��ة 
يحقق  اأن  يف  قوية  برغبة  للم�شاركة 
،م�شيفا  ل��ل��دول��ة  الي��ج��اب��ي��ة  النتائج 
املناف�شة �شتكون �شعبة للغاية ،لكن ل 

ينبغي اأن نرتاجع ،و�شن�شحي بكل ما 
منلك لرفع هامة الوطن يف مونديال 
اأحمد  ال���لع���ب  واأو�����ش����ح    . ف��رن�����ش��ا 
يف  اأي�����ش��ا  �شي�شارك  ال���ذي  احل��و���ش��ن��ي 
،اأن البطولة  اجللة والرمح والقر�س 
امل�شاركن  بن  قوية  مناف�شة  �شت�شهد 
النتائج والظفر  اأف�شل  ،�شعيا لإح��راز 
ب���الأل���ق���اب ،م�����ش��ي��ف��ا ل خ����لف على 
نظهر  اأن  املهم  ،لكن  املناف�شة  �شعوبة 
اأقويا ونوؤكد للعامل اأجمع باأن الإعاقة 

لن توؤثر يف لعبي املنتخب اأو حتد من 
طموحاتهم يف املناف�شة على الألقاب.

الظاهري  را����ش���د  ال���لع���ب  واع���ت���رب 
املتحركة  الكرا�شي  �شباق  م�شاركته يف 
تاريخ  يف  مهمة  ،م��رح��ل��ة  م��رت   200
م�شاركاته الدولية ،وقال اإن البطولة 
اخلربة  لتعزيز  مهمة  ف��ر���ش��ة  مت��ث��ل 
الق�شوى  وال���ش��ت��ف��ادة  لهم  امل��ي��دان��ي��ة 
م��ن م�����ش��ارك��ة اأف�����ش��ل ال��لع��ب��ن على 

م�شتوى العامل .

مب�صاركة 200 طالب 

جمل�ض اأولياء اأمور طلبة دبا احل�سن يطلق الدورة الرم�سانية الأوىل يف كرة ال�سالت لطالب املدار�ض 

انطالقة مميزة لقطاع اخلدمات امل�صاندة وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية

افتتــــــاح رائــــع لكــــــــاأ�ض من�ســــــور بــــــــن زايـــــــد لكـــــــرة القــــــــــدم 2013

بدء العد التنازيل ملونديال قوى املعاقني يف فرن�صا 

الع�سيمي : فر�سان الإرادة اأمام حتد كبري والعربة بالنتائج ال�سابقة 



موؤلفة هاري بوتر كتبت رواية با�سم م�ستعار 
اعرتفت موؤلفة �شل�شلة روايات هاري بوتر الربيطانية جاي كاي راولينغ 
انها األفت رواية جديدة ا�شتخدمت فيها ا�شماً م�شتعاراً هو روبرت غالربايث. 
واأفادت هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �شي انه تبن ان راولينغ هي املوؤلفة 
احلقيقية لرواية ذي كوكو كولنغ، التي تتحدث عن ع�شكري �شابق يتحول 
اإىل حمقق خا�س يدعى كورموران �شرتيك ويحقق يف انتحار فتاة تعمل 
املا�شي وبيعت منها  اأبريل  الرواية ن�شرت يف ني�شان  ان  اإىل  عار�شة. ي�شار 
هو  ال��رواي��ة  يف  رج��ل  ا�شم  ا�شتخدمت  انها  راولينغ  وك�شفت  ن�شخة   1500
روبرت غالربايث، بعدما ت�شاءلت �شحيفة �شنداي تاميز عن كيفية متكن 

موؤلف مبتدئ ين�شر للمرة الأوىل اأن ينتج مثل هذا العمل املتميز.
وقالت راولينغ رغبت باأن اأحفظ هذا ال�شر لفرتة اأطول قليًل، فاأن اأكون 

روبرت غالربايث كان جتربة حُمررة .
املتعة  ع��ن  ف�شًل  �شجيج،  دون  كتاباً  تن�شر  اأن  ال��رائ��ع  م��ن  ك��ان  واأ���ش��اف��ت 

اخلال�شة يف اأن تتلقى ردود الفعل على العمل با�شم خمتلف .
يعمل حمققا  كان  اأن��ه  تفرت�س  غالربايث  املفرت�س  الكاتب  �شرية  وكانت 
العام  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  ت��رك  وق��د  امللكية،  الع�شكرية  ال�شرطة  يف  �شرياً 
اأن تن�شر رواية جدية عن  2003 للعمل يف �شركات الأمن املدنية وينتظر 

املحقق كورموران �شرتيك للموؤلف روبرت غالربايث يف العام املقبل.

جرو البائ�ض يحتفظ ب�سدارة الإيرادات 
حافظ فيلم جرو البائ�س على �شدارة ايرادات ال�شينما يف امريكا ال�شمالية 

لل�شبوع الثاين على التوايل م�شجل 8ر44 مليون دولر.
يخرج الفيلم بيري كوفن وكري�س رينود وي�شارك يف بطولته �شتيف كاريل 

وكري�شنت ويج اأداء �شوتي .
واحتل اجلزء الثاين اجلديد من فيلم فريق ال�شبان املركز الثاين وح�شد 
�شاندلر  ادام  الكوميدي  الفيلم  بطولة  يف  وي�شارك  دولر  مليون  5ر42 
وكيفن جيمز و�شلمى حايك ويخرجه ديني�س دوجان و�شجل فيلم احلركة 
واخليال العلمي اجلديد على حافة املحيط الهادي املركز الثالث م�شجل 

دولر. مليون  3ر38 
الفيلم من اخراج جولريمو ديل تورو وبطولة ت�شاريل هانام وادري�س البا.

وتراجع من املركز الثالث الذي �شجله يف ال�شبوع املا�شي اىل املركز الرابع 
فيلم ال�شديقتان ليجمع 14 مليونا الفيلم بطولة �شاندرا بولوك وميلي�شا 
مكارثي ومن اخراج بول فيج وتراجع اي�شا من املركز الثاين اىل اخلام�س 
الفيلم جوين ديب  1ر11 مليون دولر يقوم ببطولة  فيلم تونتو لي�شجل 

وارمي هامر ووليام فيت�شرن ويخرجه جوري فربن�شكي.
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راين غو�سلينغ 
يدافع عن اخلنازير 

اأع���������اد ال���ن���ج���م ال����ك����ن����دي، راي�����ن 
املحب  ج��ان��ب��ه  اإظ��ه��ار  غو�شلينغ، 
مطالبته  ع�����رب  ل����ل����ح����ي����وان����ات، 
ال�شلطات الكندية مبنع العاملن 
����ش���ن���اع���ة اخل����ن����ازي����ر  ق����ط����اع  يف 

باحتجازها يف اأقفا�س �شغرية.
بو�شت  ن���ي���وي���ورك  م���وق���ع  وذك�����ر 
كتب  غ��و���ش��ل��ي��ن��غ  اأن  الأم����ريك����ي 
ر�شالة بعنوان قف�س �شغري لي�س 
ال�شلطات  اإىل  وج��ه��ه��ا  ب���ح���ي���اة، 
الكندية، دعا فيها اإىل منع قطاع 
����ش���ن���اع���ة حل�����وم اخل����ن����ازي����ر من 
اح��ت��ج��ازه��ا ط���وال اأ���ش��اب��ي��ع داخل 
عن  فيها  تعجز  �شغرية،  اأقفا�س 

ال�شتدارة حتى.
اإن  ال��ر���ش��ال��ة  يف  غو�شلينغ  وق���ال 
الوقت  يف  حتتجز  الأم  اخلنازير 
احلايل يف هذه الأقفا�س طوال 4 
اأ�شهر خلل فرتة حملها، وتنقل 
مولودها،  لت�شع  اآخ��ر  قف�س  اإىل 
وو�شعها  تخ�شيبها  يعاد  اأن  قبل 

يف هذه الأقفا�س ب�شكل متكرر .

ثعابني ومتا�سيح حتر�ض املخدرات 
اإن  ق��ال م�����ش��وؤول��ون يف ولي���ة كوينزلند الأ���ش��رتال��ي��ة ام�����س 
الثعابن  ي�شتخدمون  اأ�شرتاليا  �شمايل  يف  امل��خ��درات  جت��ار 
والتما�شيح حلرا�شة ب�شائعهم.  واأكد مدير اإدارة حماية البيئة 
دعم  تطلب  ال�شرطة  عنا�شر  اأن  جوي�س،  مايكل  وال���رتاث، 
حرا�س الغابات مرة واحدة اأ�شبوعيا على الأقل للتعامل مع 
الزواحف التي ت�شتخدم حلرا�شة املخابئ ال�شرية للمخدرات 
عادة  املمنوعات  جت��ار  ويعمد  احل��اوي��ات.  اأو  الأق��ف��ا���س  مثل 
الل�شو�س وخداع  لتجنب  املخدرات  الزواحف مع  اإىل و�شع 
قد  التي  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  اإن��ق��اذ  اإن  جوي�س،  وق��ال  ال�شرطة. 
اأحد الأدوار التي يلعبها  ترافق الأن�شطة الإجرامية، ي�شكل 

حرا�س الغابات يف الأمور املتعلقة باحلياة الربية.

وفاة فتاة �سعقًا عرب اآي فون
وفاة  بتعوي�س عن  اأبل  �شركة  تطالب عائلة �شينية من 
ل�شعقة  نتيجة  ع���ام���اً،   23 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  اب��ن��ت��ه��ا 
كهربائية تلقتها اأثناء حماولتها الرد على مكاملة هاتفية، 
ال�شحيفة  وق��ال��ت  ال�����ش��ع��ودي��ة.   �شبق  �شحيفة  بح�شب 
وفقاً  بحياتها،  اأودت  كهربائية  تلقت�شعقة  ال��ف��ت��اة  اإن 
للتحاليل الأولية، اإل اأن التحقيقات ما زالت جارية حول 
فون  اآي.  عن  ناجمة  الكهربائية  ال�شدمة  كانت  اإذا  ما 
الر�شمية.   ال�شينية  �شينخوا  وكالة  اأوردت  ح�شبما  ل،  اأم 
من جهتها، قالت ال�شقيقة الكربى للفتاة املتوفية ، على 
اأن  يف  اآم��ل   : ويبو  ال�شينية  الجتماعي  التوا�شل  �شبكة 
هاتفكم  يف  تتحدثوا  ل  م�شيفة   ، تف�شرياً  اأب��ل  تعطينا 
املحمول وهو يجري �شحنه . ومع انت�شار نباأ هذا احلادث 
على الإنرتنت، اأ�شدرت اأبل بياناً اإىل م�شتخدمي هواتفها 
ب��ال�����ش��ن، ق��ال��ت ف��ي��ه: ن��ح��ن ن��اأ���ش��ف ج���داً ل��ه��ذا احلادث 
اأنها  موؤكدة   ، ال�شحية  لعائلة  تعازينا  ونر�شل  املاأ�شوي. 

�شتحقق يف احلادث بالتعاون مع ال�شلطات ال�شينية. 

لأول مرة يف تركيا.. الفتاة م�سحراتي
البلديات  اإح����دى  ق��ام��ت  ت��رك��ي��ا..  ت��اري��خ  يف  م���رة  لأول 
مبحافظة اإنطاليا بتدريب خم�س من الفتيات على عمل 
ليايل  يف  ال�����ش��وارع  يف  بالتجول  يقمن  لكي  امل�شحراتي؛ 
الطالبة  وت��ق��ول  لل�شحور.   ال�شائمن  ل��دع��وة  رم�شان 
اجلامعية خديجة اأونت�س يف حديث لها مع حمطة القناة 
ال�شابعة: )نريد اأن نثبت اأن املراأة قادرة على امل�شاركة يف 
اأمنية على  اأي خماطر  اأنه لي�س هناك  امليادين، كما  كل 
يوجا  �َشدان  الطالبة  اأم��ا  رم�شان(.   يف  بالليل  جتوالنا 
تغلبنا على  )ل��ق��د  ال��رتك��ي��ة:  فتقول جل��ري��دة )ح��ري��ت( 
اخل���وف م��ن ال��ت��ج��ول ل��ي��ًل ب��ال��ع��م��ل، وال��ت��ج��ول �شوياً(. 
وت�شري الفتاتان اإىل اأنهما يرددان كلمات واأ�شعاًرا مقتب�شة 
�شهر  تتجلى يف  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن  ال��رتك��ي.  الأدب  م��ن 
رم�شان الأن�شطة والفعاليات اخلريية والثقافية املعربة 
الفعاليات  تكون  وتكاد  لرتكيا.   الإ�شلمي  التّوجه  عن 
وال�شيا�شة يف رم�شان حمظورة،  الدولة  الدينية لرجال 
وقد قام �ِشنان اآيجون رئي�س غرفة جتارة اأنقرة، بتوزيع 
امل�شاعدات الغذائية بنف�شه على املحتاجن والفقراء من 

اأهايل العا�شمة.

ع�سرينية يف ج�سد طفلة 
ت�شاهد فتاة هندية �شديقاتها من حولها وهن يكربن ويتحولن اإىل ن�شاء يافعات، غري اأن هذه الفتاة مل تتغري منذ 
بلوغها �شن اخلام�شة.  وبح�شب �شحيفة الريا�س ال�شعودية فاإن طول الفتاة البالغة من العمر 20 عاما ل يزيد 
على ثلث اأقدام، بينما ل يزيد وزنها على 19 كيلو غراما ولذلك فاإنها ترتدي ملب�س اأطفال يف �شن �شت �شنوات.  
وت�شبب ا�شطراب وراثي يف توقف منو الفتاة منذ 15 عاماً، ما يعني اأنها �شتعي�س بقية حياتها كامراأة حبي�شة يف 

ج�شد طفلة. 
اإجن��اب اطفال ولذلك فهي ل  لها  يت�شنى  انه لن  نيودلهي،  بالقرب من  بلدة غورغون  الفتاة، وهي من  وت��درك   
تفكر يف الزواج، وتقول اأحيانا اأفكر يف احلياة الطبيعية التي لن يت�شنى يل اأن اأعي�شها ولذلك ينتابني الأ�شى. كنت 
�شاأمتتع بال�شتقللية وباحلياة التي تعي�شها الفتيات العاديات .  ويعاين �شقيقها اأزاد، البالغ من العمر 22 عاما 
من نف�س الداء ويعمل حاليا كمدر�س.اأما �شقيقتها ال�شغرى �شومان، البالغة من العمر 15 عاما، فهي ذات طول 
طبيعي وت�شعى دائما اإىل رفع الروح املعنوية لدى �شقيقتها.  وكان �شبب فقر الأ�شرة هو ال�شبب يف عدم متكنها من 

علج الفتاة و�شقيقها بهرمون النمو قبل بلوغهما �شن 16 اأو 17 عاما. 
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يقتل والده قبل الإفطار بدقائق
مرة،   15 فاأ�س  بوا�شطة  راأ�شه  على  وال��ده  ب�شرب  م�شري  قام 
اليوم  �شحيفة  بح�شب  بينهما،  عائلية  خللفات  راأ�شه  ه�شمت 

ال�شابع امل�شرية.  
وقالت ال�شحيفة اإن مديرية اأمن البحرية تلقت بلغاً بالعثور 
بدائرة مركز  داخل حقله  راأ�شه متاماً  �شيخ مه�شمة  على جثة 
�شرطة �شرباخيت، وبالنتقال والفح�س تبّن اأن اجلثة ل�شخ�س 
يف العقد ال�شابع من العمر، يدعى حممد ع. ز 64 عاما فتم نقل 

اجلثة مل�شرحة م�شت�شفى دمنهور العام.  
الإفطار  اأن احل��ادث وقع قبل موعد  اإىل  التحريات   وتو�شلت 
بقليل، حن �شدد جنله �شربة بوا�شطة الفاأ�س على راأ�س والده 
فاأرداه قتيًل، ثم كرر اعتداءه الوح�شي بالفاأ�س على راأ�س املجني 
عليه، وبعد اأن تاأكد اأنه ف�شل جزءاً من راأ�س املجني عليه عن 

بقية ج�شده، وتاأكد من ته�شم جمجمته متاماً، فرَّ هارباً. 

اإعـــالن منا�ســــدة للـــ�ض
 بعد ازدياد ظاهرة �شرقة ال�شيارات يف لبنان وعدم قدرة قوى 
امل�شروقات،  اعادة  وبالتايل  ال�شارقن  اىل  التو�شل  على  المن 
ا�شطر اأحد الذين تعر�شوا ل�شرقة �شيارتهم يف مدينة طرابل�س 
�شمال لبنان وهي من نوع ني�شان باترول خ�شراء اللون اىل ن�شر 
اعلن عرب مواقع التوا�شل الجتماعي ولفتات على الطرقات 
تنا�شد ال�شارق التوا�شل معه على رقم هاتفه عار�شا عليه مبلغاً 

�شخماً من املال لقاء اعادتها.
يت�شلون  ال�����ش��ي��ارات  �شارقي  اأن  ال��ع��ادة على  درج���ت  ق��د  وك��ان��ت 
باأ�شحابها ويحاولون ابتزازهم عرب طلب مبلغ من املال مقابل 

اعادة ال�شيارة امل�شروقة.

�سبي طوله مرتين وقيا�ض حذائه 56
اأكرب  ك�شاحب  قيا�شي  رق��م  لت�شجيل  بريطاين  �شبي  ي�شتعد 

قدمن يف بلده، مع اأن عمره ل يتجاوز 13 عاماً.
وقالت �شحيفة �شن اإن �شام بري�شتون البالغ طوله نحو مرتين 
الأوروبية،  القيا�شات  يف   56 يعادل  ما  اأي   ،18 حذائه  وقيا�س 
وطول  اجل�شم  ق��وة  على  تعتمد  التي  الرغبي  بريا�شة  مولع 

القامة.
الرقم  اأن كارل غريفيث من جنوب ويلز هو �شاحب  واأ�شافت 
مقا�س  يبلغ  حيث  بريطانيا  يف  قدمن  لأك��رب  الآن  القيا�شي 
اأك��رب من قدمي ك��ارل حن  59، لكن قدمي �شام كانت  حذائه 
اأم��ام��ه �شنوات طويلة لتحطيم  14 ع��ام��اً، وم��ا ت��زال  ك��ان عمر 

رقمه القيا�شي.
مبقاطعة  وانتيج  مدينة  م��ن  �شام  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
اأحجام  اأرب��ع��ة  مبعدل  كربتا  قدميه  ب��اأن  اأك��د  اأوك�شفورد�شاير، 

خلل �شتة اأ�شهر عندما كان اأ�شغر �شناً.
اأحذية  با�شتمرار  له  ت�شرتي  والدته  اإن  �شام قوله  اإىل  ون�شبت 
جديدة من الوليات املتحدة لعدم توفر اأحذية تنا�شب مقا�س 
قدميه يف بريطانيا، وما زالت مذهولة من �شرعة منو قدميه 
واللتن يتعرث بهما يف الكثري من الأحيان اأثناء امل�شي، واأثارتا 

م�شاركون يقذفون الألوان يف الهواء خارج ا�شتاد وميبلي بلندن وهو �شباق يعقد يف خمتلف املدن بهدف تعزيز احلياة ال�شحية ا�شتغراب الكثري من النا�س . 
ويختار املنظمون جمعية خريية يف كل مدينة لل�شتفادة من احلدث. )رويرتز(

فريغي تغري ا�سمها 
ت���ق���دم���ت ال���ن���ج���م���ة الأم����ريك����ي����ة 
لتغيري  ر���ش��م��ي  ب��ط��ل��ب  ف���ريغ���ي 
تي  موقع  واأف��اد  و�شهرتها  ا�شمها 
اإم زد الأمريكي انه بعد 4 �شنوات 
من  زواج��ه��ا  على  ال�شنة  ون�شف 
امل��م��ث��ل ج��و���س دوه��ام��ي��ل، قدمت 
ال���ن���ج���م���ة الأم�����ريك�����ي�����ة اأوراق����������اً 
ق��ان��ون��ي��ة لع��ت��م��اد ا���ش��م فريغي 
اآن  �شتاي�شي  م��ن  ب���دلأ  دوه��ام��ي��ل 

فريغو�شون.
ب����ررت  امل���غ���ن���ي���ة  ان  اإىل  واأ������ش�����ار 
الهدف  ان  بالقول  هذه  خطوتها 
منها هو اأن يكون ا�شمها متما�شياً 
تعتمده  ال���ذي  الأول  ال���ش��م  م��ع 
وت����ع����رف ب����ه م���ن���ذ ����ش���ن���وات عدة 
هي  ال�شهرة  فيما  ف��ريغ��ي،  وه��و 

لزوجها.
املقبل  اأغ�����ش��ط�����س  اآب   16 وح����دد 
م���وع���دا ل��ت��ن��ظ��ر حم��ك��م��ة يف هذه 
باملغنية  يفرت�س  فيما  الق�شية، 
اإعلن  ن�شر  ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���لل 
عن عزمها تغيري ا�شمها يف جملة 
حملية طوال 4 اأ�شابيع متتالية. 

األنا دي ل غارزا 
ترزق بطفلة 

األنا  الأمريكية  املمثلة  اأجنبت 
دي ل غ��ارزا طفلة من زوجها 
دي ل  واأك��دت  روبرت�س  مايكل 
الأمريكي  بيبول  مل��وق��ع  غ���ارزا 
اأطلقت  ب��ط��ف��ل��ة  رزق������ت  ان���ه���ا 
اإيلينا  وزوجها عليها ا�شم ليف 
وقعت  التي  اللحظة  يف  وقالت 
���ش��ع��رت بفرح  ع��ل��ي��ه��ا  ع��ي��ن��اي 

وحب ل يو�شفان .
عائلتنا  ان  اأ����ش���ع���ر  واأ����ش���اف���ت 
ان��ن��ا كنا  ات��خ��ي��ل  اك��ت��م��ل��ت، ول 
نعي�س من دونها وي�شار اإىل ان 
دي ل غ��ارزا وروبرت�س والدان 
ل�شبي يف الثانية والن�شف من 
ك����ريان توما�س  ي��دع��ى  ال��ع��م��ر 
ويذكر ان املمثلة التي ا�شتهرت 
قانون  م�شل�شل  يف  باإطللتها 
اأع��ل��ن��ت ع��ن حملها يف  ون��ظ��ام، 

�شباط فرباير املا�شي.

بها  تتعامل  ك��ي  ع��ن طريقة  تبحث  ه��ل  ال���زوج  ع��زي��زي 
الب�شيطة  الن�شائح  بع�س  اإليك  ؟  النكدية  زوجتك  مع 

للتعامل مع هذا النوع من الن�شاء.
ي�شكو الكثري من الأزواج اأن بيتهم اأ�شبح ل يطاق واأنهم 
يق�شون معظم وقتهم خارج املنزل لأنهم ل يطيقون ما 
ت�شببه لهم زوجاتهم من نكد يومي م�شتمر ل يجدون 

له حل.
لذلك نقدم لكل زوج بع�س الن�شائح املهمة:

ت��ع��ام��ل م���ع زوج���ت���ك ع��ل��ى اأ���ش��ا���س اأن ه���ذه ه���ي طبيعة 
منطقي  غري  متاما  الأ�شخا�س  تغيري  لأن  �شخ�شيتها، 
و�شيكون  نف�شه  امل�شكلة  �شاحب  ب���اإرادة  اإل  يحدث  ول��ن 

تغيريا طفيفا.
لبد اأن تتفهم اأن طبيعة �شخ�شية �شريكة حياتك �شببها 
عليها،  وتعودت  ن�شاأت  معينة  ومفاهيم  الرتبية  اأ�شلوب 
فاأعمل على تغيري تلك املفاهيم، فاإذا كان لديها مفهوم 
اأن  فعليك  معينة،  يقوم مب�شوؤوليات  اأن  لبد  الرجل  اأن 

تغري هذا املفهوم لديها.
ُكن على يقن اأن التغيري لن يحدث يف يوم وليلة، ولكنه 
عليك  لذا  واح��دة،  واح��دة  وبالتدريج  بالتكرار  �شيحدث 
اأن تقوم بتكرار ملحظاتك اخلا�شة بتغيري كل مفهوم 

من املفاهيم لديها حتى تقتنع اأن ما لديها من اأفكار عن 
الزواج هي اأفكار خاطئة.

تٌودد اإليها با�شتمرار وا�شتخدم طريقة خمتلفة للتعامل 
معها غري ال�شجار.

مبا�شرة  ح��ي��ات��ك  �شريكة  عيني  يف  ال��ن��ظ��ر  يف  ت���رتدد  ل 
فالبت�شامة  النكد،  ب��وادر  ملحت  اإذا  جميلة  ابت�شامة  مع 
التجهم  ع��ن  تبتعد  امل����راأة  وجت��ع��ل  ال�شحر  مفعول  لها 

والتك�شري.
كن متعدد الأدوار يف حياة زوجتك بحبك وحنانك، فمرة 
حتيطها  اأب��ا  واأح��ي��اًن��ا  وت�شاندها،  حت��اوره��ا  �شديقا  ك��ن 
بداخلها  تفجر  اب��ن��ا  واأخ���رى  احل��ان��ي��ة،  الأب���وة  مب�شاعر 
ما  ح�شب  مبرونة  الأدوار  بهذه  وق��م  الأم��وم��ة،  م�شاعر 
يقت�شيه املوقف وما متليه حالتكما النف�شية والعاطفية 

مًعا.
امل������راأة  ت��ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة  اأن  ال���ن���ه���اي���ة م���ط���ل���وب م���ن���ك  يف 
واحتياجاتها اخلا�شة بالكلمة احللوة وعبارات التقدير 
واإن مل  ذل���ك  اإىل  دائ���م���ة  واله���ت���م���ام، لأن���ه���ا يف ح��اج��ة 
تكون  وبالتايل  التقدير،  وع��دم  بالإهانة  ت�شعر  يحدث 
منفعلة طيلة الوقت وتخرج طاقتها يف النكد والكتئاب 

والتك�شري يف وجهك با�شتمرار.

كيف تتعامل مع الزوجة النكدية ؟

خطوبة اأوزبورن ومو�سهارت 
وك�شفت  اأخ��رياً  خطوبتهما  مو�شهارت  ماثيو  وحبيبها  اأوزب���ورن،  كيلي  الربيطانية،  النجمة  اأعلنت 
اأوزب��ورن ومو�شهارت يف مقابلة ح�شرية مع دورية هالو الأمريكية عن تفا�شيل عر�س الزواج، وقال 

الأخري كنا جنل�س على �شرفة تطل على املحيط.. وكان الأمر جميل .
واأ�شاف مو�شهارت 29 عاماً وافقت وبقيت تبت�شم طوال الأم�شية ، موؤكداً اأنه علم منذ وقت اأنها احلب 

الذي يبحث عنه.
اأما اأوزبورن 28 عاماً ، فاأكدت، من جهتها، اأنها مل ت�شعر بهذا القرب من اأي �شخ�س اآخر ، م�شرية اإىل 

اأن الأ�شخا�س يقولون اإننا نعتمد على بع�شنا بع�شاً، غري اأننا نرغب باأن نكون �شوياً يف كل الأوقات، 
لي�س اإل .

ي�شار اإىل اأن الثنائي التقيا للمرة الأوىل يف زفاف العار�شة احل�شناء كيت مو�س وجيمي هين�س 
يف العام 2011.


