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منتخبنا الوطني يدخل اأجواء مونديال 
القوى للمعاقني بالتدريبات اخلفيفة

عربي ودويل

من�شور بن زايد ي�شهد حفل تكرمي اأوائل 
ال�شف الثاين ع�رص يف ق�رص الإمارات باأبوظبي

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

املعار�شة ال�شورية تخطط 
لبناء جي�ص منظم 

•• دبي-وام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �هلل  رع��اه 
�لإيربا�س  ط��ائ��رة  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لإم����ار�ت  ط���ر�ن  جم��م��وع��ة  ����ش��رت��ه��ا  �ل��ت��ي   319

لت�شغيلها كطائرة خا�شة للعائالت وكبار �ل�شخ�شيات 
ورجال �لأعمال �لر�غبني يف �ل�شفر على متنها �شمن 
�لر�حة  �شبل  كافة  لهم  توفر  ج��د�  عالية  خ�شو�شية 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلع  وقد  و�لرفاهية. 
�لفخمة  �لطائرة  �آل مكتوم على مو��شفات  ر��شد  بن 
للم�شافرين  توفر  �لتي  �ملتطورة  �لتقنية  حيث  م��ن 
)�لتفا�شيل  �حلديثة.   �لت�شال  و�شائل  متنها  على 

•• لندن-وام:

�آل  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �لتقى �لفريق 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة يف مقر �قامة �شموه يف لندن معايل فيليب 
�لربيطاين.  �لدفاع  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  هاموند 
وتناول �للقاء �لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 

�لثنائية  �لعالقات  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �ل  ز�ي��د 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ب���ني دول�����ة �لم�������ار�ت  �ل��ق��ائ��م��ة 
مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  �مل��ت��ح��دة  و�ململكة 
يخدم م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. كما 
جرى خالل �للقاء بحث �آفاق �لتعاون بني �لبلدين 
خا�شة فيما يتعلق بال�شوؤون �لع�شكرية و�لدفاعية.                                      
                                                   )�لتفا�شيل �س3(

   

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

الهالل الأحمر تطلق اليوم حملة م�صر يف قلوبنا 
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
يف  م�شر  حملة  �ليوم  �لأحمر  �لهالل  هيئة  تطلق  �هلل  حفظه  �لدولة 
قلوبنا لدعم وم�شاعدة �ل�شعب �مل�شري �ل�شقيق و�لوقوف �ىل جانبه يف 
�لظروف �لقت�شادية �ل�شعبة �لتي يو�جهها. و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهالل 
�لأحمر �أن توجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة جت�شد عمق �لعالقات 
�لأخوية بني �ل�شعبني �لإمار�تي و�مل�شري. وقال �شموه �ن هيئة �لهالل 
�لأحمر و�شعت خطة طموحة للتحرك �لفوري على �ل�شاحة �مل�شرية 
..م�شر�  �مل�شري  �لأحمر  �لهالل  يف  �شركائنا  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
�إىل �أن �حلملة ت�شتهدف كافة قطاعات �ل�شعب �مل�شري. و�أو�شح �شموه 
�أ�شقائه �لعرب يف حمنهم  �ل��دو�م بجانب  �ن �ل�شعب �مل�شري ظل على 
و�أزماتهم ومل يتاأخر يوما يف تلبية ند�ء�ت �لو�جب �لإن�شاين جلر�نه 
هذه  يف  بجانبه  �ل��وق��وف  علينا  ل��ز�م��ا  ك��ان  لذلك  جمعاء  و�لإن�شانية 

�لظروف �لطارئة �لتي مير بها.                          )�لتفا�شيل �س2(

حملة حممد بن را�صد لك�صوة مليون طفل حمروم حول 
العامل تنجح بجمع تربعات لك�صوة 492.301 األف طفل 

•• دبي-وام:

جنحت حملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول 
�لعامل وبعد 5 �أيام فقط من �لإعالن عن �إطالقها يف جمع تربعات لك�شوة 
عدد  ن�شف  يقارب  ما  �أي  �لعامل  حول  حمروم  طفل  �ألف   492.301
 19 �نتهاء فرة �حلملة يف  لك�شوتهم مع  �ل��ذي تطمح �حلملة  �لأطفال 
رم�شان و�لذي يو�فق يوم �لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي.               )�لتفا�شيل 

حممد بن ز�يد خالل لقائه وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع �لربيطاين بح�شور عبد �هلل بن ز�يد  )و�م(حممد بن ر��شد خالل تفقده طائرة �ليربا�س 319   )و�م(

مبكرمة من �سموه.. ترقية 216 ع�سكريا و42 مدنيا يف الدفاع املدين بدبي

حممد بن را�صد يتفقد طائرة الإيربا�ص 319 التابعة لطريان الإمارات
حممد بن زايد يبحث مع وزير الدولة ل�صوؤون

 الدفاع الربيطاين العالقات الثنائية واآفاق التعاون 

انفجار ي�صتهدف موكبا حلزب اهلل �صرق لبنان 
•• بعلبك-ا.ف.ب:

��شتهدف �نفجار عبوة نا�شفة �لثالثاء موكبا حلزب 
معرب  �ىل  �مل��وؤدي��ة  �لطريق  على  لبنان  �شرق  يف  �هلل 
با�شابة  ت�شبب  م��ا  ���ش��وري��ا،  م��ع  �حل�����دودي  �مل�����ش��ن��ع 

�شخ�شني بجروح، بح�شب ما ذكر م�شدر �أمني.
وه��و �لع��ت��د�ء �ل��ر�ب��ع م��ن ن��وع��ه يف �ملنطقة خالل 
�شهرين. وقد ��شتهدفت �لتفجر�ت �ل�شابقة مو�كب 

للجي�س �للبناين وللحزب �ملتحالف مع دم�شق.
عبوة  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لمني  �مل�شدر  وق��ال 

هل بداأ ال�سيناريو امل�سري ُيلقي ظالله على تون�س
ا�صتقالت يف التاأ�صي�صي.. وتغيري وزاري يف الأفق..!؟!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  كو�لي�س  د�خ��ل  �أن��ب��اء  �لثالثاء  �أم�����س  ر�ج��ت 
�ل��ن��و�ب عن  م��ن  ع��دد  يعلن  �أن  �ملنتظر  م��ن  ب��اأن��ه  تفيد  �لتون�شي 
��شتقالتهم من �ملجل�س، ولعل من �أهمهم �لنائبان �ملنجي �لرحوي 

و�أحمد �ل�شايف.
وق���د �أك����د �ل��ن��ائ��ب ب��امل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع���ن ح���زب �لوطنيني 
�ملنجي  �ل�شعبية  �جلبهة  يف  و�ل��ق��ي��ادي  �مل��وح��د  �لدميقر�طيني 
�لرحوي �أم�س �أن �إمكانية ��شتقالته مع عدد �آخر من �لنو�ب و�ردة 
يف حال ف�شل نو�ب �ملجل�س يف �لتو�شل �إىل د�شتور تو�فقي م�شر� 

�إىل �إمكانية م�شاندته لأّي حترك �شعبي منتظر يف هذ� �ل�شدد.
فاإّنه  �حل��ايل  �ملجل�س على و�شعه  و��شل  �إذ�  �إّن��ه  �ل��رح��وي  وق��ال 
بوؤرة  �أ�شبح  �ملجل�س   : م�شيفا  فيه،  بالبقاء  لنف�شه  ي�شمح  ل��ن 
�أدن���ى حلول  �إجن���از  ع��ن  �ل��ث��ورة وع��اج��ز  لاللتفاف على مطالب 

لل�شعب �لتون�شي ومل يتمم �إجناز �لد�شتور.
)�لتفا�شيل �س9(

م��زروع��ة �ىل ج��ان��ب �ل��ط��ري��ق �ن��ف��ج��رت ل���دى مرور 
موكب حلزب �هلل عند مفرق بلدة جمدل عنجر، ما 
ت�شبب با�شابة �شيارة وجرح �شخ�شني د�خلها، م�شر� 
�لوطنية  �لوكالة  وكانت  �شره.  تابع  �ملوكب  �ن  �ىل 
��شتهدفت  �لعبوة  �ن  �ىل  ��شارت  �لر�شمية  لالعالم 

�شيارة جيب من نوع جي �م �شي ر�شا�شية �للون.
�خرى  جيب  �شيارة  �ن  ب��ر���س  لفر�ن�س  �شاهد  وذك���ر 
�مل�شتهدفة  �ل�شيارة  توقفت فور وقوع �لنفجار قرب 
ون��ق��ل رك��اب��ه��ا �ل���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن ب��د�خ��ل��ه��ا وبينهم 

جرحى �ىل �شيارتهم.

دمار هائل يف حي زملكا بدم�شق  )رويرز(

الرئي�س امل�سري يجتمع باحلكومة اجلديدة بعد اأدائها اليمني الد�ستورية 

اجلي�ص ينت�صر يف �صيناء وي�صبط 19 �صاروخ غراد متجهة للقاهرة

•• عوا�صم-وكاالت:

تو��شل �لقو�ت �لنظامية حملتها على حي �لقابون �شمال �شرق دم�شق، يف 
وقت �تهم فيه �لئتالف �ل�شوري �ملعار�س هذه �لقو�ت با�شتخد�م �ملدنيني 
�لنظامية  �لقو�ت  �إن  باملعار�شة  م�شادر  وقالت  ب�شرية.   دروع��ا  �حلي  يف 
دخلت حي �لقابون بعد �إخ�شاعه لق�شف مركز، وتعر�س حيان جماور�ن 
ل�شل  �لأخ���رة  �لأ�شابيع  يف  متو��شل  لق�شف  �ملعار�شة  عليهما  ت�شيطر 
�لهدى  �أبو  ب�اجلي�س �حلر حممد  �مليد�ين  �لقائد  �ملقاتلني. وقال  حركة 
�إن �ملعار�شني يتح�شنون بالأبنية �لعالية، م�شر� �إىل �أن �لقو�ت �لنظامية 
حتتجز عدد� من �ملدنيني ملنع �ملعار�شني من مهاجمتها، وقال �إن �لرهائن 
حم��ت��ج��زون يف م�شجد وم��در���ش��ت��ني. وحت���دث �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
تو��شل  م��ع  بالتز�من  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  قبل  م��ن  ق�شف  ع��ن  �لإن�����ش��ان 
�ل�شتباكات د�خل �حلي، وذلك غد�ة مقتل 18 �شخ�شا يف معارك عنيفة.

وقالت �للجنة �لتن�شيقية يف �لقابون �إن ما ل يقل عن �شتني �شخ�شا قتلو� 
باحلي يف �لأيام �لأخرة نتيجة للق�شف و�ل�شتباكات �لتي �أعقبته.

ميد�نيا �أي�شا قال نا�شطون �إن كتائب �ملعار�شة �مل�شلحة دمرت �أربع دبابات 
تابعة لقو�ت �لنظام يف مع�شكر �لقرميد �لع�شكري بريف �إدلب.

و�أفادت �شبكة �شوريا مبا�شر باأن �لق�شف تركز �أي�شا على جتمعات �لأمن 
و�ل�شبيحة د�خل مع�شكر �لقرميد.

�ىل ذلك قال �شكان �شوريون �م�س �لثالثاء �ن م�شلحني مو�لني للرئي�س 
�أوفدو�  �لق��ل  على  و�شطاء  �شتة  بالر�شا�س  قتلو�  �ل�شد  ب�شار  �ل�شوري 

ملحاولة م�شاحلة �لف�شائل �ملتناحرة يف حمافظة حم�س.
�حلكومة  �شكلتها  �لتي  �لوطنية  �مل�شاحلة  بلجنة  �أع�شاء  و�ملفاو�شون 

لت�شجيع �ملحادثات �لر�مية لنهاء �ل�شر�ع �مل�شتمر منذ عامني.

•• القاهرة-وكاالت:

تر�أ�س �لرئي�س �مل�شري �ملوؤقت عديل من�شور، �م�س �جتماعاً 
هيئتها  بكامل  �جل��دي��دة  �أّدت  �أن  بعد  �جل��دي��دة،  للحكومة 
لفرة  عملها  مبا�شرة  ل��ت��ب��د�أ  �أم��ام��ه،  �لد�شتورية  �ليمني 

�نتقالية �إىل حني �إجر�ء �نتخابات نيابية ورئا�شية مبكرة.
ملجل�س  رئي�شاً  �لببالوي  ح��ازم  �ليمني كال من  ب���اأد�ء  وق��ام 
�لوزر�ء، �لفريق �أول عبد �لفتاح �ل�شي�شي نائباً �أول لرئي�س 
�ل���وزر�ء وزي��ر�ً للدفاع و�لإن��ت��اج �حلربي، زي��اد بهاء  جمل�س 
�لقت�شادية  لل�شوؤون  �ل��وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  نائباً  �لدين 
ووزير�ً للتعاون �لدويل، ح�شام عي�شى نائباً لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء ووزير�ً للتعليم �لعايل، �مل�شت�شار �أمني �ملهدي للعدل، 
للد�خلية،  �إبر�هيم  حممد  �ل��ل��و�ء  للخارجية،  فهمي  نبيل 
للثقافة،  ع��رب  �شابر  ل��الإع��الم، حممد  �لدين  �شرف  دري��ة 

حممد �أمني عبا�شي للعد�لة �لنتقالية.
�لوزر�ء  ملجل�س  �جتماعاً  �مل��وؤق��ت  �مل�شري  �لرئي�س  وت��ر�أَّ���س 
�لد�خلية  �ل�شاحتني  على  �لر�هنة  �لأو�شاع  تناول  �جلديد 
خالل  ب��ال��ب��الد  للنهو�س  �ملطلوبة  و�جل��ه��ود  و�خل��ارج��ي��ة، 

�ملرحلة �لنتقالية.
من  �م�����س  �مل�����ش��ري،  �جلي�س  م��ن  عنا�شر  متكنت  ميد�نيا 
19 �شاروخ من  �إىل �لقاهرة حتمل  �شبط �شيارة متوجهة 

طر�ز غر�د و�شالح �آيل وكمية من �لذخرة.
على  �مل�شرية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لر�شمية  �ل�شفحة  وذك��رت 
عنا�شر  �أن  �م�س  )في�شبوك(  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكة 
�لتاأمني �لتابعة للجي�س �لثالث �مليد�ين متكنت من �شبط 
طلقة   21 بها  وخزنة  �آلية  وبندقية  غ��ر�د،  �شاروخ   19
ر���ش��ا���س د�خ����ل ���ش��ي��ارة ن�����ش��ف ن��ق��ل ك��ان��ت يف ط��ري��ق��ه��ا من 
تفتي�س  نقطة  عند  وذلك  �لقاهرة،  �إىل  �ل�شوي�س  حمافظة 

�أمنية على بعد 61 كلم من �لقاهرة.
كما جنحت �لعنا�شر �لأمنية باجلي�س �لثالث بالتعاون مع 
�أمن �ملر�فئ من �شبط �شحنة كبرة من �ملالب�س و�لأدو�ت 
)على  �ل�شخنة  �ل��ع��ني  مب��ي��ن��اء  ح��اوي��ت��ني  د�خ���ل  �لع�شكرية 
هائلة  كميات  ت�شم  �لقاهرة(  �شرق  �ل�شوي�س  خليج  �شاحل 
من  وكميات  �مل�شلحة  �لقو�ت  ب��اأف��ر�د  �خلا�شة  �ملالب�س  من 

حو�فظ �لأ�شلحة.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي �نت�شرت فيه قو�ت �جلي�س �مل�شري 
لن�شر  �لخ�شر  �ل�شوء  ��شر�ئيل  منحت  �ن  بعد  �شيناء  يف 
�لرهاب  ملحاربة  �شيناء  �شحر�ء  يف  �جلي�س  م��ن  ت��ع��زي��ز�ت 

بح�شب ما �علن وزير �لدفاع �ل�شر�ئيلي مو�شيه يعالون.
�لعامة �ل�شر�ئيلية �ن م�شر قدمت  وقال يعالون لالذ�عة 
لنا عدة طلبات يف �ليام �لخرة لل�شماح بادخال تعزيز�ت 

��شافية م�شرية من �جل حماربة �لرهاب.

�سبيحة الأ�سد يقتلون فريقًا للم�ساحلة الوطنية يف حم�س

توا�صل املعارك يف القابون وق�صف عنيف باإدلب 
م�����ص��ر حت����ذر ت��رك��ي��ا من 
���ص��وؤون��ه��ا يف  ال���ت���دخ���ل 

•• القاهرة -رويرتز:

ح�����ذرت م�����ش��ر ت��رك��ي��ا �م�������س من 
�لتدخل يف �شوؤونها �لد�خلية بعد 
�أن �أد�نت �أنقرة �لطاحة بالرئي�س 
حممد مر�شي �لتي �أعادت ت�شكيل 
�ل����ع����الق����ات �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة يف 
�ملنطقة. وكانت �حلكومة �لركية 
مثل  �ل����ش���الم���ي���ة  �جل�������ذور  ذ�ت 
�لتي  �مل�شلمني  �لخ����و�ن  ج��م��اع��ة 
��شتنكرت  ق��د  مر�شي  لها  ينتمي 
�طاحة �جلي�س به وو�شفتها باأنها 
�نقالب غر مقبول. وقال �أحمد 
�لعالمي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �مل�����ش��ل��م��اين 
من�شور  ع���ديل  �مل���وؤق���ت  للرئي�س 
و��شح  ب�شكل  �أق��ول  لل�شحفيني: 
�ل�شيادة  حت���رم  �أن  �أن���ق���رة  ع��ل��ى 

�مل�شرية و�ر�دة �ل�شعب �مل�شري.
و��شاف على تركيا �أن تر�عي �أنها 
تتحدث �ىل دولة كبرة لها تاريخ 

عظيم.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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بوتفليقة يعود اىل اجلزائر بعد رحلة عالج بفرن�صا
•• اجلزائر-يو بي اأي:

�لعزيز  عبد  �لرئي�س  عودة  �لثالثاء،  �م�س  �جلز�ئرية،  �لرئا�شة  �أعلنت 
بوتفليقة �ىل �لبالد بعد رحلة عالج �إىل فرن�شا ��شتمرت 88 يوماً.

ونقلت وكالة �لأنباء �جلز�ئرية �حلكومية عن بيان �شادر عن �لرئا�شة 
قولها �إن بوتفليقة عاد �إىل �جلز�ئر بعد ظهر �م�شبعد ��شتكماله فرة 

�لعالج و�لتدريب �لوظيفي.
و�أكد �لبيان �أن �لرئي�س �جلز�ئري �شيو��شل فرة �لنقاهة و�لتاأهيل يف 
�أقّلت  �لتي  �لطائرة  �إن  �جلز�ئرية  )�خل��رب(  �شحيفة  وقالت  �جلز�ئر. 
مبطار  �م�����س  ظهر  بعد  حطت  بفرن�شا  ب��ورج��ي  م��ط��ار  م��ن  بوتفليقة 

بوفاريك �لع�شكري �شمال غرب �لعا�شمة �جلز�ئر.

حمدان بن زايد ياأمر بتقدمي 20 منحة درا�صية 
اأبوظبى بجامعة  العام  هذا  املتفوقني  للطلبة 

•• اأبوظبى-وام:

�أم����ر ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان ممثل �حلاكم فى �ملنطقة �لغربية 
رئي�س جامعة �أبوظبى بتقدمي 20 منحة 
فى  �لعام  هذ�  �ملتفوقني  للطلبة  در��شية 

جامعة �أبوظبى.
ج���اء ذل���ك خ���الل �لح��ت��ف��ال �ل���ذى �أقيم 
م�����ش��اء �م�������س ب��ف��ن��دق ق�����ش��ر �لم������ار�ت 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل 
وزير �شئون �لرئا�شة نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شف  �أو�ئ���ل  لتكرمي  للتعليم  �أبوظبى 
�لدر��شي  للعام  �ملتفوقني  ع�شر  �ل��ث��اين 

2012-2013 على م�شتوى �لدولة .
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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

الهالل الأحمر تطلق اليوم حملة )م�صر يف قلوبنا( 
وم�شاعدة  دع��م  حملة  لتنفيذ  ��شتعد�ده  �لأحمر  �لهالل  ��شتكمل  وق��د 
�ل�شعب �مل�شري حيث �شيقوم وفد من �لهيئة بتقييم �لأو�شاع ميد�نيا 
�لحتياجات  على  كثب  عن  و�لتعرف  �مل�شرية  �ملحافظات  من  ع��دد  يف 
�لعاجلة لالأ�شر �مل�شرية �ملتعففة و�لفئات �ل�شعيفة وذلك بهدف توفر 

م�شاعد�ت عاجلة �ىل هذه �لفئات من �لأ�شو�ق �ملحلية هناك.
و�مل��ق��ي��م��ني �ىل  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �ملح�شنني  دع���وة  �حل��م��ل��ة  تت�شمن  ك��م��ا 
�مل�شاهمة يف فعاليات �حلملة وتقدمي �لعون و�مل�شاعدة لتلبية �حتياجات 

�ل�شعب �مل�شري �ل�شقيق .

�لإمار�تي  �ل�شعبني  بني  �لأخوية  �لعالقات  عمق  جت�شد  �لدولة  رئي�س 
�لأحمر و�شعت خطة طموحة  �لهالل  �ن هيئة  �شموه  و�مل�شري. وقال 
للتحرك �لفوري على �ل�شاحة �مل�شرية بالتعاون و�لتن�شيق مع �شركائنا 
كافة  ت�شتهدف  �حلملة  �أن  �إىل  ..م�����ش��ر�  �مل�شري  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  يف 
على  ظل  �مل�شري  �ل�شعب  �ن  �شموه  و�أو�شح  �مل�شري.  �ل�شعب  قطاعات 
�أ�شقائه �لعرب يف حمنهم و�أزماتهم ومل يتاأخر يوما يف  �لدو�م بجانب 
تلبية ند�ء�ت �لو�جب �لإن�شاين جلر�نه و�لإن�شانية جمعاء لذلك كان 

لز�ما علينا �لوقوف بجانبه يف هذه �لظروف �لطارئة �لتي مير بها.

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ليوم حملة )م�شر يف  �لأحمر  �لهالل  �لدولة حفظه �هلل تطلق هيئة 
قلوبنا( لدعم وم�شاعدة �ل�شعب �مل�شري �ل�شقيق و�لوقوف �ىل جانبه يف 

�لظروف �لقت�شادية �ل�شعبة �لتي يو�جهها.
�ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  و�أك��د �شمو 
�ل�شمو  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب  �أن  �ل��ه��الل �لأح��م��ر  �ل��غ��رب��ي��ة رئ��ي�����س هيئة 

و�كد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �ن حترك �لإمار�ت جاء ل�شد 
�لفجوة �لتي تركتها �لأحد�ث �جلارية على �ل�شاحة �مل�شرية على حياة 
�لذي  �لأخ��وي  �لو�جب  علينا  ما ميليه  �ملتعففة وهو  و�لأ�شر  �لب�شطاء 
يفر�شه علينا ديننا �حلنيف و�لنهج �لن�شاين �لأ�شيل �لذي زرعه فينا 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�شار على  ز�يد بن �شلطان  �ل�شيخ  �ملغفور له 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  خطاه 
حفظه �هلل بجانب �مل�شوؤولية �لإن�شانية �لتي نتحملها بحكم موقعنا يف 

�حلركة �لدولية للهالل �لأحمر و�ل�شليب �لأحمر.

مبكرمة من حممد بن را�سد

ترقية 216 ع�صكريا و42 
مدنيا يف الدفاع املدين بدبي 

•• دبى-وام: 

مبكرمة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ..متت 

ترقية 216 ع�شكريا و42 مدنيا يف �لدفاع �ملدين بدبي.
وع��رب �ل��ل��و�ء ر����ش��د ث��اين �مل��ط��رو���ش��ي �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام للدفاع 
�ملدين بدبي بالإنابة نيابة عن �شباط و�شف �شباط و�فر�د 
وم��وظ��ف��ي �ل���دف���اع �مل����دين ع���ن �إع����ت����ز�زه مب��ك��رم��ة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ورعايته للعاملني 
�أب��دوه من  �مل��دين تقدير� من �شموه جلهودهم وملا  بالدفاع 
كفاءة ومتيز يف تاأدية مهامهم و�لتي �شتكون حافز� �إ�شافيا 
�لهد�ف  لتحقيق  �ملتميز  �لعطاء  م��ن  مبزيد  لالإ�شتمر�ر 
�ل�شر�تيجية للحكومة ب�شكل عام ولهد�ف �لدفاع �ملدين 
و�ملقيمني يف  �ملو�طنني  ..ملا فيه خدمة جميع  ب�شكل خا�س 
و�أف�شل  و�ل�شالمة  �لوقاية  معاير  �أرق���ى  بتوفر  �ل��دول��ة 
�أرقى  وف���ق  و�مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ت��وع��ي��ة  يف  �لتطبيقية  �مل��م��ار���ش��ات 
�لتطبيقات �لعاملية �لتناف�شية. و�شملت �ملكرمة ترقية 2 �ىل 
نقيب و12  رتبة  �ىل  رتبة مقدم و8  �ىل  رتبة عقيد و15 
�ىل رتبة مالزم �أول و2 �ىل رتبة مالزم و5 �ىل رتبة وكيل 
�أول و4 �ىل رتبة وكيل و17 �ىل رتبة رقيب �أول و39 �ىل 
رتبة رقيب و79 �ىل رتبة عريف �أول و16 �ىل رتبة عريف 
و17 �ىل رتبة �شرطي �أول .. كما �شملت �ملكرمة ترقية 42 

موظفا مدنيا �ىل خمتلف �لدرجات.

حممد بن را�صد يتفقد طائرة الإيربا�ص 319 التابعة ملجموعة طريان الإمارات
•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لتي   319 �لإي��رب��ا���س  دب��ي ط��ائ��رة  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
��شرتها جمموعة طر�ن �لإمار�ت لت�شغيلها كطائرة خا�شة للعائالت وكبار 
�ل�شخ�شيات ورجال �لأعمال �لر�غبني يف �ل�شفر على متنها �شمن خ�شو�شية 

عالية جد� توفر لهم كافة �شبل �لر�حة و�لرفاهية.
�آل مكتوم على مو��شفات   وقد �طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لطائرة �لفخمة من حيث �لتقنية �ملتطورة �لتي توفر للم�شافرين على متنها 
و�شائل �لت�شال �حلديثة من خالل �لإنرنت و�لبلوتوث و�لآيباد �إىل جانب 

�شا�شات �لتلفزة �ملوزعة يف جمل�س �لطائرة �لأمامي وكابينات �ملقاعد �خللفية 
و�لتي ت�شتقبل �لقنو�ت �لتلفزيونية �لعاملية مبا�شرة. 

و��شتمع �شموه �إىل �ل�شرح �لذي قدمه �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم 
حول  �لإم���ار�ت  ط��ر�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س  للطر�ن  دبي  هيئة  رئي�س 
�مل�شتوى  نوعها على هذ�  �لأوىل من  تعد  �لتي  �لطائرة  �ملتوفرة يف  �لتقنيات 
و�أجو�ء  فارهة  مقاعد  من  �لطائرة  بها  تتميز  �لتي  �لتجهيز�ت  من  �لر�قي 

عائلية مثالية ت�شفي على �لرحلة روح �لرفاهية و�ل�شتمتاع. 
و�أو�شح �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم �أن �لطائرة مكونة من ق�شمني 

�أمامي وهو عبارة عن جمل�س ي�شم ت�شعة مقاعد .
�إىل  �أن تتحول  وخلفي ي�شم ع�شرة مقاعد على �شكل غ��رف  كابينات  ميكن 

�شرير كامل للنوم. 

ثمان  يعادل  ما  �أي  ميل   3800 �إىل  ي�شل  �لطائرة  �أن مدى  �شموه  و�أ�شاف 
�شاعات طر�ن متو��شلة دون توقف .

معلنا �شموه �أن �لطائرة �شتو�شع يف خدمة �مل�شافرين قريبا بعد مباركة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للخطوة �لتي بد�أتها جمموعة طر�ن 
�لإمار�ت و�لتي �شتتبعها خطو�ت تالية على هذ� �لطريق من �أجل توفر �أرقى 
مظلة  حت��ت  �شتعمل  �لتي  �خلا�شة  طائر�تها  م��ن  على  لل�شفر  �لت�شهيالت 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س  جمموعة ط��ر�ن �لإم���ار�ت. ر�ف��ق �شاحب 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي يف تفقد �لطائرة معايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين 
مدير عام ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
�لقمزي  �أحمد  حممد  �للو�ء  و�شعادة  بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة  عام 

وعدد من �مل�شوؤولني.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

النعيمي يوؤدي �صالة اجلنازة على جثمان املغفور لها حرم نائب حاكم عجمان
�ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  �ل�شالة  �أدى  كما  �لنعيمي.  نا�شر  ب��ن 
و�لحتادية  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  وم��دي��ري  �مل�شوؤولني  وك��ب��ار 

و�ملو�طنني و�أبناء �جلاليات �لعربية و�ل�شالمية �ملقيمة.
مقربة  يف  �لأخ��ر  مثو�ها  �إىل  لها  �ملغفور  جثمان  و�شيع 
ويل  و�شمو  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وق��دم  �جل��رف 
عهده و�ل�شيوخ و�ملعزون و�جب �لعز�ء و�ملو��شاة �إىل �شمو 
�ل�شيخ نا�شر بن ر��شد �لنعيمي و�ل�شيخ حممد بن نا�شر 
�لنعيمي و�ل�شيخ جمال بن نا�شر �لنعيمي د�عني �هلل عز 
وجل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته 

و�أن يلهم �آلها وذويها �ل�شرب �ل�شلو�ن. 

�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ   .. �شموهم  جانب  �إىل 
و�ل�شيخ �شقر بن ر��شد �لنعيمي و�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�أحمد  �لنعيمي و�ل�شيخ �حمد بن ر��شد �لنعيمي و�ل�شيخ 
بن حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم لل�شئون �ملالية و�لد�رية 
�لنعيمي رئي�س  يف عجمان و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد 
بن  ر����ش��د  و�ل�شيخ  عجمان  يف  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة 
يف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد 
عجمان ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي 
رئ��ي�����س �ل���دي���و�ن �لأم����ري يف ع��ج��م��ان �ىل ج��ان��ب جنلي 
�لفقيدة �ل�شيخ حممد بن نا�شر �لنعيمي و�ل�شيخ جمال 

•• عجمان -وام: 

�أدى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
�لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن ر��شد 
�لع�شر  �شالة  عقب  �م�س  عجمان  حاكم  نائب  �لنعيمي 
�جلنازة  ���ش��الة  �جل���رف  مبنطقة  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ام��ع  يف 
�ل�شيخة فاطمة  ب��اإذن �هلل تعاىل  لها  �ملغفور  على جثمان 
بنت علي بن هويدن �لكتبي زوجة �شمو �ل�شيخ نا�شر بن 
�ل�شالة  و�أدى  �م�����س.  �ملنية  و�فتها  �لتي  �لنعيمي  ر����ش��د 

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع 
الربيطاين العالقات الثنائية واآفاق التعاون 

•• لندن-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �لتقى 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�قامة  م��ق��ر  يف  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
فيليب  م���ع���ايل  ل���ن���دن  يف  ���ش��م��وه 
ل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ه��ام��ون��د 

�لدفاع �لربيطاين.

�آفاق �لتعاون بني �لبلدين خا�شة 
�لع�شكرية  بال�شوؤون  يتعلق  فيما 
�ىل  �جلانبني  وتطلع  و�لدفاعية 
�مل�شرك  �لتعاون  وتنمية  تدعيم 
�مل�شالح  ي���ح���ق���ق  مب�����ا  ب��ي��ن��ه��م��ا 

�ملتبادلة.
وجهات  �جل���ان���ب���ان  و����ش��ت��ع��ر���س 
�ل���ق�������ش���اي���ا ذ�ت  �ل����ن����ظ����ر ح�������ول 
�له������ت������م������ام �مل�����������ش�����رك و�آخ��������ر 

ح�شره  �ل�����ذي  �ل���ل���ق���اء  وت����ن����اول 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�يد 
�خل����ارج����ي����ة  وزي���������ر  ن����ه����ي����ان  �ل 
بني  �لقائمة  �لثنائية  �لعالقات 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة 
تعزيزها  و�شبل  �ملتحدة  و�ململكة 
ي��خ��دم م�شالح  وت��ط��وي��ره��ا مب��ا 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
ك��م��ا ج����رى خ����الل �ل��ل��ق��اء بحث 

�ل�����ت�����ط�����ور�ت و�مل���������ش����ت����ج����د�ت يف 
�للقاء  ح�شر  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة 
رئي�س  �مل���ب���ارك  خ���ل���دون  م���ع���ايل 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة  جهاز 
حم��م��د م���ب���ارك �مل���زروع���ي وكيل 
�أبوظبي و�شعادة  ديو�ن ويل عهد 
�مل��ط��ي��وع��ي �شفر  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 

لدى بريطانيا. 

حمدان بن زايد وهزاع بن زايد ي�صهدان حما�صرة يف جمل�ص ال�صيخ حممد بن زايد
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �شهد 
�ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�لغربية و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار  نهيان  �آل 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
�لول  �م�س  م�شاء  �بوظبي  لأم���ارة 
يف جمل�س �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
بعنو�ن  حما�شرة  �مل�شلحة  للقو�ت 
للعاملني(  رحمة  �إل  �أر�شلناك  )وم��ا 
�ل�شيد  �أ����ش���ام���ة  �ل���دك���ت���ور  �ل���ق���اه���ا 

�لأزهري. 
�ل�شيخ  معايل  �ملحا�شرة  �شهد  كما 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لوزر�ء  و�ملعايل  �ل�شيوخ  من  وعدد 
وعدد  �ل��دول��ة  يف  �مل�شوؤولني  وك��ب��ار 
من �أ�شحاب �ل�شعادة �شفر�ء �لدول 
�لدولة.  ل��دى  و�لأجنبية  �لعربية 
حما�شرته  �لزه���������ري  و�����ش���ت���ه���ل 
بالدعاء �ىل �هلل عز وجل �ن يتغمد 
�ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
�ل نهيان موؤ�ش�س  �شلطان  ز�ي��د بن 
هذه �لبالد بو��شع رحمته ومغفرته 
و�ن يرفع درجته يف �جلنة.. وقدم 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لتقدير  �ل�شكر 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
على  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�شهر  يف  �مل�شلمني  علماء  ��شت�شافة 
رم�شان �لكرمي ..معربا عن �شكره 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  ل�شمو 
�ملحا�شرة  ه��ذه  تعقد  �ل��ذي  نهيان 
�لدكتور  وق��ال  �ملعمور.  جمل�شه  يف 
�ل�����ش��ي��خ �أ����ش���ام���ة �ل�����ش��ي��د �لأزه�����ري 
�مل��ح��ا���ش��رة مع  �إن��ن��ا نعي�س يف ه��ذه 
�ل��ع��ام��ة و�للطف  �ل��رح��م��ة  ن�����ش��ائ��م 
�ل�شامل و�لهد�ية �لعظيمة �لنابعة 
م����ن �أن���������و�ر ق����ول����ه ت����ع����اىل: )وم����ا 
حيث  للعاملني(  رحمة  �إل  �أر�شلناك 
�جلليلة جامعة  �لآي���ة  ه��ذه  ج���اءت 
لأط������ر�ف �ل�����ش��م��ائ��ل �مل��ح��م��دي��ة يف 
�ل��رح��م��ة هي  �ل��رح��م��ة لأن  م��ع��ن��ى 
�لروح �ل�شارية يف �شائر �لت�شرفات 
و�ل�شنن و�لآد�ب و�لأخالق �لنبوية 
�لنبي  �ل���ذي بنى  �لأ���ش��ا���س  ولأن��ه��ا 
�شلى �هلل عليه و�شلم عليه �لإن�شان 
وه���و �مل��ي��ث��اق �لأع���ظ���م �ل����ذي تدور 

كلها..ف�شال  لالإن�شانية  �لن��ت��م��اء 
ع���ن �ل����دو�ئ����ر �ل��ف��رع��ي��ة �لأخ�����رى 
�أو  مهنة  �إىل  ك��الن��ت��م��اء  لالنتماء 
غره ودو�ئر �لنتماء بع�شها �أو�شع 
�نتمى  �إذ�  �أن��ه  .. م��وؤك��د�  من بع�س 
�لإن�شان �إىل �نتماء �شغر بطريقة 
م��ت��ع�����ش��ب��ة ت��ف�����ش��د ع��ل��ي��ه �ل���رو�ب���ط 
�لنتماء  �أ�شحاب  بقية  وب��ني  بينه 
�لأو���ش��ع ف���اإن �لن��ت��م��اء �ل�شغر ل 
�ن��ق��ل��ب من   ب��ه لأن����ه حينئذ  ع���ربة 
و�لتع�شب  ت��ع�����ش��ب   �إىل  �ن���ت���م���اء 
م��ذم��وم ول ع���ربة ب��ف��رع ي��ك��ر على 
�أ�شله بالبطالن كما يقول �لعلماء 
�لثالث  �ل��رك��ن  �ملحا�شر  وت��ن��اول   .
وهو �لعمر�ن حيث علم �لنبي �شلى 
�ل��ب�����ش��ري��ة حمبة  �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م 
�ل���ع���م���ر�ن و�لإق����ب����ال ع��ل��ى �حلرف 
عمر�ن  وحم��ب��ة  و�ل�شنائع  و�مل��ه��ن 
و�لنماء  و�لبناء  باحل�شارة  �لأر���س 
م�شدر  �إىل  �لإن�����ش��ان  يتحول  حتى 
رخ����اء و�إ����ش���ع���اد ل��ل��ن��ا���س م���ن حوله 
قامو�  �مل�شلمني  �أن  �ىل  م�شر�   ..
ب���الإب���د�ع يف �حل���رف و�مل��ه��ن و�ألف 
معيد  ��شمه   كتابا  �ل�شبكي  �لإم���ام 
�ل��ن��ع��م وم��ب��ي��د �ل���ن���ق���م  ج��م��ع فيه 
وظيفة  و13  ملائة  �لالزمة  �لآد�ب 
�شبعة  قبل  زم��ان��ه  يف  ك��ان��ت  ومهنة 
�مل�شت�شرقون  �ع��ت��ربه  ح��ت��ى  ق���رون 
�ملهنة  نف�س  �آد�ب  علم  كتاب يف  �أول 
�لنبي  �أن  �ىل  �مل��ح��ا���ش��ر  وخ��ل�����س   .
�لإن�شان  �شلى �هلل عليه و�شلم بنى 
و�مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ن��ح��و م��ن��ر ت�شري 
من خالله معاين �لرحمة للعاملني 
�إىل  �لعامة  �لرحمة  فيه  وتتحول 
و�آد�ب  و�شنن  وتطبيقات  �إج����ر�ء�ت 
معاين  خاللها  م��ن  �ل��دن��ي��ا  ت�شهد 

�ل�شعة و�لرحمة.
�أ�شامة  �ل�����ش��ي��خ  �ل��دك��ت��ور  �ن  ي��ذك��ر 
�ل�شيد �لأزهري ي�شرف على مكتب 
وحما�شر  �ل�شريف  �لأزه���ر  ر�شالة 
ب��ج��ام��ع��ة �لأزه��������ر � ك��ل��ي��ة �أ����ش���ول 
�لدين و�ملدر�س بكلية �أ�شول �لدين 
و�لدعوة �ل�شالمية بالزقازيق وله 
�إحياء علوم �حلديث  موؤلفات منها 
- م���ق���دم���ات م��ن��ه��ج��ي��ة وم���د�خ���ل 
�أ����ش���ول  �إىل  �مل���دخ���ل  و  م��ع��رف��ي��ة  
�لتف�شر و معجم �ل�شيوخ و �لإحياء 
�لكبر ملعامل �ملنهج �لأزهري �ملنر 
�ل���ل���وؤل���وؤ - خ���ط���و�ت على  و ���ش��ائ��د 

طريق بناء �لإن�شان .

حوله معامل هذ� �لدين ومقا�شده 
�لعباد  به  خوطب  �ل��ذي  �لعلم  لأن 
. ولفت  ه����و رح���م���ة ور�ح�������ة  �إمن������ا 
�لنبوة  ل�شمائل  د�ر����س  �أي  �أن  �ىل 
ر����ش���ول �هلل �شلى  ع��ن��د  وم��ن��اق��ب��ه��ا 
�ل�شمائل  ي��ج��د  و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل 
جم��ت��م��ع��ة يف ث���الث ك��ل��م��ات جتمع 
�لنبوة  ومناقب  �ل�شريعة  مقا�شد 
وهي :�لهد�ية و�لرحمة و�لأخالق 
�لنبوة  مو�ريث  حولها  د�رت  و�لتي 
�إن  وق���ال  �ل��دي��ن.  ه��ذ�  بها  ونه�س 
�لآي����ة �ل��ك��رمي��ة  وم���ا �ر���ش��ل��ن��اك �ل 
ربانيا  بيانا  تعترب  للعاملني   رحمة 
يدور  �إمن��ا  �لدين  �أن  يوؤكد  �شامال 
�لروح  ..فهي  �لرحمة  معنى  ح��ول 
�ل�شارية �لتي ت�شري يف هذ� �لدين 
�هلل  �شلى  �لنبي  ج�شد  وقد  بكليته 
عليه و�شلم �لرحمة فلم يرك لنا 
لبه  يف  و�لرحمة  �ل  و�شنة  ت�شريعا 
عليه  �هلل  �شلى  ف��ك��ان   . ومق�شده 
كله  �لأم���ر  �ل��رف��ق يف  يعلمنا  و�شلم 
ب��ق��ول��ه م���ا ك���ان �ل���رف���ق يف ���ش��ئ �ل 
ز�ن��ه  و�أن �لأم��ة قامت على ��شا�س 
�أن  �مل��ح��ا���ش��ر  �ل��رح��م��ة . و�و����ش���ح 
�ل��ت��ع��ب��ر �ل���ق���ر�آين �مل��ع��ج��ز ج���اء يف 
للعاملني  ���ش��ب��ح��ان��ه  ق��ول��ه  يف  �لآي�����ة 
�أر�شلناك  وم���ا  �شبحانه   ي��ق��ل  ومل 
�أو  للنا�س  �أو  للم�شلمني  رحمة  �إل 
عامة  �ل��رح��م��ة  ت��ك��ون  حتى  للب�شر 
�مل�شلمني  ت�شمل  وو����ش��ع��ة  و�شاملة 
و�ملالئكة  و�لإن�����س  و�جل��ن  و�لب�شر 
و�لنباتات  و�حليو�نات  و�جل��م��اد�ت 
و�أردف  �ل�����وج�����ود.  �أن��������و�ع  و����ش���ائ���ر 
�مل��ح��ا���ش��ر ب��ق��ول��ه ل���ه���ذ� ف��ق��د ورد 
ع��ن��ه ���ش��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م قوله 

�أن  يف  تتلخ�س  و���ش��م��ائ��ل��ه  وق���ر�آن���ه 
�لرحمة للخلق �أجمعني.

�ل��ن��ب��ي �شلى �هلل  ل��ق��د ورث  وق����ال  
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م لأم���ت���ه ه����ذ� �لوحي 
�لذي  �لعظيم  و�ل���ق���ر�آن  �ل�����ش��ري��ف 
�لعاملني فجاء  �إىل  توجه باخلطاب 
و�لهد�ية  �لرحمة  م��ن  مب�شتويني 
قوله  م�������ش���م���ون  ب���ه���م���ا  ي���ت���ح���ق���ق 
رحمة  �إل  �أر���ش��ل��ن��اك  وم���ا  �شبحانه 
بهد�ية  �لقر�آن  للعاملني  حيث جاء 
و�لهد�ية  ع��ام��ة  وب��ه��د�ي��ة  خ��ا���ش��ة 
�خل���ا����ش���ة ه���ي �خل���ط���اب �ل���ق���ر�آين 
ل��ل��م��وؤم��ن��ني ب��ال��ت�����ش��ري��ع و�لأح���ك���ام 
�لتمثيل  وميكن  و�لقيم  و�لأخ��الق 
�آي��ة ب��د�أت ب���  يا �أيها �لذين  له بكل 
�آم��ن��و�  وع��دده��ا 88 �آي��ة . و�و�شح 
�أن �ل��ه��د�ي��ة �ل��ع��ام��ة ه���ي ن���وع من 
�خلطاب توجه به �لقر�آن �إىل �شائر 
�آم����ن وم����ن مل يوؤمن  �ل��ب�����ش��ر م���ن 
�لب�شرية  فيه  �ل��ق��ر�آن  يجمع  حيث 
على مبادئ عامة و�أ�شول م�شركة 
للب�شرية  حتقق  �إن�شانية  ومو�ثيق 
�ملبادئ  �إىل  وتنبههم  و�شكينة  �أمانا 
تنه�س  �ل���ت���ي  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
وتتعاي�س  �حل�شار�ت  �أ�شا�شها  على 

وتتعارف.
و�أ�����ش����اف �ل���دك���ت���ور �لأزه��������ري �نه 
�لهد�ية  ل���ه���ذه  �ل��ت��م��ث��ي��ل  مي���ك���ن 
�ل��ق��ر�آن��ي��ة �ل��ع��ام��ة ب��ك��ل �آي����ة ب���د�أت 
بقوله تعاىل :)يا �أيها �لإن�شان �أو يا 
بني �آدم( وهي 22 �آية تقريبا ميكن 
منها  ي�����ش��ت��خ��رج��و�  �أن  للم�شلمني 
عاما  �إن�شانيا  م��ب��د�أ   20 م��ن  نحو� 
ي�شكل ميثاقا عامليا حلقوق �لأكو�ن 
ول��ي�����س ف��ق��ط حل��ق��وق �لإن�������ش���ان .. 

�أح��د جبل يحبنا  �أح��د  يف حق جبل 
و�لرحمة  �ملحبة  فات�شعت  ونحبه  
تت�شع  حتى  �لإن�شان  لتتجاوز  منه 
و�أ�����ش����ار يف هذ�   . ل��ت�����ش��م��ل �جل���م���اد 
�ل�شدد �ي�شا �ىل �أنه ورد عن ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم قوله  �إن 
�مر�أة دخلت �لنار يف هرة  فات�شعت 
�حليو�ن..وعليه  لت�شمل  �لرحمة 
�شدره  يت�شع  �أن  يجب  �مل�شلم  ف��ان 
لفتا   .. للعاملني  ودي��ن��ه  و�أخ���الق���ه 
تخ�شي�س  �أن  �ىل  �ل�����ش��دد  ه��ذ�  يف 
�أنه  �مل���ر�أة يف ه��ذ� حل��دي��ث ل يعني 
كما   .. �ل��رج��ل  دون  ب��امل��ر�أة  متعلق 
�لن�شان  كلمة  حت��ل  �أن  مي��ك��ن  �ن���ه 
�ملعنى فان  �مل��ر�أة وبهذ�  مكان كلمة 
�لن�����ش��ان ل ي���وؤذي �لأك����و�ن . ونوه 
ب�شفات  �لزه�����ري  ����ش��ام��ة  �ل�����ش��ي��خ 
عليه  �هلل  ����ش���ل���ى  حم���م���د  �ل���ن���ب���ي 
للعاملني  ���ش��دره  �ت�شع  �ل��ذي  و�شلم 
لأن����ه ����ش��ت��وع��ب ق��ول��ه ت���ع���اىل  وما 
�ر�شلناك �ل رحمة للعاملني  ولي�س 
يف  ليغر�س  و�مل��وؤم��ن��ني  للم�شلمني 
وجل  ع��ز  �هلل  �أن  م�شلم  ك��ل  ���ش��در 
و���ش��ع ب��ني �أي��دي��ن��ا م��و�ري��ث �لنبوة 
�لتي تقوم على �لرحمة �لتي تت�شع 
ترك  لقد  وق��ال   .. �لعاملني  لت�شمل 
عليه  �هلل  �شلى  حممد  �شيدنا  لنا 
�أنو�ره  ت�شمل  �ل��ذي  �ل��ق��ر�آن  و�شلم 
وم��ع��ان��ي��ه ل��ك��ل �ن�����ش��ان ع��ل��ى ظهر 
�لعلماء  ب��ق��ول  م�شت�شهد�  �لأر�����س 
�إن �ل���ق���ر�آن ي��ت��وج��ه ب��اخل��ط��اب �ىل 
كل �ن�شان على وجه �لأر�س ولي�س 

للموؤمنني فقط .
�لقيمة  �أن  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف  و�أك������د 
�ل��ك��ربى ل��ه��ذ� �ل��دي��ن ه��ي �أن نبيه 

�لنبي �شلى �هلل عليه  �أن  لفتا �ىل 
و�شلم قد علم �أمته كيف حتول �آيات 
ع��م��ل ومناهج  ب��ر�م��ج  �إىل  �ل���ق���ر�آن 
تتحول  ب��ح��ي��ث  وت��ط��ب��ي��ق  ت��ن��ف��ي��ذ 
�شعار وقيمة  م��ن  �ل��ع��ام��ة  �ل��رح��م��ة 
بناء موؤ�ش�شة و�شناعة ح�شارة  �إىل 
وتكوين جمتمع . وذكر �ملحا�شر �أن 
�تقو�  �لنا�س  يف قوله تعاىل )ياأيها 
�لعامة  �لرحمة  م��ن  ���ش��ورة  رب��ك��م( 
�أ�شل  ي��ع��ودو� �ىل  ب��اأن��ه��م  ت��ذك��ره��م 
�ن�شاين و�حد و�أن �جلميع �أخوة يف 

�لن�شانية. 
�إنا  �ل��ك��رمي��ة  �لآي�����ة  �أن  �ىل  ول��ف��ت 
لتعارفو�   و�أن��ث��ى  ذك��ر  من  خلقناكم 
للنا�س  �هلل  م�����ن  خ���ط���اب���ا  مت���ث���ل 
ج���م���ي���ع���ا ع���ل���ى وج������ه �لأر�����������س ثم 
هنا  و�ملق�شود  ب��ال��ت��ع��ارف...  �أم��رن��ا 
ب��ني �لأف�����ر�د فقط  �ل��ت��ع��ارف  لي�س 
�ل�شعوب  �أ�شا�س  على  �ملعرفة  و�من��ا 
و�ل���ق���ب���ائ���ل .. ف��ه��و ت���ع���ارف �أمم���ي 
ت���ع���اىل على  �أق���ام���ه �هلل  ح�����ش��اري 
�شعوب  �ىل  �ل��ن��ا���س  �نق�شام  �أ���ش��ا���س 
بينهم  تن�شاأ  وح�����ش��ار�ت  وث��ق��اف��ات 

عالقات ت�شمى �لتعارف .
�أن �ملجتمع  و�أكد �لدكتور �لأزهري 
�أركان ترى  �لنبوي قام على ثالثة 
معاين  خاللها  م��ن  �لب�شرية  كلها 
قوله تعاىل وما �أر�شلناك �إل رحمة 
و�ملقومات  �لأرك���ان  وتلك  للعاملني  
�لإن�شان  ه���ي:  �ل��ن��ب��وي  للمجتمع 
و�لأوط��������ان و�ل���ع���م���ر�ن . وق�����ال يف 
�لأول  للركن  ��شتعر��شه  معر�س 
�هلل  �شلى  �لنبي  �أن  �لن�����ش��ان  وه��و 
عليه و�شلم عظم من قدر �لإن�شان 
�ل��دن��ي��ا و�لآخ���رة  ب�شعادة  ل��ه  وج���اء 

ورع�������ى خ�����اط�����ره و����ش���م���ن �أم����ان����ه 
وع��ل��م��ه ك��ي��ف ت��ت�����ش��ع �آف���اق���ه وكيف 
�ل�شريعة  م��ق��ا���ش��د  ب��رع��اي��ة  ي��ق��وم 
ل���ي���ك���ون رح���م���ة ع���ل���ى �ل���ن���ا����س من 
حوله وليكون رفيع �لأخالق و��شع 
�ل��ع��ط��اء رح��ي��م��ا مي���الأ �ل��دن��ي��ا من 
حوله بالأمل و�لعمل وبناء �لإن�شان 
�أ�ش�س  و�أ���ش��ا���س م��ن  م��ق��وم  �أول  ه��و 
�لنا�س  ي���رى  �ل����ذي  �مل��ج��ت��م��ع  ب��ن��اء 
�لعامة  �لرحمة  معاين  خالله  من 
..فالإن�شان هو  �ل�شريعة  وحما�شن 
�لبناء �لعظيم مع�شوم دمه �أمر �هلل 
�أمر مالئكته بال�شجود  �إذ  بتوقره 
له و�أمر باإكر�مه وهو ما جاءت به 
هذ�  غاية  فهو  و�ل�شر�ئع..  �لكتب 
�لكون و�أمرنا �هلل باإكر�مه و�شعادته 
لالإن�شان.. ور�ح���ة  رحمة  فالدين 

عليه  �هلل  �ل��ن��ب��ي �شلى  ب��ن��اء  ف��ج��اء 
و���ش��ل��م ل��الإن�����ش��ان ع��ل��ى �أ���ش��ا���س من 
�لرحمة فهو عظيم قد�شي م�شون 
. وتناول �ملحا�شر �لركن  وحمرم 
�لثاين وهو �لأوط��ان و�أورد يف هذ� 
�أن�س  �لبخاري روى عن  �أن  �ل�شدد 
�ن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم كان 
�إذ� رجع من �شفر فنظر �إىل جدر�ن 
�ملدينة �أو�شع ر�حلته و�إذ� كان على 
د�بة حركها من حبها.. فقال �لإمام 
�حلافظ �بن حجر  يف هذ� �حلديث 
دليل على م�شروعية حب �لأوطان 
�لدكتور  وق����ال   . �إل��ي��ه��ا  و�حل���ن���ني 
�هلل  �شلى  �ل��ن��ب��ي  علمنا  �لأزه�����ري 
�أن �لنتماء دو�ئر يبد�أ  عليه و�شلم 
�أر����س  �أو  �ل��ق��ب��ي��ل��ة  �إىل  ب��الن��ت��م��اء 
�مليالد ثم د�ئرة �لنتماء �إىل �لوطن 
ث��م د�ئ���رة �لن��ت��م��اء ل��الأم��ة و د�ئرة 

حملة حممد بن را�صد لك�صوة مليون طفل حمروم حول العامل تنجح حتى الآن يف جمع تربعات لك�صوة 492.301 األف طفل 
•• دبي-وام:

جنحت حملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم 
�إطالقها يف جمع  �لإع���الن عن  �أي��ام فقط من   5 �لعامل وبعد  ح��ول 
�أي ما  �لعامل  �أل��ف طفل حم��روم ح��ول   492.301 لك�شوة  تربعات 
يقارب ن�شف عدد �لأطفال �لذي تطمح �حلملة لك�شوتهم مع �نتهاء 
�لإن�شاين  �لعمل  ي��وم  ي��و�ف��ق  و�ل���ذي  رم�����ش��ان   19 يف  ف��رة �حلملة 
�لإمار�تي يف ذكرى رحيل �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان. 
ومتكنت �حلملة حتى �لآن وبف�شل م�شاهمة وتفاعل �لأفر�د وخمتلف 
بلغت  ت��ربع��ات  جمع  م��ن  �ل��دول��ة  يف  و�لعاملة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
19.692.040 درهم وهو ما يوؤكد �أن جمتمع �لإمار�ت هو جمتمع 
�لعطاء و�خلر وب��ذرة �لعطاء �لتي زرعها �لآب��اء و�لأج��د�د تنمو مع 
�لتكافل  جمتمع  �لإم����ار�ت  جمتمع  و�شيظل  و�زده����اره  �ملجتمع  من��و 

و�لت�شامن.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��ان 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي قد �أعلن عن �إطالق �حلملة 
�لإن�شانية  للمبادر�ت  نوعية  كاإ�شافة  لتاأتي  رم�شان  �شهر  بد�ية  مع 
�لتي يطلقها يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل حيث تعود �شموه يف رم�شان من 
كل عام على �إطالق عدد من �ملبادر�ت �لإن�شانية و�ملجتمعية �لنوعية 
و�لتي تخدم �ملحرومني و�مل�شت�شعفني و�لفقر�ء �شو�ء د�خل �لدول �أو 
خارجها مثل مبادرة  نور دبي و دبي �لعطاء و قرية �لعائلة لالأيتام 
وغرها من �ملبادر�ت. وجت�شد حملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة 
مليون طفل حمروم حول �لعامل روح �ملبادرة و�لعطاء و�لبذل و�لذي 

يعد �شمة بارزة من �شمات �شعب �إم��ار�ت �خلر و�لتي �أر�شى دعائمها 
�لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ف�شار �أبناء 
�مل�شت�شعفني  �أو�شاع  ز�يد �خلر على نهجه و�قتفو� خطاه يف تلم�س 

ومد يد �لعون للمحتاجني و�ملحرومني.
باعتبارهم  �لعامل  يف  �ملحرومني  لالأطفال  �حلملة  تخ�شي�س  ولعل 
على  �لأهمية  م��ن  �مل��زي��د  ت�شفي  وح��اج��ة  �شعفا  �ملجتمع  فئات  �أك��ر 

�ملبادرة خا�شة �أن �ملبادرة ل متيز بني لون �أو عرق �أو دين.
حظيت �حلملة منذ �إطالقها باإ�شر�ف ودعم من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لفوري  �لتنفيذ  �شدد على �شرورة  �لذي  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
للمبادرة حتى يت�شنى لها حتقيق هدفها يف ك�شوة مليون طفل حمروم 

حول �لعامل مع �نتهاء فرة �حلملة.
كما قام �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دبي ويف �أعقاب �إطالق �حلملة بالجتماع مع �أع�شاء �للجنة �لتنفيذية 
�آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول  حلملة حممد بن ر��شد 

�لعامل.
و�ط��ل��ع ���ش��م��وه خ���الل �لج��ت��م��اع ع��ل��ى ع��ر���س تف�شيلي خل��ط��ة عمل 
�حلملة بالإ�شافة �إىل �لأدو�ر و�مل�شوؤوليات �لتي �شت�شطلع بها كل جهة 
.. ووجه �شموه ب�شرورة ت�شافر �جلهود بني جميع �جلهات �لفعالة يف 

تنفيذ �حلملة من �أجل �إجناحها وحتقيقها �أهد�فها �ملن�شودة.
و�أكدت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي وفور �إعالن �شموه عن �إطالق 
�ملبادرة �كتمال ��شتعد�د�تها لتنفيذ حملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
لك�شوة مليون طفل حمروم حول �لعامل و�ل�شتعد�د �لكلي وبالتعاون 
�لأطفال  من  �مل�شتفيدين  على  �لك�شوة  لتوزيع  �ل��دول��ة  �شفار�ت  مع 

�ملحرومني حول �لعامل.
ت��ف��اع��ل �جل��م��ه��ور خ��ا���ش��ة ع��ل��ى م���و�ق���ع �لتو��شل  يف غ�����ش��ون ذل���ك 
على  �شفحته  ع��رب  عنها  �شموه  �إع���الن  ف��ور  �حلملة  م��ع  �لجتماعي 
�أثنى �لعديد من متابعي �شموه ومن خالل و�شم  موقع توير حيث 
�جلديدة  ب��امل��ب��ادرة  حم���روم    _ طفل   _ مليون   _ ك�شوة  �حلملة  

وتقديرهم جلهود �شموه �لإن�شانية و�خلرية.
كما حظيت �حلملة بتفاعل كبر من متابعي �شموه من خارج �لدولة 
�مل�شاهمة  �شبل  ومعرفة  �حلملة  مع  �لتو��شل  على  حر�شو�  و�لذين 

فيها من خارج دولة �لإمار�ت.
كما حظيت �شفحات �ملبادرة على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �لأخرى 
مثل في�شبوك و�ن�شتجر�م مبتابعة كبرة وحر�س على �لوقوف على 
على  �ل�شفحات  هذه  متابعي  يحر�س  حيث  �حلملة  م�شتجد�ت  �آخ��ر 
�لأرقام  �آخ��ر  على  و�ل��وق��وف  مر�حلها  مبختلف  �حلملة  مع  �لتفاعل 
�ملحرومني  �لأطفال  من  منها  بامل�شتفيدين  �خلا�شة  و�لإح�شائيات 

حول �لعامل.
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �لأعمال  �لعديد من رجال  �أعرب  من جانبهم 
و�خلا�شة وفور �لإعالن عن �إطالق �حلملة عن رغبتهم يف �مل�شاهمة 
�خلر  �شهر  غمرة  يف  تاأتي  �أنها  وخا�شة  معها  و�لتفاعل  �حلملة  يف 
�لعمل �لإن�شاين  ��شتعد�د�تنا لالحتفاء بيوم  و�لعطاء وبالتز�من مع 

�لإمار�تي يف 19 من �شهر رم�شان.
�شاحب  حلملة  دعمه  ع��ن  �ل�شجو�ين  ح�شني  �لأع��م��ال  رج��ل  و�أع��ل��ن 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم 
�أل���ف طفل   50 لك�شوة  دره���م  مليوين  بقيمة  وت��ربع��ه  �ل��ع��امل  ح��ول 

�لرئي�س  �لغرير  �لعزيز  عبد  معايل  �أعلن  كما   .. �حلملة  يف  حم��روم 
 50 �لبنك للحملة وتربعه لك�شوة  �مل�شرق عن دعم  �لتنفيذي لبنك 

�ألف طفل مببلغ 2 مليون درهم.
يف  م�شاهمتها  عن  و)دو(  �ت�شالت  �شركتي  �أعلنت  ذ�ت��ه  �ل�شياق  ويف 
بنك  �أعلن  كما   .. دره��م  3 ماليني  كل منهما مببلغ  وت��ربع  �حلملة 
 50 �لإم��ار�ت دبي �لوطني عن تربعه مببلغ 2 مليون درهم لك�شوة 

�ألف طفل حمروم.
درهم  مليون  مبلغ  تخ�شي�س  عن  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  و�أعلنت 
ل�شالح �حلملة وو�شع �شناديق للتربع �شمن حملة د�خلية ملوظفيها 

ومر�جعيها د�خل مر�كزها لي�شهمو� يف دعم �حلملة.
بتخ�شي�س  للحملة  دعمها  و�ملو��شالت عن  �لطرق  �أعلنت هيئة  كما 
مبلغ مليون درهم لك�شوة 25 �ألف طفل يف حني ت�شلمت هيئة �لهالل 
�لحمر تربعا نقديا من �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لوقاف 

قيمته مليون درهم لدعم �حلملة.
وب��ا���ش��رت ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي وف����ور ت��دف��ق تربعات 
طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  حملة  يف  �مل�شاهمني 
�أطفال  من  م�شتحقيها  على  �مل�شاعد�ت  بتوزيع  �لعامل  حول  حم��روم 

�لعامل ووفق �جلدول �لزمني �لذي مت �لتفاق عليه وو�شعه �شابقا.
�أن �حلملة  �ل�شياق  �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي يف ه��ذ�  و�أك���دت هيئة 
�ملجتمع  وف��ئ��ات  �أط��ي��اف  خمتلف  م��ن  �لنظر  منقطع  �إق��ب��ال  �شهدت 
منذ �ليوم �لأول لإطالق �ملبادرة �لإمر �لذي �شاهم يف �لبدء �لفوري 
وفق  وت�شهيل و�شولها لالأطفال  �مل�شتحقة  �لدول  �لك�شوة يف  بتوزيع 

خطط �لتوزيع �ملعدة �شابقا.
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العلماء يحا�صرون عن حب الوطن وطاعة ويل الأمر 
من �أ�شول عقيدتنا �لإ�شالمية ، وقد دلت �لن�شو�س �لكثرة 
على هذ� �لأم��ر. م�شرين �إىل �أن من متام �ل�شكر �أل يركن 
كل  ي�شكر  �أن  فعليه  �ملنعم،  عن  ويغفل  �لنعمة  �إىل  �لإن�شان 
:» من �شنع  و�شلم  عليه  �هلل  لقوله �شلى   ، فيها  ت�شبب  من 
�إليكم معروفا فكافئوه فاإن مل جتدو� ما تكافئونه فادعو� له 
�أن  �أنه من �لو�جب  �أنكم قد كافاأمتوه « موؤكدين  حتى ترو� 
ن�شكر ولة �أمرنا �لذين �لتزمو� طاعة ربهم، وعمرو� بالدهم، 

و�شهرو� على ر�حة �شعبهم، و�أمنو� ديارهم و�أوطانهم. 
كما تناول �لعلماء نعمة �ل�شتقر�ر و�لزدهار وحاجة �لنا�س 
�إليها وو�جب �مل�شلم يف �حلفاظ على عليها، مبينني �لإميان 

باهلل تعاىل و�جتناب نو�هيه من �أهم عو�مل ��شتقر�رها .

•• ابوظبي-الفجر:

�أكد �لعلماء �شيوف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
خالل حما�شر�تهم يف �مل�شاجد و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية وو�شائل 
وحماية  �ل��وط��ن،  على  �ملحافظة  ���ش��رورة  �ملختلفة  �لإع���الم 
مكت�شباته و�إجناز�ته، وبذل �جلهد يف حتقيق ��شتقر�ره و�أمنه 
، وطاعة قيادته وعونها يف كل ما فيه �خلر للوطن و�ملو�طن 
و�لدعاء لويل �لأمر باخلر يف كل �لأوقات ، كما �أمر �ل�شرع 

�حلنيف بذلك .
ا  �لأوط��ان عنو�نا عامًّ �لإ�شالم جعل حمبة  �إن  �لعلماء  وقال 
�لقومي  و�ل�شلوك  باملو�قف  ومكلَّال  و�مل��ب��ادئ  بالقيم  متوًجا 

،ف��م��ن و�ج����ب ك���ل م���و�ط���ن �أن ي��ح��ر���س ع��ل��ى �إع���م���ار وطنه 
�مل��ج��الت من خ��الل مالزمة �خلر،  و�لرت��ق��اء به يف جميع 
و�ملبادئ  �لنبيلة  بالقيم  و�لتم�شك  �لر�شد،  على  و�ل�شتقامة 
�لتطور،  �أ�شا�س  هو  لأن��ه  و�ملعرفة  بالعلم  و�ل��ت��زود  �لأ�شيلة، 
وتوظيف �خلرب�ت و�لإمكانات وت�شخرها يف خدمة �لوطن 
، و�أن �لإن�شان �إذ� ما �أحب وطنه ��شت�شعر م�شوؤولية �ملحافظة 
على �أمنه و��شتقر�ره، ولذلك �شاأل �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 
لال�شتقر�ر  حتقيقا  �ملدينة  يف  �ل��وط��ن  حمبة  يهبه  �أن  رب��ه 

و�لطماأنينة .
وحتدث �لعلماء عن نعمة ويل �لأمر و�أثره يف ��شتقامة �شوؤون 
�لنا�س ورعاية م�شاحلهم موؤكدين �أن طاعة ويل �لأمر �أ�شل 

خالل املجل�س الرم�ساين العلمي الرابع بندوة الثقافة والعلوم

زيادة الأندية العلمية بالدولة والتن�صيق فيما بينها وفق �صيا�صة ثابتة وموحدة
•• دبي- حم�صن را�صد :

�ملجل�س  يف  �مل�����������ش�����ارك�����ون  �أك���������د 
�ل����رم���������ش����اين �ل���ع���ل���م���ي �ل�����ر�ب�����ع، 
�ل���ذي ج���اء حت��ت ع��ن��و�ن حتديات 
و�لتو��شل  �لإع��الم  و�شائل  متكني 
�لجتماعي يف ن�شر �لثقافة �لعلمية 
، ونظمه نادي �لإمار�ت �لعلمي يف 
�أول  بدبي  و�ل��ع��ل��وم  �لثقافة  ن��دوة 
�أم�س، �شرورة تعميق عمل �لأندية 
�لعلمية يف �ملجتمع �لإمار�تي، عرب 
قنو�ت تو��شل فاعلة ومنتظمة مع 

و�شائل �لأعالم مبختلف �أنو�عها.
تو�شيات   10 �مل���ج���ل�������س  وح�������دد 
ن�شر  يف  �لإع���������الم  دور  ت��ل��خ�����س 
�بتكار  ���ش��م��ت  �ل��ع��ل��م��ي��ة،  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لتو��شل  لتن�شيط  فعالة  و�شائل 
بني و�شائل �لإعالم و�أندية �لعلوم 
يف �لإم��ار�ت، وو�شع �آليات جديدة 
و�ملبدعني  �ملوهوبني  ��شتقطاب  يف 
و�جلامعات  �مل����د�ر�����س  ط��ل��ب��ة  م���ن 
حت���ت م��ظ��ل��ة �إع�����الم �ل����ذي يدرك 
�لتنموية  �خل��ط��ط  ك��اف��ة  ب�����دوره 
لأن�����ش��ط��ة �لأن���دي���ة �ل��ع��ل��م��ي��ة، منذ 
بالتاأهيل  م�������رور�  �ل����ش���ت���ق���ط���اب 
�لإن���ت���اج، و�لعمل  مل��رح��ل��ة  و���ش��ول 
�لعلمية  �لأن��دي��ة  ع��دد  زي���ادة  على 
يف خمتلف �إم��ار�ت �لدولة، وو�شع 
�شيا�شة  وف��ق  بينها  تكاملي  ن��ظ��ام 
ثابتة وموحدة، بالإ�شافة �إىل بناء 
قاعدة بيانات و��شحة �ملعامل ت�شم 
�ملبدعني  حول  متكاملة  معلومات 
و�خر�عاتهم وتوثيقها، بالإ�شافة 
لالأندية،  �ل�شنوية  �لأن�شطة  �إىل 
ت�شم  فاعلة  تو��شل  قنو�ت  وفتح 

و�أكد �أن �لإعالم يلعب دور� هاما يف 
�لنهو�س باأي عمل جمتمعي، ولكن 
هذ� يعتمد على نوعية هذ� �لعمل، 
وعلى و�شائل �لتو��شل �ملتاحة بني 
وم�شئويل  �لإع��الم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملجتمعية،  و�لأن�����ش��ط��ة  �لأع���م���ال 
م�شيفا �أن �أبرز �لتحديات يف تلك 
�مل��رح��ل��ة ه��و ع���دم ت��وف��ر �لأندية 
ن�شتطيع من  حلدث جيد ومنظم 
خالله ��شتقطاب و�شائل �لإعالم .

اأبعاد  4
�لدكتور  �ل�������ر�أي  يف  م��ع��ه  و�ت���ف���ق 
و�شائل  �أن  و�أك��د  �لب�شتكي،  عي�شى 
����ش���و�ء كانت  ب���اأن���و�ع���ه���ا  �لإع�������الم 
مرئية  �أو  م�����ش��م��وع��ة  �أو  م���ق���روؤه 
تلعب دور� هاماً يف ن�شر �لفعاليات 
و�لأح�������د�ث وت���ب���ادل �ل��ث��ق��اف��ات يف 
�أننا  ح��ي��ث  �ل����ع����امل،  دول  �أن����ح����اء 
و�شوفت  �آب��ل  مكونات  على  تعرفنا 

عن طريق و�شائل �لإعالم.
�لإع���الم  دور  �أن  �لب�شتكي  وي���رى 
�أب���ع���اد يف  ي��ج��ب �أن ي��رك��ز ع��ل��ى 4 
وينبغي  �لعلمية  �لأن��دي��ة  ن�شاط 
فالبعد  �أح�����ده�����ا،  �إه�����م�����ال  ع�����دم 
�لعلوم  ت���وف���ر  يف  ي��ت��م��ث��ل  �لأول 
و�لفيزياء  �لأحياء  مثل  �لأ�شا�شية 
ي�شم  و�ل�����ث�����اين  و�ل����ري����ا�����ش����ي����ات، 
�لعلمية،  للثقافة  �لوظيفي  �لبعد 
�لإبد�عي  �ل��ب��ع��د  ي�شمل  و�ل��ث��ال��ث 
ويخت�س بالفرد وفرق �لعمل، �أما 
فالأبعاد  �ملعريف،  �لبعد  هو  �لر�بع 
�لرئي�شي  �مل����ك����ون  ت���ع���د  �لأرب�����ع�����ة 
تنتقل  �ل��ت��ي  �حليوية  للمنظومة 
ب��ن��ا م��ن �مل��ج��ت��م��ع �أمل��ع��ل��وم��ات��ي �إىل 

لنادي �لإمار�ت �لعلمي، وعدد من 
بق�شايا  و�مل��ه��ت��م��ني  �لإع��الم��ي��ني 

�لإبد�ع �لعلمي.

4 حماور
�ملجل�س  �مل�شاركون يف  نقا�س  �رتكز 
�لرم�شاين على 4 حماور رئي�شية 
تتمثل يف و�شائل �لإعالم و�لتو��شل 
�لجتماعي �ملتاحة و�لأن�شب منها 
�ل��ع��ل��م��ي��ة، ودور  �ل��ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ش��ر 
�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية يف ن�شر ثقافة 
يحقق  وك��ي��ف  �ملجتمع،  يف  �ل��ع��ل��وم 
و�شائل  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  �ل�����ش��ب��اب 
�لجتماعي،  و�ل��ت��و����ش��ل  �لإع����الم 
و�أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رك بينها 
�لعلمية  و�مل���ر�ك���ز  �لأن���دي���ة  وب���ني 

�ملختلفة.

التجارب العلمية
ن����ادي  �أن  �ل�����ب�����دور  ب������الل  وق�������ال 
ليكون  ت��اأ���ش�����س  �لعلمي  �لإم�����ار�ت 

للموهوبني  �ل��ر�ع��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�أندية  �لإم������ار�ت،  يف  و�ل��ع��ب��اق��رة 
باأنو�عها،  �لإع��الم  وو�شائل  �لعلوم 
موؤ�ش�شات  م���ع  م�����ش��اري��ع  و�إق���ام���ة 
وتفعيل  �ل��ع��امل��ي،  �لعلمي  �مللتقى 
�ل��ع��ل��وم د�خ���ل وخارج  �أن��دي��ة  عمل 
�شنوي  معر�س  و�إق��ام��ة  �مل��د�ر���س، 
مت من خالله عر�س �لخر�عات 

و�لإبد�عات.
بالل  �لرم�شانية  �لأم�����ش��ي��ة  �أد�ر 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لبدور 
و�ل����ع����ل����وم، وكيل  �ل���ث���ق���اف���ة  ن������دوة 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
�لدكتورة  فيها  و���ش��ارك  �ملجتمع، 
�أمناء  رئي�شة جمل�س  موزه غبا�س 
جائزة �ل�شيخة �شم�شة بنت �شهيل 
للن�شاء �ملبدعات، و�لدكتور عي�شى 
�ل��ب�����ش��ت��ك��ي رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة دب����ي، 
�لب�شتكى،  نبيل  �لأ�شتاذ  و�لدكتور 
ع�شو  �ل�����ش��وي��دي  يو�شف  وعي�شى 
�لعام  و�لأم�������ني  �لإد�رة  جم��ل�����س 

من  �لعلمية،  �لثقافة  لن�شر  منرب 
�لعمل  وور�������س  �ل��������دور�ت  خ����الل 
�ملتميزة،  و�لأن�����ش��ط��ة  و�مل���وؤمت���ر�ت 
�لقليلة  �ل�شنو�ت  خالل  و��شتطاع 
�مل��ا���ش��ي��ة م��ن �إج�����ر�ء �ل��ع��دي��د من 
�ل����ت����ج����ارب �ل���ع���ل���م���ي���ة �جل��������ادة يف 
�لإم���������ار�ت، وت���اأه���ي���ل �ل��ك��ث��ر من 
�ملوهوبني  موؤ�ش�شات  يف  �ملبدعني 
�أن  فينبغي  �ل���دول���ة،  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
�لعلمية  �لأن��دي��ة  م�شرة  ت�شتمر 
�لتناف�س  �أب��ن��ائ��ه��ا  ����ش��ت��ط��اع  �ل��ت��ي 
وبقوة يف م�شابقات ومعار�س دول 
�لعديد  وح�شد  �ل��ت��ع��اون،  جمل�س 
م���ن �جل���و�ئ���ز وح��ق��ق �ل��ك��ث��ر من 
�مل����ر�ك����ز �مل���ت���ق���دم���ة،ويف ظ���ل تلك 
علينا  ي����ج����ب  ك�������ان  �لجن�������������از�ت 
عليها،  �ملحافظة  و�شائل  مناق�شة 
و�شائل  دور  تفعيل  �إىل  بالإ�شافة 
لتعزيز  �أنو�عها  مبختلف  �لإع��الم 
�لدولة  يف  �لعلمية  �لأن��دي��ة  عمل 

وتطويرها وتنميتها.

�ملعريف.
جتربة تنموية

ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل ق���ال���ت م���وزه 
خا�شت  �لإم�����������ار�ت  �أن  غ���ب���ا����س، 
كافة  ك���ب���رة يف  ت��ن��م��وي��ة  جت���رب���ة 
�لعلمي،  �مل��ج��ال  وم��ن��ه��ا  �مل���ج���الت 
وماز�ل لديها �لعديد من �خلطط 
�ل���ت���ي دخ���ل���ت حيز  �ل���ت���ط���وي���ري���ة 
�لدولة  خ��ط��ة  و�أب����رزه����ا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
2020، وهنا جند �شرورة ملحه 
�لإعالم،  و�شائل  ب��ني  �لتن�شيق  يف 
و�لأن��دي��ة �لعلمية يف �ل��دول��ة، من 
�أج�����ل �ب�����رز �أه�����م خم��رج��ات��ه��ا من 
�ملبدعني وتعزيز دورها يف �ملجتمع، 
�أول  نعرف  �أن  علينا  ينبغي  ولكن 
�إىل �أين و�شلت تلك �لأندية، و�إىل 
ن�شر  �لإع����الم  ي�شتطيع  م��دي  �أي 

�لثقافة �لعلمية من خاللها؟
مد�ر�س  بع�س  �أن  غ��ب��ا���س  وت���رى 
�لثقافة  مل��ع��رف��ة  م��ن��ت��ج��ة  �ل���دول���ة 
يتفقد  معظمها  ول��ك��ن  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
�لأدبية  و�ل���ع���ل���وم  �ل�����ش��م��ة،  ل��ت��ل��ك 
و�لثقافية و�لفن ل تقل �أهمية عن 
تعتربها  �لتي  �لتكنولوجيا  علوم 
�ملعرفة  متثل  �أن��ه��ا  خ��ط��اأ  �لبع�س 
�لتي يتمتع بها �ملجتمعات، فينبغي 

علينا �لتو��شل مع جميع �ملد�ر�س 
�إىل  �ل���ن���ظ���ر  دون  و�جل�����ام�����ع�����ات 
�ملبدعني  لكت�شاف  �لتخ�ش�شات 
�لتعليم  م���ر�ح���ل  يف  و�مل���وه���وب���ني 
رحلة  يف  وي���ر�ف���ق���ن���ا  �مل���خ���ت���ل���ف���ة، 
�ل�شتك�شاف، و�شائل �لإعالم بكافة 
�أن��و�ع��ه��ا، ودوره����ا �ل��ف��ع��ال يف هذ� 
�لكثر  على  تعرفنا  حيث  �ل�شاأن، 
و�ملبدعني  �ملخرعني  �لطلبة  من 
ع���رب ق��ن��و�ت��ه��ا �ل��ت��ي ���ش��ه��ل��ت ن�شر 
�لعديد من �لثقافات حول �لعامل.

و�أكدت �أهمية �ختيار نوعية �ملعرفة 
لأبنائنا،  نعلمها  �أن  ن��ري��د  �ل��ت��ي 
ول�شيما �أن بيئة �لإمار�ت �لعلمية 
�لعامل  ع��ل��ى  م��ن��ف��ت��ح��ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
ومرتبطة بالعاملية، بالدرجة �لتي 
�لعلمية  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ق���د 
للهوية �لوطنية، فينبغي �أن ينتبه 
متابعة  �����ش����رورة  �ىل  �ل���و�ل���دي���ن 
عليها  يطلع  �ل��ت��ي  �مل��ع��رف��ة  �أن����و�ع 
��شتخد�مهم  خ��الل  م��ن  �أب��ن��ائ��ه��م 
للتكنولوجيا �حلديثة و�لنرنت. 

تفتقد امل�سداقية
ع�شو  ب�شتكي  نبيل  �ل��دك��ت��ور  �أم���ا 
�لإم��������ار�ت  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 

�لتو��شل  مو�قع  �أن  ي��رى  �لعلمي 
تفتقد  م������از�ل������ت  �لج����ت����م����اع����ي 
�مل�شد�قية و�لدقة يف ن�شر �أخبارها 
�أك���رب �لتحديات  ول��ع��ل ه��ذ� ي��ك��ون 
�أن  ح��ي��ث  �لآن،  ن��و�ج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ملعرفة �لعلمية قائمة على م�شادر 
وهذ�  بها،  معرف  وكتب  موثقة، 
مو�قع  يف  جن���ده  �أن  �ل�شعب  م��ن 

�لتو��شل �لجتماعي.
و�أ�شاف �أن مقومات �شناعة �لوعي 
�لعلمي تعتمد على تب�شيط �لعلوم، 
ودمج �لثقافة �لعلمية يف منظومة 
�لثقافة �لعامة للمجتمع، وتقوية 
�لنزعة نحو تقدير �لعلم ودوره يف 
تاريخ �لتطور �لب�شري، و�لهتمام 
ب���ت���اري���خ �ل���ع���ل���وم مم����ا ي�����ش��ه��م يف 
متاألقة،  �لعلم  ج��ذوة  على  �لإبقاء 
�لعقول  يف  ح���ا����ش���رة  و�إجن�����از�ت�����ه 
و�لأذهان، فالعلم و�لتقنية لديهما 
�لآن جمهور يجب �إعالمه بتقنيات 
و�أ����ش���ال���ي���ب و�جت����اه����ات �لأب���ح���اث 
و�لدر��شات �حلديثة ، مما �أدى �إىل 
يحتاجون  و�شع  يف  �لعلماء  و�شع 
�لنا�س على  �لتو��شل مع  �إىل  فيه 
ن��ط��اق و����ش��ع ع��رب ق��ن��و�ت �لإعالم 

�ملختلفة.

دكتورة موزه غبا�س دكتور عي�سى ب�ستكي بالل البدور

بالل البدور وامل�ساركون يف املجل�س العلمي الرابع

من�صور بن زايد ي�صهد حفل تكرمي اأوائل ال�صف الثاين ع�صر يف ق�صر الإمارات باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل �شهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
م�شاء  للتعليم  �أبوظبي  رئي�س جمل�س  نائب  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء 
�م�س �حتفال �ملجل�س بتكرمي �لطلبة �أو�ئل �ل�شف �لثاين ع�شر �ملتفوقني 
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طالبا وطالبة.
ح�شر �لحتفال �لذي �أقيم بفندق ق�شر �لمار�ت يف �أبوظبي معايل �ل�شيخ 
حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي ومعايل 
حميد بن حممد عبيد �لقطامي وزير �لربية و�لتعليم ومعايل �لدكتور 
�أبوظبي للتعليم و�شعادة حممد  مغر خمي�س �خلييلي مدير عام جمل�س 
من  وع��دد  باملجل�س  �ملدر�شية  للعمليات  �لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري  �شامل 

�مل�شوؤولني و�لربويني و�ولياء �مور �لطلبة.
بد�أ �لحتفال بال�شالم �لوطني و�آيات من �لقر�آن �لكرمي ثم �ألقت �لطالبة 
عنود حممد مبارك �ملهري كلمة نيابة عن زمالئها �ملكرمني تقدمت فيها 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  بال�شكر و�لعرفان ل�شاحب �ل�شمو 
�لدولة حفظة �هلل على دعم �شموه �لد�ئم و�مل�شتمر للتعليم و�أخيه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبى رعاه �هلل و �إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإم��ار�ت و 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان وىل عهد �أبوظبى نائب 
دعم  على  للتعليم  �أبوظبى  جمل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد 

�شموهم �ل�شخى لطلبة �لعلم �ينما كانو� وت�شجيعهم على �لبد�ع.
وتقدمت بال�شكر �أي�شا ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة نائب رئي�س جمل�س �بوظبى للتعليم 

على متابعة �شموه للطلبة وحر�شه وت�شريف �شموه لتكرمي �ملتفوقني.
وقالت �ن تكرمينا �ليوم خطوة فى م�شو�رنا �لتعليمى و�إننا متفائلون بغد 
بفكره  �لعزمية  �لهمنا  �ل��ذى  ز�ي��د  �أبناء  فنحن  ب��الجن��از�ت  م�شرق حافل 
ونعاهدكم �ن نكون م�شاعل م�شيئة فى طريق �لعلم ملا فية خدمة وطننا 

�ملعطاء.
ومعاهد  �حلكومية  باملد�ر�س  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �لطلبة  �لتكرمي  و�شمل 
 .. �أدن��ى  �ملائة كحد  98 يف  ن�شبة  �لتطبيقية �حلا�شلني على  �لتكنولوجيا 

و�ل�شتعد�د  �لتفوق  من  �ملزيد  نحو  �ملتفوقني  �لطلبة  حتفيز  يف  �لر�شيدة 
�جلامعي  �لتعليم  يف  و�ملتمثلة  �ملقبلة  �لدر��شية  للمر�حل  �أف�شل  ب�شكل 
�لدولة مبا  �لتعليم يف  �لرتقاء مب�شرة  �لكبر على  �إىل �حلر�س  �إ�شافة 
من  و�ملتميزين  �ملبدعني  م��ن  ق��اع��دة  بناء  وي��ع��زز  �لعاملية  �ملعاير  ي��و�ك��ب 

خمتلف عنا�شر �لعملية �لربوية.
وقال معاليه �إن هذه �ملبادرة �ل�شنوية لها �لأثر �لعميق يف نفو�س طالبنا فهم 
يتناف�شون طو�ل �لعام �لدر��شي من �أجل �شرف �حل�شول على جائزة �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل وهي مبثابة د�فع لهم ملو��شلة �جلهود يف 

�شبيل حتقيق نتائج مبهرة ت�شهم يف رد �جلميل للوطن وقيادته.
�لعمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل  حممد  �شعادة  و�أك���د 
�شاهمت  �ملتفوقني  تكرمي  مبادرة  �أن  للتعليم  �أبوظبي  مبجل�س  �ملدر�شية 
وب�شكل كبر يف تعزيز �أ�ش�س �لإبد�ع و�لتميز �لعلمي من خالل �شعيها نحو 
تكرمي  مبادرة  �أ�شهمت  حيث  عاملية  �آف��اق  �إىل  �لطالبي  باملجتمع  �لرتقاء 
�لطلبة يف توجيههم نحو �ملزيد من �لعطاء و�ل�شعي �لد�ئم للو�شول �إىل 

�أعلى �ملر�تب �لعلمية.
�ملد�ر�س  و�إد�ر�ت  �لطلبة  �أم��ور  لأول��ي��اء  �جلزيل  بال�شكر  �لظاهري  وتقدم 
على �جلهد �لذي بذلوه يف �شبيل رعاية �لطلبة �ملتفوقني وت�شهيل مهمة 
�مللتحقني  �لطلبة  جموع  د�عيا  ملحوظ..  بتفوق  �لدر��شي  للعام  �إمتامهم 
جتارب  من  �ل�شتفادة  �إىل  �ملقبل  �لدر��شي  �لعام  يف  ع�شر  �لثاين  بال�شف 

زمالئهم �ملتفوقني وجعلها نرب��شا لهم من �أجل �لتفوق �لعلمي. 
وبعد حفل �لتكرمي �لتقى �شموه مع �لطلبة �ملتفوقني خالل ماأدبة �لإفطار 
بح�شور معايل وزير �لربية و�لتعليم ومعايل مدير عام جمل�س �أبوظبي 
من  وع��دد  باملجل�س  �ملدر�شية  للعمليات  �لتنفيذي  �ملدير  و�شعادة  للتعليم 

�مل�شوؤولني و�لربويني.
�لعام  وت��ب��ادل �شموه معهم �حل��دي��ث ع��ن �جن��از�ت��ه��م وحت��دي��ات��ه��م خ��الل 
�لدر��شي معربا �شموه عن �شعادته بزيادة حجم �ملناف�شة بني �لطلبة عاما 
�لتميز  �أبنائنا �لطلبة يف ن�شر ثقافة  �لأم��ر �لذي يوؤكد �هتمام  �لآخ��ر  تلو 

و�لرتقاء مب�شتو�هم �لعلمي و�لعملي.
ما  �إن  �أب��وظ��ب��ي  �لعلمي  �لق�شم  م��ن  �حل��م��ادي  �ل��ه��ن��وف  �ل��ط��ال��ب��ة  وق��ال��ت 
ودعم  �هلل  بف�شل من  ج��اءت  �لعامة  �لثانوية  نتائج متميزة يف  حتقق من 
�لأ�شرة و�ملدر�شة طيلة فرة �لعام �لدر��شي و�إنها تتطلع لدر��شة �لهند�شة 
�أن  و�أك��دت  تلبي طموحاتها  �لتي  �لتخ�ش�شات  تعترب من  �لتي  �مليكانيكية 

و�شيتم �ختيار �لأو�ئل ح�شب �لتوزيع �ملعتمد للمكرمة لكل منطقة تعليمية 
�لحتياجات  ذوي  فئة  طلبة  �لتكرمي  �شمل  كما  �ل��دول��ة..  م�شتوى  على 
�خلا�شة من �ملو�طنني �حلا�شلني على ن�شبة 95 يف �ملائة فما فوق مبعدل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�أع���رب  تعليمي.  مكتب  ك��ل  م��ن  طالب 
�لتعليم  قطاع  به  يحظى  �ل��ذي  �لكبر  للدعم  وتقديره  �شكره  عن  نهيان 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
�لد�ئمة لأبنائه �لطلبة وتقدمي �شموه  �لدولة حفظه �هلل ومتابعة �شموه 
�لدعم �لذي يوؤهلهم ليكونو� قادة يف �مل�شتقبل ي�شاهمون يف �حلفاظ على 

مكت�شبات �لوطن.
بالدولة  �لتعليمية  �ملنظومة  ت�شهده  �لذي  �لكبر  �لتطور  �إن  �شموه  وقال 
�أول  �لفريق  يوليه  �لذي  �لكبر  و�لهتمام  �لثاقبة  للروؤى  نتاج  �إل  ما هو 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�لدوؤوبة  �شموه  ومتابعة  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت 

لطلبة �لعلم وت�شجيعهم على �لتفوق و�لإبد�ع.
و�أثنى �شموه على �شعي �لطلبة �ملتفوقني لتخطي كل �ل�شعوبات لتحقيق 
�أف�شل �لنتائج.. معربا عن �شعادته بزيادة حجم �ملناف�شة بني �لطلبة عاما 
تلو �لآخر.. موؤكد� �شموه �أن ذلك يدعو للتفاوؤل ب�شكل �أكرب نحو ن�شر ثقافة 
�لتميز يف �ملجتمع حيث يعد �ملجتمع �ملدر�شي �أ�شا�شا متينا لها ونو�ة رئي�شية 

لتحقيق �لتنمية �ملن�شودة.
من جانبه �أكد معايل حميد �لقطامي �أن هذه �ملبادرة �ل�شنوية من �شاحب 
لأبنائه  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
من  �لر�شيدة  قيادتنا  توليه  ما  جت�شد  ع�شر  �لثاين  �ل�شف  �أو�ئ���ل  وبناته 
رعاية مل�شرة �لتعليم يف �لدولة و�حلر�س على تهيئة بيئة حمفزة للتميز 

و�لبد�ع يف جميع �ملجالت �لتنموية.
و�أ�شاد معاليه بالدعم �لذي يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم و�أخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان وحر�س �شموهم على تر�شيخ منظومة تعليمية  حممد بن ز�يد 
خريجني  وتعد  و�لتقنية  �لعلمية  متغر�ته  مع  وتتفاعل  �لع�شر  تو�كب 
يتطلبها  �لتي  �لوظائف  خمتلف  يف  و�لبتكار  و�لب��د�ع  للتميز  وخريجات 

�قت�شاد �ملعرفة.
عام جمل�س  �لدكتور مغر خمي�س �خلييلي مدير  �أك��د معايل  من جانبه 
�لقيادة  روؤي��ة  ترجم  �لتي  �ل�شنوية  �ملكرمة  هذه  �أهمية  للتعليم  �أبوظبي 

و�لتفوق ورد �جلميل  �لنجاح  �ل�شتمر�ر يف  د�فع على  �إىل  �لتكرمي ما هو 
للوطن �لغايل.

و�أ�شاد �لطالب نا�شر �خلاطري من �لق�شم �لأدبي من ر�أ�س �خليمة بالدعم 
�لكبر من �لقيادة �لر�شيدة جلهود �لطلبة خالل �لعام �لدر��شي وقال �إن 
�إىل  بالإ�شافة  وتوفيق من �هلل  �إل ثمرة جهد  ما حتقق من جن��اح ما هو 
در��شته  �شيو��شل  و�نه  و�لهدف  �لروؤية  وو�شوح  و�لجتهاد  و�ملثابرة  �جلد 

�جلامعية يف تخ�ش�س �لقانون.
بال�شكر  �لعلمي  �لق�شم  �لغربية  �ملنطقة  من  ليث  �أور�د  �لطالبة  وتقدمت 
طر�ئق  من  تقدمه  ما  على  و�شعبا  حكومة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  و�لتقدير 
تدري�س حديثة و�أ�شاليب تقنية متطورة ومعلمني كفوؤ مبا ي�شاعد �لطلبة 
يف �لرتقاء مب�شتو�هم �لعملي ..وقالت �نه �لرغم من �أنها ت�شكن يف منطقة 
بعيدة ولي�شت نائية لأن �لدولة حري�شة على توفر �لتعليم �ملت�شاوي لكل 
�لطلبة باإمارة �بوظبي وب�شكل مت�شاو يف جميع مناطق �إمارة �بوظبي فقد 

ح�شلت على �أعلى �ملر�تب وتفوقت.
وقال �لطالب حممد عما�س من �لق�شم �لأدب��ي من �ل�شارقة �نه رغم من 
�ملا�شي ل�شيما  �لدر��شي  �لعام  �لتي و�جهها خالل  و�ل�شعوبات  �لتحديات 
يف �شيق �لوقت و�شعوبة بع�س �ملو�د �إل �أنه ��شتطاع �لتغلب عليها بتنظيم 
من  لكل  �شكره  عن  معربا  و�ملطالعة  �لبحث  على  و�لركيز  زمني  ج��دول 
�أ�شرته �و مدر�شته لتحقيق طموحه.. وكل �ل�شكر  قدم دعما له �شو�ء من 
�لتي يعترب حافز� هاما على  �لتكرمي  �لإم���ار�ت على هذ�  دول��ة  �إىل قيادة 

�ل�شتمر�ر يف �جلد و�ملثابرة.
�لعام  ب��د�أ  �إن��ه  �لقيوين  �أم  �لعلمي  �لق�شم  علي من  �آل  ر��شد  وق��ال حممد 
�لعام  نهاية  يف  لتحقيقها  و����ش��ح��ة  خطة  ور���ش��م  ه��دف  بو�شع  �ل��در����ش��ي 
�ل��ب��ي��ت و�ملدر�شة  �ل��در����ش��ي وم���ع �جل���د و�لج��ت��ه��اد و�ل��ب��ي��ئ��ة �ملحيطة م��ن 
در��شة  يف  �جتهاده  �شيو��شل  �نه  �ىل  م�شر�  طموحاته  يحقق  �أن  ��شتطاع 
�لتكرمي هو خر دليل على دعم قيادتنا لإبنائها  �لنووية.. وهذ�  �لطاقة 

�لطلبة وت�شجيعها �مل�شتمر على مو��شلة �لنجاح و�لتفوق.
وقالت عائ�شة �حلمادي من �لق�شم �أدبي من دبي �إنه عندما قر�أت و�شمعت 
عن تكرمي �ملتفوقني �لعام �ملا�شي قطعت على نف�شي عهد� باأن �أكون منهم 
يف �لعام �لتايل وهلل �حلمد فقد حتقق حلمي بف�شل دعم ��شرتي ومدر�شتي 
�ملعطاء  �لعرفان لوطني  برد  ب�شيط  �شاهمت بجزء  �أك��ون قد  �شاء �هلل  و�إن 

�لذي ل ياألو جهد� يف ت�شجيعنا ودعمنا. 
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مكتوم بن حممد يح�صر جانبًا من جل�صات احلوار الإبداعي احلكومية 
•• دبي-وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�ملا�شية  �لليلة قبل  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم 
جانبا من �جلل�شة �حلو�رية من جل�شات �حلو�ر 
�لإبد�عي �حلكومية �لتي ينظمها برنامج دبي 
لالأد�ء �حلكومي �ملتميز لإثر�ء �لعمل �لإد�ري 
�حلكومية  �لقياد�ت  وخربة  بتجربة  �حلكومي 
��شت�شافها  �ل��ت��ي  �جل��ل�����ش��ة  وح�����ش��ر  �مل��ت��م��ي��زة. 
مدير   400 نحو  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز 
حكومية  جهة  �شتني  م��ن  وم��وظ��ف  وم�����ش��وؤول 
�لتي  �ل��ق��ي��ادي  �لإب����د�ع  بعنو�ن  وك��ان��ت  حملية 
و�آليات  كيفية  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  �مل��ت��ح��دث��ون  رك���ز 
جت�شيد�  �حلكومية  و�ل��ق��ي��ادة  �لإد�رة  تطوير 
ل��ل��ن��ه��ج �ل����ذي ر���ش��م��ه ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل يف 
هذ� �ل�شاأن. وحتدث يف �جلل�شة �شعادة �ملهند�س 

�لإد�رة  رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ط��اي��ر  م��ط��ر حم��م��د 
و�ملو��شالت يف  �لطرق  لهيئة  �لتنفيذي  �ملدير 
مو�جهة  �شبل  �حل�شور  �أم���ام  �شرح  �ل��ذي  دب��ي 
�لطرق  وه���ي���ئ���ة  و�ج���ه���ت���ه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات 
و�ملو��شالت منذ تاأ�شي�شها وكانت حتديات جمة 
من بينها مو�كبة �لتطوير �لعمر�ين و�ل�شكاين 
يف �ملدينة جلهة �شق و �إن�شاء �لطرق و�جل�شور 
للتو�شع  قابلة  حتتية  بنية  وتاأ�شي�س  و�لأن��ف��اق 
�لذي  �ل�شلبي  �لأث��ر  من  �لتقليل  ثم  و�لتطور 
للهيئة  �لتابعة  �جلماعي  �لنقل  و�شائل  ت�شببه 
�ل�شباب  وتدريب  تاأهيل  ك��ان  �لأه��م  و�لتحدي 
يتحملو�  ك��ي  �لهيئة  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
�إىل  و�ل��ت��ح��ول  كبرة  وبثقة  كاملة  �مل�شوؤولية 
حتقيق  كيفية  و�آخ���ره���ا  �لأخ�����ش��ر  �لإق��ت�����ش��اد 
بالن�شبة للهيئة.  �لتو�زن بني �لإنفاق و�لدخل 
وم���ن ب��ني �مل��ت��ح��دث��ني يف �جل��ل�����ش��ة ك��ذل��ك كان 
�شامي ظاعن �لقمزي مدير عام د�ئرة �لتنمية 
�ملو��شيع  م��ن  جملة  ���ش��رح  �ل���ذي  �لإقت�شادية 

�لتي تدخل يف �شلب �لإبد�ع �لقيادي حيث ركز 
�أن  �إىل  �لقائد و�ملدير م�شر�  �لتميز بني  على 
و�لتغير  �لتطوير  �إىل  يطمح  من  هو  �لقائد 
روتينية  �إد�ري���ة  بخطو�ت  �مل���رور  دون  �ل�شريع 
�إليها  يتطلع  �ل��ت��ي  �لتطوير  عملية  تعيق  ق��د 
�مل��دي��ر ه��و م��ن يبحث عن  �ل��ق��ائ��د بينما  ه���ذ� 
�إيجاد طرق و�أ�شاليب جديدة يف �لإد�رة ويدخل 
�لهدف.  حت��ق��ي��ق  �إىل  و����ش���ول  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  يف 
�ملزينة  مطر  خمي�س  �للو�ء  �شعادة  حتدث  كما 
ع��ن جتربته  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  ن��ائ��ب 
منذ  �ملنا�شب  يف  وت��درج��ه  �ل�شرطي  �لعمل  يف 
�لتحاقه بالقيادة �لعامة ل�شرطة دبي مركز� يف 
حديثه على كيفية خلق لبيئة لالإبد�ع وحتفيز 
هذ�  ودع����م  ت�شجيع  يف  �ل��ق��ائ��د  ودور  �مل��وظ��ف 
و�ملادي  �ملعنوي  �لدعم  �أ�شكال  وتوفر  �ملوظف 
كافة له من حيث �إر�شاله يف دور�ت تدريبية �أو 
تعليمية وتوزيع �جلو�ئز و�لإ�شتماع �إىل �أفكاره 
م��ن خ��الل مركز �لأف��ك��ار �ل��ذي مت �ن�����ش��اوؤه يف 

�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي و�ل����ذي يتنبى 
وب�شيطة.  �شغرة  كانت  مهما  �ملوظفني  �أفكار 
�أل���ف موظف   17 ب��وج��ود  �ملزينة  �ل��ل��و�ء  ون���وه 
منت�شبني �إىل �شرطة دبي وهذ� ينتج عنه وجود 
ثالثة يف �مل��ائ��ة على �لأق���ل م��ن ب��ني ه���وؤلء �ل� 
�إبد�عات  يفكرون ولديهم  و  يبدعون  �ألفا   17
فكرية تاأخذها �لقيادة بعني �لإعتبار من �أجل 
و�لإد�رة  �لعمل  تطوير  يف  �جلميع  م�شاهمة 
�لدكتور  �جلل�شة  و�أد�ر  �ملطلوبة.  �حلكومية 
دبي  لربنامج  �ل��ع��ام  �ملن�شق  �لن�شر�ت  �أح��م��د 
�أن  �إىل  �أ���ش��ار  �ل���ذي  �ملتميز  ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي 
�لتي  �حل��و�ر  جل�شات  �أوىل  هي  �لأم�����س  جل�شة 
من  �أ�شهر  ثالثة  كل  و  مر�حل  على  �شت�شتمر 
�حلكوميني  �ملوظفني  �أم��ام  �ملجال  �إف�شاح  �إجل 
لالإ�شتفادة من خرب�ت من �شبقوهم و�لتعرف 
�حلكومية  �ل���ق���ي���اد�ت  جت�����ارب  �إىل  ق����رب  ع���ن 
�ل����ذي تن�شده  �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ط��وي��ر  ون��ه��ج��ه��ا يف 

�لقيادة �لر�شيدة . 

•• دبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية يف ق�شر زعبيل م�شاء �أم�س �لول �شمو �ل�شيخ 
متمنيني  �ملبارك  رم�شان  ب�شهر  �لتهنئة  �شموهما  تبادل  حيث  �لفجرة  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 

لدولتنا دو�م �خلر و�لإزدهار يف ظل قيادتنا �ملعطاءة ح�شر �للقاء عدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني و�أعيان �لبالد.

•• دبي-وام:

ق��دم��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي �ل���ش��الم��ي �لن�����ش��ان��ي��ة خم�شة 
م��الي��ني دره���م زك���اة م���ال ل��ل��ه��الل �لح��م��ر �لمار�تي 
يقوم  �ل��ت��ي  �خل��ري��ة  �مل�����ش��اري��ع  ل��دع��م  منها  م�شاهمة 
�ملحتاجة  �لفقرة  �لأ�شر  مل�شاعدة  �لحمر  �لهالل  بها 
�إطار �لتعاون و�ل�شر�كة �ملجتمعية  و�ملتعففة وذللك يف 
بني موؤ�ش�شات �لعمل �خلري يف �لإمار�ت . وقدم �شعادة 
عبد �لرز�ق �لعبد �هلل �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي 
�ل��ت��ربع �ىل حم��م��د عبد  �ل���ش��الم��ي �لن�����ش��ان��ي��ة �شيك 

�هلل �لزرعوين مدير هيئة �لهالل فرع دبي �لذي �أ�شاد 
و�ملوؤ�ش�شة  �لهيئة  بني  �لقائم  و�ملثمر  �لبناء  بالتعاون 
�خلرية  �لهالل  م�شاريع  دع��م  م�شلحة  يف  ي�شب  مبا 
يف م�شاعدة �لأ�شر �لفقرة و�ملحتاجة. و�أكد �لعبد �هلل 
و�مل�شاعد�ت  �لتربعات  �أن  �ليوم  له  ت�شريح �شحايف  يف 
�لن�شانية �لتي يقدمها بنك دبي �ل�شالمي من خالل 
�مل�شاريع  معظم  دع��م  يف  ين�شب  ل��ه  �لتابعة  موؤ�ش�شته 
�خلرية و�لن�شانية �لتي تقوم بها �جلمعيات �خلرية 
يف  ياأتي  �لدعم  ه��ذ�  �أن  خ�شو�شا  �ل��دول��ة  يف  �ملرخ�شة 

�ل�شهر �لف�شيل . 

•• ابوظبي-وام:

ت��وج��ه وف���د م��ن ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لح��م��ر ب��رئ��ا���ش��ة حميد 
م�شاعد�ت  لتقدمي  �م�����س  م���الوي  �ىل  �ل�شام�شي  ر����ش��د 
�إن�شانية للمتاأثرين من �جلفاف �لناجت عن �شح �لأمطار 
�ملائة  11 يف  ب��ه  ت��اأث��ر  و�ل���ذي  �ملا�شيني  �ملو�شمني  خ��الل 
�ملهام  من  بعدد  �لهيئة  وف��د  وي�شطلع  �لبالد  �شكان  من 
بتوفر  يقوم  م��الوي حيث  تو�جده يف  خ��الل  �لإن�شانية 
�لذرة  يف  و�ملتمثلة  �ل��غ��ذ�ء  م��ن  �ملطلوبة  �لإغ��اث��ي��ة  �مل���و�د 
�ل�شامية و �لبقوليات و �لزيت و�شيعمل �لوفد على توفر 
تلك �لحتياجات من �لأ�شو�ق �ملحلية هناك و�إي�شالها �إىل 
 . �لر�هنة  �أو�شاعهم  تتطلبها  �لتي  بال�شرعة  �ملت�شررين 
وتنفذ هيئة �لهالل �لأحمر برناجمها �لإغاثي بالتعاون 
�لهيئة  وكانت  �مل��الوي  �لأح��م��ر  �ل�شليب  مع  �لتن�شيق  و 
�إن�شانية من �شركائها �لدوليني للم�شاهمة  تلقت ند�ء�ت 

�ملت�شررين  �أو�شاع  �لدولية وحت�شني  �لإغاثة  يف عمليات 
�ملالويني على �أر�س �لو�قع وجاءت ��شتجابة �لهيئة فورية 
�أزمة  وتد�عيات  �لأ���ش��ر�ر  قيمت  �أن  بعد  �ل��ن��د�ء�ت  لهذه 
�لغذ�ء على �ملت�شررين وحر�شت على �ن تكون م�شاهمتها 
يف �جلهود �لدولية �أكرب تاأثر� حيث قررت �إيفاد وفدها 
على �لفور للوقوف ميد�نيا على طبيعة �لأو�شاع وتنفيذ 
كما   . هناك  �لأح���د�ث  ملجريات  وفقا  �لإغ��اث��ي  �لربنامج 
يجري �لوفد �ت�شالت مع �جلهات �لإن�شانية يف مالوي 
�لتي  �لأ����ش���ر�ر  حجم  ت��و�ك��ب  �إن�شانية  خ��دم��ات  لتقدمي 
خلفتها �لأزمة حيث �شيتوجه وفد هيئة �لهالل �لحمر 
�ىل �ملناطق �لأكر ت�شرر� و�لتي تعاين من �شح �ملعونات 
 500 و  مليون  من  �أك��ر  �أن  يذكر  �لآن  حتى  �لإن�شانية 
�ألف �شخ�س يف 15 حمافظة بالإقليم �لأو�شط و�جلنوبي 
يف م����الوي ���ش��ي��ع��ان��ون م��ن ن��ق�����س ح���اد يف �ل���غ���ذ�ء خالل 

�لأ�شهر �لقادمة.

•• ال�صارقة-الفجر:

�جلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إد�رة  �أع���ل���ن���ت 
�لأور�م  وح���دة  �فتتاح  ع��ن  بال�شارقة 
ت�شخي�س  يف  �ملتخ�ش�شة  �جل���دي���دة 
�لأوىل  �لوحدة  وه��ي  �لأور�م،  وع��الج 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  بتقدمي  �ملتخ�ش�شة 
�خلدمات يف �إمارة �ل�شارقة و�لإمار�ت 

�ل�شمالية.
�ل���وح���دة تنفيذ�ً  �إن�����ش��اء ه���ذه  وي���اأت���ي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، 
وقرينته �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�تفاقية  �إط������ار  يف  �لأ�����ش����رة  ل�������ش���وؤون 
مع  بتوقيعها  ���ش��م��وه  تف�شل  ت��ع��اون 
معهد جو�شتاف رو�شيه �ملعروف عامليا 
كو�حد من �كرب �ملر�كز لعالج �لأور�م 

�خلبيثه.
ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد ق���ال د. ري��ا���س بن 
دردف ��شت�شاري ورئي�س وحدة �لأور�م 
�شوء  يف  �جل���ام���ع���ة:  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
�رت���ف���اع م���ع���دلت �لإ����ش���اب���ة ب�����الأور�م 
�ملختلفة عاملياً، ومنها يف دول منطقة 
جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون، ����ش��ت��ح��دث��ت هذه 
من  �ل��ع��دي��د  لتقدمي  �ملهمة  �ل��وح��دة 
�لعالجية  �لت�شخي�شية  �خل���دم���ات 

�لتي �شت�شاهم يف معاجلة �لكثر من 
�ل�شفر  عن  وتغني  باملر�س  �مل�شابني 
�ىل �خلارج حيث �ن �أكرب �جلر�حيني 
�شيقدمو  �ل��ف��رن�����ش��ي��ون  و�لأط�����ب�����اء 
و�لت�شخي�شية  �لعالجيه  خدماتهم 
�لأ�شت�شاريون  وم��ع��ه��م  بامل�شت�شفى 
�ملتخ�ش�شون يف �جلر�حة  بامل�شت�شفى 
و�لعالج �لكيميائي من جهة، وتخفف 
�لذين يحاولون  �أم��ام  �لوقت  تكاليف 
�أو �ل�شفر  �أخرى  �إمار�ت  �لإنتقال �ىل 
�أخرى،  للعالج من جهة  �خل��ارج  �إىل 
كما �أنها �شت�شكل من�شة مهمة للك�شف 
�ملبكر عن �ملر�س يف �ملنطقة، وت�شريع 
وترة عالجه و�ل�شفاء منه خ�شو�شاً 
يف ظل �لتجهيز�ت �حلديثة و�لتقنية 
�لعمل  وف��ري��ق  �ل��وح��دة  ت�شمها  �لتي 

�ملتخ�ش�س وذو �خلربة �لعالية .

��شتطاعت  لقد  دردف:  ب��ن  و�أ���ش��اف 
م�شت�شفى  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل����ف����رق 
�شركائها  م����ع  ب����الإت����ف����اق  �جل���ام���ع���ة 
�لإ�شر�تيجني تنويع جمالت تقدمي 
ل����الأور�م  و�ل��ع��الج  �لفح�س  خ��دم��ات 
�ملختلفة، حيث �شمت خدمات �شاملة 
�لك�شف  خ���دم���ات  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ش��ر  ومل 
وتو�شعت  �ل��ث��دي،  �شرطان  عن  �ملبكر 
ول�شك  �جل�شم،  �أور�م  معظم  لت�شمل 
�أن هذ� �جناز كبر ي�شتحق �لإهتمام، 
وي��دف��ع ب��اجت��اه جعل �ل��وح��دة �إحدى 
�ملنطقة  يف  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل����ر�ك����ز  �أب�������رز 
هذه  مثل  تقدمي  يف  تتخ�ش�س  �لتي 
. وت���اب���ع: ت�شم  �مل��ت��م��ي��زة  �خل���دم���ات 
ق�شمني  �جل����دي����دة  �لأور�م  وح������دة 
�لت�شخي�س  ق�شم  �لأول:  �أ�شا�شيني، 
وحتديد  �لأور�م،  عن  �ملبكر  و�لك�شف 
�لبدن،  تفادي منوها وتطورها د�خل 
لتحقيق  م��ب��ك��ر  ط���ور  و�ك��ت�����ش��اف��ه��ا يف 
�ل�شفاء �لكامل بعالج وقائي �أو دو�ئي، 
�أما �لق�شم �لآخر فيتخ�ش�س مبعاجلة 
�ملوجودة بعالجات عدة بينها  �لأور�م 
�لكيمياوي  �أو  و�لهرموين  �جلر�حي 
متخ�ش�س  طاقم  ولدينا  وغرهما، 
و�لأ�شعة  للمخترب�ت  حديثة  و�أجهزة 
و�جلر�حة ت�شمن �لتعامل مع جميع 
�يجابية  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �حل������الت 

ومهمة .

•• دبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  �أطلقت 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 
بن  حممد  بنت  م��ن��ال  �ل�شيخة  �شمو  �ل��رئ��ا���ش��ة 
للمر�أة  دب��ي  موؤ�ش�شة  رئي�شة  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
م��ب��ادرة �مل��ن��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف لتفعيل 
�ملحلي  �مل�������ش���ت���وي���ني  ع���ل���ى  �لإن���������ش����اين  �ل���ع���م���ل 
و�لإقليمي وذلك تر�شيخا للقيم �لإمار�تية �لتي 
يوم  مع  تز�منا  و  �لإن�شاين  �لعمل  �أهمية  تعزز 
�لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي. وبهذه �ملنا�شبة قالت 
�شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد �إن دولة 
�لإم��ار�ت متتاز ب�شخائها �لإن�شاين و مبادر�تها 
م�شاندة  و  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل�����دول  ل��دع��م  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
يف  متقدمة  مر�كز  وتتبو�أ  �ل�شعيفة  �ملجتمعات 

م�شرة  �ل��دويل  �مل�شتوى  على  �لإن�شاين  �لعمل 
ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ملرتبة  �حتلت  �ل��دول��ة  �أن  �إىل 
�لأك���ر عطاء يف  �ملانحة  �ل���دول  ب��ني  عامليا م��ن 
جمال �مل�شاعد�ت �خلارجية. و�أ�شافت �أن �لعمل 
�لتكافل  و�أن  �لأعمال  كل  فوق  ي�شمو  �لإن�شاين 
�أحد  ك��اف��ة ميثل  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
�أهم حماور �لتطور و�لإزدهار. وقالت مبنا�شبة 
يوم �لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي ي�شرين �أن �أعلن 
عن مبادرة �ملنال وهي مبادرة تهدف �إىل تر�شيخ 
ثقافة �مل�شوؤولية �ملجتمعية وتاأ�شيل قيم �لتكافل 
�لجتماعي حيث نطرح خاللها م�شاريع وبر�مج 
و�لتكاتف بني  �لت�شامن  تعك�س مفهوم  �إن�شانية 
�أفر�د �ملجتمع وتنمية حب �لوطن و�لولء �إ�شافة 
�إىل ن�شر ثقافة �لبذل و�لعطاء . و�شتطرح مبادرة 
�ملنال �شنويا �أن�شطة وبر�مج على �مل�شتوى �ملحلي 

و�لدويل تخدم ق�شايا خمتلفة يف �ملجتمع منها 
و�لأ�شرة  و�لطفل  و�لتغذية  و�ل�شحة  �لتعليم 
و�لتوعوية.  �لإجتماعية  �ل��رب�م��ج  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
بن  حم��م��د  ب��ن��ت  م��ن��ال  �ل�شيخة  �شمو  �أن  ي��ذك��ر 
كبر�  �هتماما  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  ت��ويل  ر��شد 
لدعم  �جلهد  و  �ل��وق��ت  تكري�س  على  حتر�س  و 
ثقافة �لعمل �لإن�شاين و ذلك �إميانا من �شموها 
�لإن�شان  ر�شيد  �إىل  ي�شيف  �لإن�شاين  �لعمل  �أن 
ب��اأي جن��اح فيما حتمل �شموها لقب  ما ل يقدر 
�لعطاء حيث تولت مهمة تعريف  �شفرة لدبي 
�مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة مب��ب��ادرة دب��ي �ل��ع��ط��اء وقادت 
�لتعليم  �ملحرومات من  �لفتيات  م�شاعدة  حملة 
ع��ل��ى �ج��ت��ي��از ح��و�ج��ز �جل��ه��ل وظ��ل��م��ات �لأمية 
ونيل حقهن يف �ملعرفة و لقب �ل�شفرة �لفخرية 
�شرطان  مر�شى  لدعم  �لوردية  �لقافلة  ملبادرة 

�لفعاليات  �لعديد من  �شموها  �لثدي كما رعت 
منال  �ل�شيخة  �شمو  وكانت  �خلرية  و�مل���ز�د�ت 
�إمار�تية  �شخ�شية  �أول  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بنت 
�شاركت يف دعم حملة �إمار�تنا خالية من مر�س 
كما   2006 ع���ام  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �لثال�شيميا 
يعانون  �أل��ف �شخ�س   22 ع��الج  م��وؤخ��ر�  دعمت 
من خمتلف �أمر��س �لعيون يف �أربع دول �شمن 
نور  موؤ�ش�شة  نفذتها  ع��الج��ي��ة  خم��ي��م��ات  �أرب����ع 
و�شريالنكا  �ليمن  و  توغو  جمهورية  يف  دب��ي 
يف  �شموها  �شاهمت  كما  باك�شتان  يف  و  وكنديار 
ت��وف��ر ك�����ش��وة �ل��ع��ي��د لأل��ف��ي �أ����ش���رة يف خمتلف 
�إمار�ت �لدولة �إ�شافة �إىل تربعها مبليون درهم 
�لفتيات  لتعليم  �ليوني�شيف  منظمة  ل�شالح 
ف�شال عن �لعديد من م�شاهماتها �لإن�شانية يف 

�لدولة و خارجها.

•• دبي-الفجر:

ب����������د�أت جل����ن����ة ج�����ائ�����زة �ل�������ش���الم���ة 
مبو��شالت  �مل�����روري�����ة  و�ل����رب����ي����ة 
�خلا�شة  �لج���ت���م���اع���ات  �لإم����������ار�ت 
للجائزة  �ملقدمة  �مل�شاركات  بتقييم 
على  ع�����ش��ر،  �خل��ام�����ش��ة  ن�شختها  يف 
و�أ�شماء  �ل��ن��ت��ائ��ج  �إع������الن  ي��ت��م  �أن 
�لدر��شي  �لعام  بد�ية  مع  �لفائزين 
�شيتم  فيما   2014-2013 �ملقبل 
�لف�شل  �لتكرمي خالل  تنظيم حفل 
وح�شور  وب��رع��اي��ة  �لأول  �ل��در����ش��ي 
معايل حميد حممد �لقطامي وزير 
�لربية و�لتعليم رئي�س جمل�س �إد�رة 

مو��شالت �لإمار�ت.
مدير  حم���م���د  �هلل  ع���ب���د  و������ش�����رح 
بالإنابة  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  �إد�رة 
جلنة  رئي�س  �لإم�����ار�ت  مب��و����ش��الت 
�لتي  �ل��ت��ق��ي��ي��م  جل��ن��ة  �أن  �جل����ائ����زة 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �لعليا  �لإد�رة  �عتمدتها 
ع�شو�ً   14 ع�����ش��وي��ت��ه��ا  يف  ت�����ش��م 
�ل�شالمة يف  ميثلون روؤ���ش��اء وح��د�ت 
فروع �ملوؤ�ش�شة وممثلي �إد�رة �لت�شال 
�حلكومي، ويقومون بتقييم �ملد�ر�س 
�مل�شاركة بجانب �لأ�شرة �ملثالية وفق 

�ملعاير �ملعتمدة من قبل �ملوؤ�ش�شة.

و�أو�����ش����ح رئ��ي�����س جل��ن��ة �جل���ائ���زة �أن 
�مل�شاركات  لتقييم  �ل��ع��ام��ة  �مل��ع��اي��ر 
�ملقدمة تت�شمن جمموعة بنود وفق 
�لبتكار يف  تتعلق مب�شتوى  فئة،  كل 
مبفهوم  عالقتها  وم���دى  �مل�����ش��ارك��ة 
�إ�شافة  للطلبة،  �مل��روري��ة  �ل�شالمة 
�مل��ب��ذول م��ن قبل  �إىل حجم �جل��ه��د 
و�لأدو�ت  �لو�شائل  ونوعية  �مل�شارك، 

�مل�شتخدمة، وغرها من �ملعاير.
من  �مل���ت���ن���ام���ي  �لإق�����ب�����ال  �أن  وذك������ر 
ي�شكل  �جل�����ائ�����زة  ع���ل���ى  �مل�������ش���ارك���ني 
�ملوؤ�ش�شة  ل���ش��ت��م��ر�ر  ك���ب���ر�ً  ح���اف���ز�ً 
يف ط��رح �جل��ائ��زة �شنوياً مب��ا حتمله 
�ل�شالمة  �أه��د�ف لن�شر مفاهيم  من 
�ملرورية وتنمية �لثقافة �خلا�شة بها 

من  �مل��در���ش��ي  �ملجتمع  عنا�شر  ب��ني 
و�إد�ر�ت  وخ��ا���ش��ة  حكومية  م��د�ر���س 

مدر�شية وطلبة و�أولياء �أمور.
خالل  مت��ك��ن��ت  �جل����ائ����زة  �إن  وق������ال 
�ملا�شية من خلق جو  �ل�15  دور�تها 
تناف�شي متميز بني �مل�شاركني و�إيجاد 
منافذ جديدة لالإبد�ع و�لتميز فيما 
لتحقيق  �ل�����ش��ع��ي  م���ع���ت���رب�ً  ب��ي��ن��ه��م، 
�مل���روري���ة للطلبة  �ل�����ش��الم��ة  م��ف��ه��وم 
بني  م�شركة  جمتمعية  م�شوؤولية 
�ملجتمع،  و�أف�����ر�د  م��وؤ���ش�����ش��ات  جميع 
بد  ل  �أمانة  هم  �لطلبة  �أبنائنا  كون 
مل�شتقبل  وث���روة  �حل��ف��اظ عليها  م��ن 
�شبل  لت�شهيل  م��ع��اً  و�ل��ع��م��ل  �ل��وط��ن 

ح�شولهم على �لتعليم.

و�أعرب مدير �إد�رة �لت�شال �حلكومي 
بالإنابة عن �شعادته بامل�شاركات �لتي 
�لدولة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ف����روع  تلقتها 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���د�ر����س  م��ن 
�مل���در����ش���ي���ة  �لإد�ر�ت  وم���������ش����اري����ع 
وتر�شيحات  �لطالبية  و�لإن��ت��اج��ات 
��شتعد�د  �إىل  لف��ت��اً  �لأم����ور،  �أول��ي��اء 
ورغبة �ملوؤ�ش�شة يف تلقي �لقر�حات 
بهدف  �مل�شاركني  قبل  من  و�لأف��ك��ار 
تطوير وحت�شني �آلية �لعمل يف هذه 
�جل���ائ���زة، وك��ذل��ك ����ش��ت��ح��د�ث فئات 
�خلم�شة  �لفئات  جانب  �إىل  ج��دي��دة 

�حلالية.
تندرج حتت  �جلائزة  فئات  �أن  و�أف��اد 
جائزة  وه���ي  رئي�شية،  ف��ئ��ات  خم�س 

م�شروعات �لطلبة وتنبثق منها �شت 
�أف�شل  ج��و�ئ��ز ه��ي ج��ائ��زة م�����ش��روع 
فنية،  لوحة  �أف�شل  وم�شروع  ق�شة، 
كمبيوتر،  برنامج  �أف�شل  وم�����ش��روع 
�أف�����ش��ل خ��ط��اب��ة، وم�شروع  وم�����ش��روع 
وم�شروع  ج��ر�ف��ي��ك،  برنامج  �أف�شل 
�إ�شافة  فوتوغر�فية،  �شورة  �أف�شل 
�إىل �لفئة �لثانية وهي جائزة �ملد�ر�س 
�لثالثة  و�لفئة  �ملتميزة،  �حلكومية 
�ملتميزة،  �خل��ا���ش��ة  �مل���د�ر����س  ج��ائ��زة 
�مل�شروعات  ج��ائ��زة  �ل��ر�ب��ع��ة  و�ل��ف��ئ��ة 
و�لفئة �خلام�شة  للمد�ر�س،  �ملتميزة 

جائزة �لأ�شرة �ملثالية.
ووجه �شكره �إىل معايل حميد حممد 
و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وزي���ر  �ل��ق��ط��ام��ي 
�إد�رة �ملوؤ�ش�شة لدعمه  رئي�س جمل�س 
�لد�ئم للجائزة وتوجيهاته لتطوير 
وتقييمها،  بها  �لعمل  و�آليات  فئاتها 
وح������ر�������س م����ع����ال����ي����ه ع����ل����ى ت���ك���رمي 
�لفائزين يف �حلفل �ل�شنوي �خلا�س 
�ملناطق  ���ش��ك��ر  ك��م��ا  ل��ه��ذه �جل���ائ���زة، 
�لتعليمية و�لإد�ر�ت �ملدر�شية وفروع 
جلهودهم  �لإم�����������ار�ت  م���و�����ش���الت 
ومتكينها  �جل��ائ��زة  لإجن���اح  �ملبذولة 
�لتثقيفية  �أه���د�ف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  م���ن 

و�لربوية.

•• العني - الفجر:

خدمة  يف  �حلثيث  ملجهودها  تتويجا 
�ملتو��شل  لعملها  وتكرميا  �ل��ع��م��الء، 
لإي�������ش���ال ر���ش��ال��ت��ه��ا ل��ل��م��ج��ت��م��ع، كرم 
م��رك��ز �ت�����ش��ال ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �لعني 
حكومية  جهات  خم�س  �أف�شل  �شمن 
برنامج  �شمن  وذل��ك  �ملتميز،  ل���الأد�ء 
�أب��وظ��ب��ي لعام  �ت�����ش��ال حكومة  م��رك��ز 
مركز  ملتقى  خ��الل  وذل���ك   ،2012
 ،2013 �أب���وظ���ب���ي  �ت�����ش��ال ح��ك��وم��ة 
�لحتفاء  ح��ف��ل  م���ع  ت���ز�م���ن  و�ل�����ذي 
مبرور خم�س �شنو�ت على �إن�شاء مركز 
�لت�شال �حلكومي، و�لذي �شارك فيه 
روؤ����ش���اء قنو�ت  100 م��ن  م��ن  �أك����ر 

�لت�شال �حلكومي.
�لتكرمي ليكر�س �لهتمام  وياأتي هذ� 
�لبلدية  خ��دم��ات  ق��ط��اع  يوليه  �ل���ذي 

مم��ث��ال ب�������اإد�رة خ��دم��ة �ل��ع��م��الء من 
خ���الل ق��ي��ا���س ر���ش��ا �مل��ت��ع��ام��ل��ني معه، 
ومعرفة ماهية �حتياجاتهم وتلبيتها 
ف�شال  �ل���ط���رق،  و�أدق  ب��اأف�����ش��ل  ل��ه��م 
�لعالية  �جل������ودة  ذ�ت  �خل���دم���ة  ع���ن 
و�لتي  �مل��دي��ن��ة،  ب��ل��دي��ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
�أ�شبحت و�شاما تتميز به، حيث تعترب 

�جلهات  �أول  من  �لعني  مدينة  بلدية 
�مل�شاهمة يف مركز �لت�شال �حلكومي 
تلقت  حيث  للحالت،  تلقيا  و�أك��ره��ا 

16373 حالة يف عام 2012.
ب����ن نخره  و�أع��������رب حم���م���د ج��م��ع��ة 
�لت�شال  م���رك���ز  رئ��ي�����س  �ل���ظ���اه���ري 
ت�شلم  و�ل���ذي  �ل��ع��ني،  مدينة  ببلدية 

�ل�����ش��ه��ادة و�ل�������درع م���ن ر�����ش���د لحج 
�أبوظبي  م���رك���ز  م���دي���ر  �مل���ن�������ش���وري 
لالأنظمة �للكرونية و�ملعلومات، عن 
خال�س �شكره وتقديره ملركز �أبوظبي 
لالأنظمة �لإلكرونية و�ملعلومات على 
�شبيل  يف  يبذله  �ل���ذي  �لكبر  �ل���دور 
توثيق عالقة �ملوؤ�ش�شات �حلكومية مع 
�ملجتمع �ملحلي، م�شر�ً �إىل �أن ح�شول 
بلدية مدينة �لعني على هذه �جلائزة 
هو نتاج جلهد متو��شل عرب �ل�شنو�ت 
يف  �لعمالء  خدمة  �إد�رة  بني  �ملا�شية 

�لبلدية وبقية �لقطاعات و�لإد�ر�ت.
�لبلدية  �أن  ن���خ���ره  ب����ن  و�أ������ش�����اف 
لالرتقاء  ���ش��ام��ل��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  �ع��ت��م��دت 
باإد�رة عالقات �ملتعاملني وفق معاير 
زمنية وموؤ�شر�ت �أد�ء معتمدة، موؤكد�ً 
ع��ل��ى �أن ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ممثلة 
ب�������اإد�رة خ��دم��ة �ل��ع��م��الء ت�����ش��ع��ى �إىل 

و�لتطلع  مكت�شباتها  على  �ملحافظة 
على  بالت�شهيل  يتعلق  فيما  لالأف�شل 
على  �إي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا  ع��م��الئ��ه��ا، 
�جلمهور  وثقة  لها،  �لعامة  �ل�شورة 
نا�شر  �ملهند�س  ق��ال  جانبه،  من  بها. 
بن �شمل �ملعمري رئي�س قناة �لت�شال 
ببلدية مدينة �لعني، �إن هذ� �لتكرمي 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة ت��ر���ش��ي��خ جل��ه��ود بلدية 
م���دي���ن���ة �ل����ع����ني، و�ل����ت����ي ت��ع��م��ل على 
و�لأنظمة  �لإج������ر�ء�ت  م�شتوى  رف���ع 
�مل�شتخدمة لرفع ر�شا �ملتعاملني من 
�شكاوي  �ل��رد على  �آلية  خالل تطوير 
�ملتعاملني  ومقرحات  و��شتف�شار�ت 
وع��م��ل��ي��ة �ل�����رد ع��ل��ي��ه��ا �ن���ط���الق���ا من 
ر����ش���ال���ة ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �ل���ع���ني نحو 
تقدمي خدمات بلدية متميزة وحافز� 
خدمة  يف  �لتميز  م��ن  �مل��زي��د  لتقدمي 

�ملتعاملني.

حمدان بن را�صد ي�صتقبل حممد بن حمد ال�صرقي

خم�صة ماليني درهم من موؤ�ص�صة دبي الإ�صالمي 
اإىل الهالل الأحمر الإماراتي 

الهالل الأحمر يقدم م�صاعدات اإن�صانية للمتاأثرين من اجلفاف و�صح الأمطار يف مالوي 

م�صت�صفى اجلامعة بال�صارقة يفتتح وحدة الأورام 
بالتعاون مع معهد جو�صتاف رو�صيه الفرن�صي

منال بنت حممد بن را�صد تطلق مبادرة املنال الإن�صانية 

اإعالن اأ�سماء الفائزين مع بدء العام الدرا�سي املقبل

موا�صالت الإمارات تبداأ تقييم م�صاركات جائزة ال�صالمة والرتبية املرورية

تكرمي مركز ات�صال بلدية مدينة العني من �صمن اأف�صل خم�ص جهات حكومية لالأداء املتميز

يف الذكرى اخلام�سة والأربعني لتاأ�سي�سها يف املركز الوطني للوثائق والبحوث

مكتبة الإمارات تطلق بوابتها الإلكرتونية على �صبكة الإنرتنت
•• ابوظبي-الفجر:

بو�بتها  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  يف  �لإم���ار�ت  مكتبة  �أطلقت 
لي�شل   library.ncdr.ae �لإن���رن���ت  �شبكة  ع��ل��ى  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�لفهر�س �خلا�س بها �إىل رو�دها و�ملهتمني مبحتوياتها، و�إىل من يريد 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  د�خ��ل  �ملبا�شر من  �خل��ط  زيارتها عرب 
وخارجها. وتاأتي هذ �خلطوة يف �إطار �إ�شر�تيجية �ملركز �لوطني للوثائق 
�ل�شيا�شات  وفق  مقتنياته  لإتاحة  �لتطبيقات  �أف�شل  لتوفر  و�لبحوث 
يف  �لبحث  عملية  �لإم��ار�ت  ملكتبة  �لإلكرونية  �لبو�بة  وتتيح  �ملعتمدة. 
فهر�شها �لإلكروين؛ �شو�ء �لبحث �لب�شيط �أو �ملتقدم، وكذلك �لطالع 

على �لأدلة �ملو�شوعية �جلاهزة )�لبحث �مل�شور(. وي�شتطيع زو�ر بو�بة 
و�ل��ب��ح��وث �لط���الع على  للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  �لإم�����ار�ت يف  مكتبة 
ب��اأول، ف�شاًل عن �لطالع  �أوًل  �ملكتبة  �إىل  �لتي ترد  �لعناوين �جلديدة 
على �مل�شادر �لإلكرونية �ملرخ�شة للزو�ر من د�خل مبنى �ملركز، وهي 
قو�عد �ملعلومات �لتي ت�شرك بها �ملكتبة و�لتي ل ميكن �لطالع عليها 
�إل من مقّر �ملركز، وت�شهم بو�بة مكتبة �لإمار�ت يف ت�شويق �لعديد من 
�خلدمات �ملعلوماتية �لتي تتيحها يف �مل�شتقبل.  يذكر �أن مكتبة �لإمار�ت 
قد تاأ�ش�شت يف عام 1968 بعيد تاأ�شي�س �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث 
يف �لعام نف�شه، ومنذ ذلك �حلني وهي توؤدي دور�ً حيوياً يف خدمة �أهد�ف 
و�لباحثني،  �لقر�ر  متخذي  من  للم�شتفيدين  خدماتها  فتقدم  �ملركز؛ 

باملعلومات  وت��زوده��م  وخارجها،  �لدولة  د�خ��ل  �لعليا  �لدر��شات  وطلبة 
�لد�خلية  �لإع���ارة  خدمات  وتقدم  �مل��رك��ز،  �هتمام  جم��الت  ت�شمل  �لتي 
للباحثني، و�لإعارة �خلارجية ملوظفي �ملركز، �إ�شافة �إىل خدمة �لبحث 
�لإلكرونية،  �مل�شادر  على  �لط��الع  وخدمة  �لإل��ك��روين،  فهر�شها  يف 
وخدمة �لت�شوير و�ل�شتن�شاخ مبا يتفق وحقوق �لتاأليف و�لن�شر، وخدمة 
�لبحث �لبيبلوغر�يف؛ �إمياناً منها باأن ما تقدمه جلمهورها من خدمات 
هو �لذي يحدد جناحها. وحتتوي مكتبة �لإمار�ت على ع�شر�ت �لآلف 
من �مل�شادر و�ملر�جع و�لكتب �لعامة، وفيها ثروًة من �لكتب �ملتخ�ش�شة، 
�لكتب  �لإم��ار�ت جمموعة من  �لكتب. وت�شمل مقتنيات مكتبة  و�أمهات 
و�لإ�شالمية،  �لعربية  �ل�����ش��وؤون  وتتناول  �لعربي،  باخلليج  تعنى  �لتي 

�إ�شافة �إىل �لر�جم و كتب �ل�ِشررَ �ل�شخ�شية، و�لأطال�س، و�لقو�مي�س، 
و�لهولندية،  �لعربية،  باللغات:  �لأ�شلية  �لنادرة  و�لكتب  و�ملو�شوعات، 
و�لإجنليزية، و�لفرن�شية، و�لأملانية، و�لفار�شية، و�لربتغالية، ون�شخ من 
�لكتب �لقدمية �لنادرة عن �لإ�شالم، وعن �شالطني عمان.  وت�شم مكتبة 
�لإمار�ت ق�شم للدوريات من �ل�شحف �ليومية �ملحلية �ل�شادرة باللغتني 
�لتي  و�لأجنبية  �لعربية  �ملجالت  �إىل  بالإ�شافة  و�لإجنليزية،  �لعربية 
من  جمموعة  وهناك  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  خمتلف  من  عليها  �حل�شول  يتم 
دوري��ة، وهي   540 نحو  وفيها  �لقدمية.  و�لأجنبية  �لعربية  �لدوريات 
جمموعاتها  من  �ل�شتفادة  �ملعرفة  وطالب  و�لد�ر�شني  للباحثني  تتيح 

ذ�ت �ل�شلة �لوثيقة بتخ�ش�شات �ملركز.
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املطالبة مبنهجية ثقافة لحرتام القانون

جمل�ص ثقافة احرتام القانون براأ�ص اخليمة ي�صدد على التعريف بالقوانني وتطويرها

دور املوؤ�س�سات الإعالمية يف دعم ثقافة القانون مبجل�س ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي

امل�صاركون باملجل�ص يطالبون بتعزيز دور و�صائل الإعالم واإ�صراكها يف عملية التوعوية بثقافة احرتام القانون 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر : 

�ملجل�س  يف  �مل�����������ش�����ارك�����ون  ن����ب����ه 
�ل����رم���������ش����اين �ل�����ق�����ان�����وين �ل�����ذي 
و��شت�شافه  �لد�خلية  وز�رة  نظمته 
�شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س 
�ملدين  �ل��ط��ر�ن  رئي�س  �لقا�شمي 
بر�أ�س �خليمة وحمل عنو�ن ) دور 
�ملوؤ�ش�شات �لعالمية يف دعم ثقافة 
�شرورة  �ىل   ) �ل���ق���ان���ون  �ح������ر�م 
على  و�لت�شريعات  �لقو�نني  و�شع 
�ملوقع �للكروين لوز�رة �لد�خلية 
فييكون  �جل��م��ه��ور  عليها  ليطلع 
�أك�������ر �مل����ام����ا ب���ه���ا ومم���ت���ث���ال لها 
�لتعامل  �ملحلي  �لع���الم  وط��ال��ب��و� 
�لتنمية  م�شرة  لتعزيز  مبنهجية 
و�لبناء وخلق نوع من �لتو�زن ملنع 
�خللط بني �ليجابيات و�ل�شلبيات 
�لعقوبات  تطبيق  على  �شددو�  كما 
�لقو�نني  يف  ع��ل��ي��ه��ا  �مل��ن�����ش��و���س 
�لعديد  �ن  على  و�جمعو�  ب�شر�مة 
م��ن �ل��ق��و�ن��ني ب��ات��ت يف ح��اج��ة �ىل 
�لتجديد ملو�كبة �لنه�شة �لع�شرية 

�لتي ت�شهدها �لدولة .
��شتهل  �ملجل�س  فعاليات  ب��د�ي��ة  يف 
�لدكتور حبيب غلوم مدير �ملر�كز 
و�ل�شباب  �لثقافة  ب��وز�رة  �لثقافية 
وت���ن���م���ي���ة �مل���ج���ت���م���ع �حل�����دي�����ث يف 
�حر�م  ثقافة  �أن  موؤكد�  �لأم�شية 
م�����ش��وؤول��ي��ة وطنية  ه���ي  �ل���ق���ان���ون 
�أو  �مل��و�ط��ن  على  حتمية  و���ش��رورة 
�ملقيم على �أر�س �لدولة �أي ينبغي 
ب���ان جهله  �مل����رء م��درك��ا  ي��ك��ون  �أن 
ل  �ذ  عليه  خطر�  ي�شكل  بالقانون 
يعفيه من �لعقوبة �ملن�شو�س عليها 
�لت�شرف  �أخطاأ  هو  �ن  �لقانون  يف 
ذلك  ور�ء  من  �لق�شد  �ن  مو�شحا 
لدى  قناعة  تر�شيخ  يف  يكمن  كله 
وبالتايل  �لقانون  باأهمية  �لف��ر�د 
و�ن  تقدي�شه  بل  تلقائيا  �حر�مه 
ي��ك��ون �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه مب���ن���اأى عن 

�خلوف من �لعقوبة .
وت��اب��ع غ��ل��وم م��ت��ن��اول دور �لعالم 

يف م���ع���اجل���ة �ل��ق�����ش��اي��ا ق���ائ���ال �ن 
�لدولة حري�شة جد� على �ن يكون 
�لعالم جزء� فاعال من �مل�شوؤولية 
ذلك  على  مثال  و�شرب  �ملجتمعية 
�لتلفزيوين  �مل�شل�شل  ح��ق��ق��ه  مب��ا 
تناوله  خ��الل  ( من  ) حاير طائر 
�لوطني  �ملجل�س  �نتخابات  مل�شاألة 
وه����و م���ا حت��ق��ق يف غ�����ش��ون فرة 
وجيزة بتطبيق �لنتخابات لختيار 
�لع�شاء كما عالج �مل�شل�شل م�شكلة 
�ىل  �ملبتعثني  �لطالب  خم�ش�شات 
1800 يورو  �خلارج بزيادتها �ىل 

بدل من 900 يورو .
فان  �ملجتمعي  �ل�شعيد  على  و�أم���ا 
غ��ل��وم ي���وؤك���د ب����ان �ل���ق���ان���ون ينظم 
ب�شورة  مت�����ش��ي  ويجعلها  �حل��ي��اة 
�ل�شتقر�ر  يف  ي�شاهم  مما  طبيعية 
�لقانون  خ���الل  م��ن  ف���رد  ك��ل  لأن 
�حلقوق  من  عليه  ملا  مدركا  يكون 
و�لو�جبات و�مل�شوؤوليات فال يتعدى 
على حقوق غره وقال على �شبيل 
�ملثال �ذ� قام �شخ�س بت�شغيل عامل 
�لقانون  ف���ان  ك��ف��ال��ت��ه  ع��ل��ى  ل��ي�����س 
درهم  �أل���ف   50 بالغر�مة  يعاقبه 
حتى لو زعم �نه ل يعرف �لعقوبة 

�ملرتبة على ذلك . 
وذك����ر �مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�ل���ط���ر�ن �مل����دين يف م��د�خ��ل��ت��ه �أن 
تاأ�شي�شها  �ن  م��ن��ذ  جبلت  �ل���دول���ة 

على يد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد على 
�ملكتوبة  ���ش��و�ء  للقو�نني  �لمتثال 
منها �أو غر �ملكتوبة ولناخذ مثال 
من  �لكثر  يف  �لت�شامح  ذل��ك  على 
�ل�شيف يف حدود  و�ك��ر�م  �لق�شايا 
�أ�شف  �شرعا  بها  �مل�شموح  �ل��ف��رة 
�لعاد�ت  م��ع  ين�شجم  م��ا  ذل��ك  �ىل 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د م��ع��رب��ا ع���ن ����ش��ف��ه �ن 
ثقافة  �ىل  تفتغر  �ل�شباب  من  فئة 
ب��ل تعمل وب��ا���ش��ر�ر على  �ل��ق��ان��ون 
ك�شر �لقو�نني و�لدليل على جتاوز 
�لغر�س  ب��ان  علمهم  رغ��م  �ل�شرعة 
وغرهم  حمايتهم  ه��و  ذل���ك  م��ن 
من �لتهلكة وتاليا خف�س معدلت 

�لوفيات و�ل�شابات .
�ل��ع��م��ي��د حممد  ���ش��رح  وم���ن جهته 
�لنوبي نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س 
�لد�خلية بني  �خليمة جهود وز�رة 
تطور�  �ن  ق��ائ��ال  و�ل���ي���وم  �مل��ا���ش��ي 
ب��ح��ي��ث �شارت  ق����د ح�����دث  م���ث���ر� 
منظومة  ���ش��م��ن  ت��ع��م��ل  �ل��������وز�رة 
�ل���دول���ة ومل ي��ق��ت�����ش��ر دوره�����ا �ىل 
�جل���ان���ب �لأم����ن����ي ف��ح�����ش��ب و�من���ا 
�مل�شوؤوليات  م���ن  �ل��ك��ث��ر  ت��ت��ح��م��ل 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ل ه���ي �ل���ي���وم �لأك���ر 
ما  م��ن  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  ن�شيبا 
ت��ق��دم م��ن �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت�شمل 
�مل���رور و�جل�����و�زر�ت و�لأم���ن وغر 
�أج���ل ذل���ك تنطلق من  ذل���ك وم���ن 
��شر�تيجية تركز بالدرجة �لأوىل 

�ملجتمع  وخ���دم���ة  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
�أن�������ش���اء م����ا يطلق  وي��ع��ك�����س ذل�����ك 
وتكتمل  �ملجتمعية  �ل�شرطة  عليها 
عليه  درجت  �ل�شورة �جلديدة مبا 
�د�رتها من ح�شن ��شتقبال �ملر�جع 

و�ل�شيافة حتى يق�شي مهمته.
وقال �لعميد �شلطان �لنعيمي مدير 
�شوؤون  ل��الق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة 
�ل��ن��ا���س بكل  �أن فئة م��ن  �لأج��ان��ب 
�لالمبالة  عن�شر  يتملكهم  �أ���ش��ف 
ع��ن��د ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع �ل��ق��و�ن��ني فال 
يكلفون �أنف�شهم حتى ) ربط �حلز�م 
( حينما يرغبون يف قيادة �شيار�تهم 
ب���ي���ن���م���ا ع���ل���ى �ل���ع���ك�������س م�����ن ذل���ك 
جندهم يت�شرفون مبثالية حينما 
فيكونون  �خل�����ارج  �ىل  ي�����ش��اف��رون 
قو�نني  ب��ت��ط��ب��ي��ق  �ل���ت���ز�م���ا  �أ�����ش����د 
يتو�جدون  �لتي  �خلارجية  �لدولة 
�لنعيمي �ىل �شرورة  فيها وتطرق 
ت��ط��وي��ر �ل��ق��و�ن��ني م��ط��ال��ب��ا قائال 
فانه  و�شعية  �ل��ق��و�ن��ني  �ن  ل��ط��امل��ا 
تطويرها  على  �لعمل  من  مانع  ل 
عرب �ل�شتفادة من �أفكار �جلمهور 
�أهمية دور �لعالم يف  م�شدد� على 
غر�س ثقافة �لقانون و�مل�شاهمة يف 
�لرتقاء �لد�ئم مب�شتوى �خلدمات 

�ملقدمة للجمهور.
�ل�����ش��وؤ�ل ه��ل ت�شاهم  وب��خ�����ش��و���س 
�حلفاظ  يف  �لع��الم��ي��ة  �لأج���ه���زة 
على �أبنائنا ؟ حتدث �لعقيد يو�شف 

على  موؤكد�  �ملنافذ  مدير  �لزعابي 
منها  جعلت  �لتي  �ل��دول��ة  ع�شرية 
ق��ب��ل��ة ت��ق�����ش��ده��ا �ل�����دول و�لأف������ر�د 
�لناجحة  م��ن جت��ارب��ه��ا  ل���ش��ت��ف��ادة 
حينما  فانه  فيه  ل�شك  مم��ا  وق��ال 
ت�شتجيب �لدولة ملا يطرح يف عمل 
م�����ش��رح��ي ف���ان ذل���ك وح����ده يكفي 
ودميقر�طية  �ل��وع��ي  على  كدليل 
�ملمار�شة مو�شحا �ن حماية �لأبناء 
من متاعب �ل�شبكة �لعنكبوتية يتم 
من خالل �للتز�م بكلكم ر�ع وكلكم 

م�شوؤول عن رعيته .
�لباحث  �ل�����ش��ام�����ش��ي  جن���ي���ب  �أم������ا 
�لمار�ت  �ن  ذك��ر  فقد  �لقت�شادي 
ب��الأم��ن و�لأم���ان  �ل��ت��ي حباها �هلل 
ت�شتقطب خمتلف �جلن�شيات لأنها 
�ل���ت���ي ت�شمن  ب��ال��ق��و�ن��ني  حت��ظ��ى 
مطالبا  كاملة  حقوقهم  للجميع 
�لهتمام  ب�شرورة  �لوقت  نف�س  يف 
و�لقو�نني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ب��ت��ط��وي��ر 
ع���رب ط��رح��ه��ا ل��ل��م��ن��اق�����ش��ة م���ع كل 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�جل��م��ع��ي��ات ل��ك��ون �ن 
�مل�شاركة  لتكري�س  ���ش��روري��ا  ذل���ك 
�ملجتمعية �لفعلية مطالبا �لأجهزة 
ن�شجا  �أك��ر  تكون  ب��ان  �لعالمية 
لتو�شيل �لر�شالة كما طالب بن�شر 
�لقو�نني بجميع �للغات لكي يتمكن 
كل فرد من ��شتيعابها و�لعمل على 
تطوير  ع���ل���ى  م�������ش���دد�  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
�لقو�نني �لقت�شادية �لتي و�شفها 

مبنظومة  وح��م��اي��ت��ه��ا  ب��امل��ره��ل��ة 
�أمنية من �أي تدخل خارجي .

و�شرح في�شل عبد�هلل جمعه ع�شو 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي دور 
�ملجل�س يف ��شد�ر �لقو�نني م�شر� 
�ىل �نه حينما يعر�س على �أع�شاء 
�ملجل�س �لوطني يتم تد�وله من كل 
ميد�نيا  بحثه  ويجرى  �لجتاهات 
وحينما تتم �ملو�فقة عليه وي�شادق 
ين�شر يف  ث��م  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  عليه 
نافذ�  ي�شبح  �لر�شمية  �ل�شحيفة 
ع���ل���ى ك����ل ���ش��خ�����س د�خ�������ل ح����دود 
�شخ�س  لي  ي���ج���وز  ول  �ل����دول����ة 
معرفته  بعدم  يعتذر  �أو  يحتج  �أن 
ب��اأح��ك��ام �ل��ق��ان��ون و���ش��ت��ط��ب��ق عليه 

�لعقوبة حال خمالفته .
�مل���ه���ن���د����س حم���م���د �شقر  وي���ت���ف���ق 
�لأ�����ش����م م���دي���ر ع����ام ب��ل��دي��ة ر�أ�����س 
�لقنو�ت  �أن  يف  غ���ره  م��ع  �خل��ي��م��ة 
مبا�شر  ت����اأث����ر  ل���ه���ا  �لع����الم����ي����ة 
م�����ش��ر� يف ه����ذ� �خل�����ش��و���س �ىل 
�لذي  �ملبا�شر(  �لبث   ( برنامج  �ن 
يتيح �ملجال لكل �شخ�س �ن يطرح 
م�����ش��اك��ل��ه �ل���ت���ي ي���ع���اين م��ن��ه��ا عرب 
ب�شورة  �مل�������ش���وؤول  م���ع  �ل���ت���و�����ش���ل 
يف  لها  �حل��ل  يجد  ورمب���ا  مبا�شرة 
�جلهات  يطالب  وه��و  �ل��وق��ت  ذ�ت 
و�لت�شريعات  �لقو�نني  ت�شدر  �لتي 
با�شتكمال دورها وتقدمي �شرح لها 

من غر �نتظار للجمهور. 

•• عجمان-حممد بدير:

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل����ق����ي����ادة  ت��ن��ظ��م 
ثقافة  مكتب  مع  بالتن�شيق  عجمان 
�لد�خلية  ب����وز�رة  �ل��ق��ان��ون  �ح����ر�م 
عدد� من �ملجال�س �لرم�شانية و�لتي 
�لمنية  �لق�شايا  من  جملة  تناق�س 
�شهر  خ��الل  و�لربوية  و�ملجتمعية 

رم�شان �لكرمي.
وجاء �ملجل�س �لول حتت عنو�ن دور 
ثقافة  دعم  يف  �لعالمية  �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شيخ  ��شت�شافه  و�ل���ذي   ، �لقانون 
حممد بن عبد�هلل �لنعيمي، وقدمه 
خ�شيف،  عبد�هلل  �لإع��الم��ي  و�أد�ره 
وق���د ت�����ش��م��ن �مل��ج��ل�����س ع���دة حماور 
�لقانون  ثقافة �حر�م  �رتكزت على 
�ملوؤ�ش�شات �لعالمية يف غر�س  ودور 
و�لتعبر  �ل��ق��ان��ون  �ح����ر�م  ث��ق��اف��ة 
و�إ�شاء�ت  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �حل��ري��ة  ب��ني 

قانونية.
وح�����ش��ر �مل��ج��ل�����س ع�����دد� ك��ب��ر من 
�لقياد�ت  م����ن  �لم��������ارة  م�����ش��ئ��ويل 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل����دو�ئ����ر  �ل�����ش��رط��ي��ة 
�حل����ك����وم����ي����ة ب����ج����ان����ب ع���������دد� من 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �ع�شاء 
�جلامعيني  �ل����ش���ات���ذة  م���ن  وع�����دد� 

و�لعالميني.
و�����ش���اد �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�لرم�شانية  �ملبادرة  بهذه  �لنعيمي، 
وتناق�س  �لتعاون  و�لتي متد ج�شور 
ق�������ش���اي���ا ت���ه���م �مل���ج���ت���م���ع و�ف���������ر�ده، 
مو�شحا �ن �لعالم له �لدور �لكرب 
كما  �لفعاليات،  ه��ذه  مثل  �إب���ر�ز  يف 
رح���ب �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ع��ب��د �هلل 
يف  و�مل�����ش��ارك��ني  باحل�شور  �لنعيمي 
دولة  �ن  و�أك��د  �لرم�شاين،  �ملجل�س 
�لإم�����ار�ت �ل��ي��وم وب��ع��د م���رور �أربعة 
عقود منذ تاأ�شي�شها على يد �ملغفور 

له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
وعزها،  نه�شتها  ب���اين  ن��ه��ي��ان  �آل 
وح�شارية  ع�شرية  دول���ة  �أ�شبحت 
متكاملة، حققت �لنجاحات �ملتتالية 
�لتاريخ،  وتخطت  �ل��زم��ن  و�شابقت 
م�شرة  وق��ائ��د  �ل�شالح  خلفه  و�أن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل�����ش��ام��ل��ة  �لتنمية 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل بنى ج�شما 
�ملوؤ�ش�شات  دول���ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ا  �شلبا 
و�أن���ن���ا جميعا  و�لأم�������ن،  و�ل���ق���ان���ون 
جنود�  �لوطنية  قيادتنا  خلف  نقف 
�لوطن  رف��ع��ة  �ج���ل  م��ن  وم�شحني 

وعزته.
و�شدد على تعزيز مكانة �لإعالم يف 
وجعلها  و�شائلها  مبختلف  �ملجتمع 
�شريكا حقيقيا يف بناء �لجيال من 
�ل�شحيحة  �ملعلومة  �ي�شال  خ��الل 
�ل����ق����ائ����م����ة ع����ل����ى حت��������رى �ل����دق����ة 
ت��ل��ك �لتي  و�مل�������ش���د�ق���ي���ة، وك���ذل���ك 

تخدم �لأوطان وتنفعها. 
�لعالمي  بكلمة  �ملجل�س  و��شتهل 
ع���ب���د�هلل خ�����ش��ي��ف �ل����ذي �أك����د على 
�ه���م���ي���ة م���ث���ل ه�����ذه �مل���ج���ال�������س وما 

�شاأنها  م���ن  ت��و���ش��ي��ات  م���ن  ت���ف���رزه 
�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة �لتي ترتقي 
�أو�شح  ذلك  بعد  و�ف���ر�ده،  باملجتمع 
عبد�ملق�شود،  نزيه  �ل�شيخ  ف�شيلة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �أح��د 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�حر�م  ،�أهمية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ل�شتقر�ر  من  يولده  وم��ا  �لقانون 
�لبالد  د�خ������ل  و�لأم����������ان  و�لأم���������ن 
�ن����ه����ا جم���م���وع���ة من  م���و����ش���ح���ا   ،
�لفر�د  �شلوك  تنظم  �لتي  �لقو�عد 
تكون  م��ا  د�ئ��م��ا  و�ل��ت��ي  و�ملجتمعات، 
مرتبطة باجلز�ء يف حال خمالفتها، 
و�شدد على م�شاعدة �جلميع لرجال 
�لمن يف �حر�م �لقانون وتطبيقه 
�ل��ق��ان��ون ل  �أن �ح�����ر�م  ، وم���وؤك���د� 
لن  �حل��ري��ات  م��ع  مطلقا  يتعار�س 
�حلرية تعني �لبناء ول تعني �لهدم، 
�أ�شبحت  �أن دولة �لإم��ار�ت  �أكد  كما 
حت��ت��ل م��ك��ان��ة م���رم���وق���ة ب���ني دول 
و�لإ�شالمي وحتظى  �لعربي  �لعامل 
�ملجتمع  م����ن  وت���ق���دي���ر  ب�����اإح�����ر�م 
�حلكيمة  لل�شيا�شة  نتيجة  �ل��دويل، 
�لوطنية  �ل���ق���ي���ادة  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا  �ل��ت��ي 

ن�شر ثقافة  و�لقائمة على  �لر�شيدة 
�حل���ري���ة وت���وف���ر م��ق��وم��ات �لمن 
وكذلك  �لأف������ر�د،  جلميع  و�لأم�����ان 
ك���ف���ال���ة �ل����ق����ان����ون وت��ط��ب��ي��ق��ه دون 
عبد�هلل  علي  �لعميد  و�أ�شار  متييز. 
علو�ن قائد عام �شرطة عجمان ، �ىل 
�لقو�نني  �شن  يف  �ل��ك��ام��ل  �ل��و���ش��وح 
للنظام  مثال  �شاربا   ، و�لت�شريعات 
�ملروري و�لق�شايا �جلنائية بالدولة 
خاللهما  م��ن  �ل��دول��ة  ت�شعى  حيث 
لبث روح �لطماأنينة ملختلف �شر�ئح 
�ملجتمع وبث �لمن و�لنظام بالدولة 
تب�شر  �لح�شائيات  كافة  �ن  موؤكد� 
ب��اخل��ر م���ن خ����الل ت��ق��ل�����س �ع����د�د 
ي�شاهي  و�حل������و�دث مب���ا  �جل���ر�ئ���م 
دول  �ك������ر  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ن�������ش���ب 
�لدور  �ىل  ��شار  كما  تقدما،  �لعامل 
خالل  من  �لد�خلية  ل��وز�رة  �لكبر 
�لتي  �ملجتمعية  �لتوعية و�حلمالت 
�أ�شاد بالأجهزة  ت�شاهم يف ذلك، كما 
�لأم���ن���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف �د�رت�����ه�����ا على 
ول  وك��ان��ت  �ملا�شية  �لعقود  �م��ت��د�د 
ب��ه، من  م��ث��ال يحتذى  تثمل  ت���ز�ل 
�لذين  �لأم��ن  خ��الل جانب عنا�شر 

للوطن  و�لت�شحية  ب�شمت  يعملون 
�لعمل  و�أن ه��ذ�  بكل فخر و�ع��ت��ز�ز، 
�لفريق  ور�ءه  يقف  �جللي  �لوطني 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

�لد�خلية.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد  و�أو���ش��ح 
عام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �لنعيمي،  ع��ب��د�هلل 
�ح�شائيات  �ن  �ىل  عجمان،  �شرطة 
�ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة ت���وؤك���د �ح���ر�م 
�ل��ق��ان��ون و�لل���ت���ز�م ب��ه ح��ي��ث ت�شر 
ن�����ش��ب��ة �ل���وف���ي���ات خ����الل �ل���ع���ام �ىل 
ن�شمة  �ل��ف   100 كل  مقابل  �شبعة 
خالل   6.5 �ىل  تتقل�س  �أن  ع��ل��ى 
�لوقت �حلايل �ىل �ن يتم �لو�شول 
�ىل �ف�شل معدل عاملي وهو 4 لكل 
100 �ل���ف، وه���ذ� م��ا ي��دل على �ن 
�لمار�ت تتبو�أ منزلة متقدمة على 
�عتبار �ن بها �كر من 200 جن�شية 
خمتلفة، م�شر� يف �لوقت نف�شه �ن 
�لتوعوية  �حل��م��الت  تنظم  �ل����وز�رة 
�لف�شلية بجانب �حلمالت �لد�خلية 
لغات  بعدة  و�لتي ت�شدر  �إم��ارة  لكل 
�ملقيمة  �جلن�شيات  ك��اف��ة  لتخاطب 
ب�شفافية  �لتعامل  بجانب  بالدولة 
م��ع م��رت��ادي �ل��ط��ري��ق وو���ش��ع كافة 
�لر�شاد�ت لهم، كما �كد على �همية 
�لتعاون بني خمتلف �جلهات يف ذلك 
�ملرورية  �للجنة  �ملثال  �شبيل  وعلى 
�لطرق  �شبكة  ت��ط��وي��ر  يف  بعجمان 

و�نخفا�س �حلو�دث �ملرورية.
رئي�س  �مل���وي���ج���ع���ي  ع����ب����د�هلل  و�أك�������د 
�د�رة غرفة جتارة و�شناعة  جمل�س 
�لح�شائيات  كافة  �ن  على  عجمان 
ت�شر �ىل �حر�م �ملجتمع و�لفر�د 
ل��ل��ق��ان��ون ب���الم���ار�ت ، م�����ش��دد� على 
تكاتف �جلميع يف ن�شر هذه �لثقافة 
و خا�شة �ل��دور �حليوي لالأ�شرة يف 

ن�شر ثقافة �حر�م �لقانون، موؤكد� 
على تكامل كافة �جلهات بد�ية من 
�ل�شرة و�ملدر�شة ل �أن نرك ن�شرها 
�لع����الم  �و  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ع��ل��ى 
�لنعيمي،  عي�شى  علي  وق��ال  فقط. 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�أن �أع�شاء �ملجل�س ي�شعون جاهدين 
و�لت�شريعات  �ل���ق���و�ن���ني  ���ش��ن  �إىل 
يخدم  ما  مع  �ملبا�شرة  �لعالقة  ذ�ت 
وجميع  �ل����دول����ة  �أب����ن����اء  م�����ش��ل��ح��ة 
�مل��ق��م��ي��ني ع��ل��ى �أر����ش���ه���ا م���ن خالل 
و�أن  �ملمار�شات،  �ف�شل  �إىل  �لتو�شل 
ج�شدت  للمجل�س  �حل��ال��ي��ة  �ل����دورة 
ذلك �لأمر و�قعا ملمو�شا من خالل 
�ملتعلق  م�����ش��روع  ب���اإ����ش���د�ر  �لإق������ر�ر 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رة  ب��امل��ن�����ش��اآت 
بنودها  �أه���م  ملناق�شة  �أ���ش�����س  وو���ش��ع 
�لعمل  م���ن رو�ف������د  ر�ف������د�  ل��ت��ك��ون 

�لوطني.
�ملجل�س  ع�����ش��و  ع����رب  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 
�لعامري،  �أحمد  �لحت��ادي  �لوطني 
ع����ن ح���ر����س ج��م��ي��ع �لع���������ش����اء يف 
و�ل�شتجابة  للتلبية  �ملجل�س  �أروق��ة 
�أينما  �مل��و�ط��ن��ني  ملطالب  �ل�شريعة 
�لوطني  و�ج��ب��ه��م  ه���ذ�  و�ن  ك���ان���و�، 
�أن  مبينا  �ج��ل��ه،  م��ن  يعملون  �ل��ذي 
ع����دم ت���ف���رغ �ل��ع�����ش��و �إىل ع��م��ل��ه يف 
�مل��ج��ل�����س ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل مي��ث��ل حجر 
�لز�وية لعدم �إن�شاء مكاتب �أو فروع 
ل��ه��م ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة لتلقى 

على  �ملو�طنني  مقابلة  �أو  �ل�شكاوى 
ذلك  �لرغم من  وعلى  �ليوم،  م��د�ر 
بني  �لوطيدة  �لعالقة  طبيعة  ف��اإن 
و�لقائمة  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �ف��ر�د 
على �لتو��شل بني �حلاكم و�ملحكوم، 
متثل ح�شنا قويا ومنيعا ومتكامال 
ل�شتكمال وجهات �لنظر و�ل�شتماع 

�جلميع لبع�شهم �لبع�س.
�بر�هيم  �ل�شهابي  �لدكتور  وتطرق 
�لقانون  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  �ل�����ش��رق��اوي، 
بجامعة عجمان ، �ىل كيفية �حر�م 
�أجل  م��ن  ل��ق��ان��ون  و�ل��ف��رد  �ملجتمع 
�لعقوبة،  �ج��ل  م��ن  ولي�س  �ل��ق��ان��ون 
يعرف  �ن  �ن �جلميع لبد  مو�شحا 
مل�شلحتهم،  وج������د  �ل����ق����ان����ون  �ن 
�ل��ق��و�ن��ني جاءت  ب���ان  ي�����ش��ع��رو�  و�ن 
لل�شالح �لعام ، منوها �ن ذلك يتاأتى 
بالتوعية و�لتعريف بذلك ، وقناعة 
�ن  �مر حتمي حيث  بها  �ل�شخا�س 
�لول لاللتز�م  �لد�فع  �لقناعة هي 
ب��ال��ق��ان��ون و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات، ك��م��ا �شدد 
على �ن تكون هذه �لتوعية باملد�ر�س 
�ل�شرطة  ب��دور  م�شيد�  و�جل��ام��ع��ات 

�ملجتمعية يف هذ� �لطار.
�لن�شاري  �لدكتور عبد�هلل  و�أو�شح 
ب��اجل��ه��د �ل��ك��ب��ر ل��و���ش��ائ��ل �لع���الم 
�لقانون،  �ح�����ر�م  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف 
عجمان  �م��ان  مبادرة  �ىل  �أ�شار  كما 
�ملد�ر�س  طلبة  كافة  تخاطب  و�لتي 
يف ن�شر ثقافة معينة من خالل عدة 

حم���اور �إمي��ان��ي��ة و�أم��ن��ي��ة ، و�شحية 
�ملبادرة  �ن  مو�شحا  و�إج��ت��م��اع��ي��ة   ،

جاءت كدور مكمل لالعالم.
�أه��م��ي��ة دور �لعالم  �أك���د ع��ل��ى  ك��م��ا 
�حل���و����ش���ن���ي، مدير  م���ع���ني  ح�����ش��ني 
 ، بعجمان  �لإ�شالمي  �لعلمي  �ملعهد 
تعتمد  �ملتقدمة  �ل��دول  �ن  مو�شحا 
يف تقدمها على �ل�شيا�شة و�لقت�شاد 
�لقادمة  و�لعالم وقال �ن �لجيال 
�لدولة  منو  عاتقها  على  يقع  �لتي 
ل��ه��ا حلقة  �لع������الم  ي��ك��ن  �ن  لب����د 
�لو�شل مع �لمن ون�شر ثقافته من 
خ��الل ب��ث �ل��ق��ن��و�ت �لم��ن��ي��ة ون�شر 
�ملجل�س على  �أكد  �لثقافة. كما  هذه 
�همية دور بر�مج �لبث �ملبا�شر و�لتي 
�لتو��شل  تتيح  برملانات  تعد مبثابة 

بني �فر�د �ملجتمع وم�شوؤوليه.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

نظمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة بالتعاون 
�لإ�شالمية  و�ل�����ش��وؤون  ل��الأوق��اف  �لعامة  �لهيئة  م��ع 
)�ل�شعادة  ب��ع��ن��و�ن  دينية  حم��ا���ش��رة  �خل��ي��م��ة،  ب��ر�أ���س 
�لروحية يف �شهر �خلر( لف�شيلة �لدكتور علي �أحمد 
بح�شور  لل�شرطة،  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م�شجد  يف  علي، 
�ملو�شم  �لقيادة، وذلك �شمن  عدد كبر من منت�شبي 
ب�شرطة  �لعامة  �لعالقات  و  �لإع���الم  لإد�رة  �لثقايف 

ر�أ�س �خليمة.

�شهر  �أهمية  ح��ول  حديثة  �أحمد  علي  �لدكتور  وب��د�أ 
رم�شان و �لف�شائل �لكثرة �لتي ي�شمها هذ� �ل�شهر 
�لرحمة  و  �خل��ر  �شهر  هو  رم�شان  ف�شهر  �لف�شيل، 
فيه  �ل�شفاء،  و  �لطهر  �شهر  �ل��ع��ف��ة،  و  �ل��ن��ق��اء  �شهر 

ت�شفو �لقلوب و ت�شمو �لنفو�س و ترقى �لأرو�ح.
�شهر�ً هذه بركاته وهباته ل بد لكل م�شلم  �ن  وقال 
و�أن  �ملعا�شي،  �جتناب  و  �لطاعات  بفعل  ي�شتقبله  �أن 
يقبل على ربه �شبحانه وتعاىل بالتوبة �لن�شوح، و�أن 
�أهلها، و�أن يربئ نف�شه من كل ذنب  يرد �ملظامل �إىل 
�أو مع�شية، وعلى �لعبد �أن يجاهد نف�شه فيمنعها عما 

حرم �هلل عليه من �لأق��و�ل و �لأع��م��ال، لأن �ملق�شود 
من �ل�شيام هو �لتقوى وطاعة �ملوىل. 

و�أن  ب��ال��دع��اء  للح�شور  ت��وج��ه  �مل��ح��ا���ش��رة  خ��ت��ام  ويف 
ي���دمي ن��ع��م��ة �لأم����ن و �لأم�����ان ع��ل��ى دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، و�أن يحفظ رئي�س �لدولة و نائبه و 
جميع �أخو�نهم حكام �لإم��ار�ت، و يهيئ لهم �لبطانة 
�ل�شاحلة �لتي تعينهم على خدمة هذ� �لوطن و �شعبه، 
كما توجه بال�شكر �جلزيل ل�شرطة ر�أ�س �خليمة على 
تنظيم مثل تلك �ملحا�شر�ت �لهادفة، �لتي تعمل على 

ن�شر �خلر و �لر�شاد بني كافة �أفر�د �ملجتمع.

�صرطة راأ�ص اخليمة تنظم حما�صرة ال�صعادة الروحية 

�صرطة عجمان تنظم حملة ل�صبط 
ال�صائقني املخالفني وامل�صتهرتين

•• عجمان-الفجر: 

حملة  عجمان  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  �إد�رة  �أطلقت 
�ل�شبط �ملروري ل�شبط �ملخالفني �مل�شتهرين و�لتي ��شتمرت ملدة �شهرين 
وذلك متا�شيا مع �لنهج �لإ�شر�تيجي لوز�رة �لد�خلية لقطاع �ملرور ، ومن 
منطلق �حلر�س على رفع معدل �ل�شالمة �ملرورية و�أ�شفرت نتائج �حلملة 
عن حترير )690( خمالفة مرورية وحجز )214( مركبة ، منها )71( 
مركبة لزيادة ن�شبة تلوين �لزجاج و)15( مركبة ت�شبب �شجيج ، كما مت 

�شبط )14( �شخ�س يقودون مركبات بدون رخ�شة �شوق .
�شرطة  عام  قائد  نائب  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد  وذك��ر 
عجمان �أن �حلملة ��شتهدفت جميع مناطق وطرق �لإمارة لتحقيق �لأمن 
�ل�شبطيات  �أه��م  و�أن  �لأم��اك��ن  ه��ذه  م��رت��ادي  جلميع  و�ل�شالمة  �مل���روري 
�شيارة وكذلك مت   24 �لقيادة بطي�س وتهور حيث مت �شبط  تركزت على 
�شبط �ل�شيار�ت �لتي تزود باأجهزة لزيادة �ل�شرعة �أو �أحدثت �أ�شو�ت عالية 
جتديد  ع��دم  خمالفة   )103( هي  �ملخالفات  �أه��م  و�أن   ، لل�شكان  مزعجة 

�مللكية و )51( �إنتهاء �لتاأمني .
ونهيب باجلميع �لتقيد بالأنظمة �ملرورية و�ل�شرعات �ملحددة و�لإر�شاد�ت 
�ملخالفني  ن�شتهدف  و�شوف  �حلمالت  ه��ذه  نو��شل  �شوف  و�أن��ن��ا  �مل��روري��ة 

�خلارجني عن �لقان�ون .
ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �إد�رة  �شعيب عبد�هلل كاجور مدير  �ملقدم  و�أك��د 
عجمان �أن هذه �حلملة مت تنظيمها بعد ر�شد �لدوريات لعدد من �ملخالفات، 
وورود �ل�شكاوي من �ملو�طنني و�ملقيمني حول �إزعاج بع�س �ملركبات �ملزودة 
دث �شجيجاً ، �لأمر �لذي ��شتدعى ت�شكيل فريق ل�شبط  باأجهزة �شرعة حتحُ
هذه �ملركبات باإ�شر�ف من �ل�شباط �ملخت�شني ، وبرفقتهم فنيون يقومون 
�شرعتها  وتزيد من   ، �لأجهزة  بهذه  تزويدها  �مل�شتبه يف  �ملركبات  بفح�س 

مما ت�شبب باإزعاج �ل�شكان وت�شكل عامل خطر على �شالمتهم .
�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �شائقيها  وخمالفة  �ملركبات  ه��ذه  حجز  مت  �أن��ه  م�شر�ً 

�لقانونية �لكفيلة ب�شبط وردع �مل�شتهرين ب�شالمة �ل�شكان ور�حتهم .

فقدان جواز �سفرت
منر  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
-�مل����������غ����������رب  زرو�ل  
�شفره  �جلن�شية-    ج��و�ز 
   )3086421( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
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•• عوا�صم-وكاالت:

ي�شعى  �أن��ه  �ملعار�س  �ل�شوري  �لوطني  �لئتالف  �أعلن 
�إىل جمع �لف�شائل �مل�شلحة �شمن جي�س موحد ي�شهل 

متويله وت�شليحه.
�أجريت  مقابلة  يف  كيلو  مي�شال  �لئتالف  ع�شو  وق��ال 
�حلر  �جلي�س  تنظيم  �إع���ادة  يتعني  �إن��ه  باري�س  معه يف 
رغبة  �إىل  و�أ���ش��ار  و�ن�شباط،  حقيقية  بقيادة  وهيكلته 
�أع�شاء  �إن�شاء جمل�س تنفيذي من ع�شرة  �لئتالف يف 

يتوىل �إعادة �لتنظيم.
و�أ�شاف �أنه يجب �إدماج �ل�شباط �ل�شابقني �ملوجودين 
حاليا يف �لأردن وتركيا يف �جلي�س �لذي يعتزم �لئتالف 
�لوطني بناءه. وتو�جه كتائب �جلي�س �حلر �نتقاد�ت يف 
بع�س  �ن�شباط  بعدم  فيها  تنت�شر  �لتي  �ملناطق  بع�س 
�أفر�دها وف�شلها يف ت�شكيل قوة موحدة تكون قادرة على 
مو�جهة �لقو�ت �ملو�لية للرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد.

ويف �ملقابل، هناك ف�شائل مقاتلة �إ�شالمية مثل كتائب 
و�ن�شباطا،  �لأك��ر تنظيما  باأنها  �ل�شام تو�شف  �أح��ر�ر 
وهي يف �لغالب تعار�س �لتنظيم حتت �شلطة �لئتالف 
�ل�شوري �ملعار�س وقال كيلو �إن �لئتالف �شي�شعى �إىل 
�أع�شاء،  ع�شرة  من  �ملوؤلف  �لتنفيذي  �ملجل�س  �نتخاب 
�مل�شلحة،  �لف�شائل  تنظيم  �إع��ادة  على  �شي�شرف  �ل��ذي 

خالل �جتماع يعقد �ل�شهر �لقادم.
خلدمة  جهاز  مبثابة  �شيكون  �ملجل�س  هذ�  �أن  و�أ�شاف 
�ملعار�شة،  ل�شيطرة  �خلا�شعة  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل�شوريني 
وحتدث عن نية �لئتالف �إن�شاء جهاز مايل لال�شتفادة 
�أو  من �لأم���و�ل �لتي حت��ول من �ل�شوريني يف �خل��ارج، 

�لأن�����ش��ط��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف  �ل��ت��ي ميكن حت�شيلها م��ن 
�ملناطق �خلارجة عن �شيطرة �لنظام.

�لأكر  �مل�شاألة  �حل��ر  �جلي�س  ف�شائل  ت�شليح  وي�شكل 
�إحلاحا بالن�شبة �إىل �لئتالف �لذي �نتخب قبل �أ�شابيع 

�أحمد �جلربا رئي�شا جديد� له.
وقالت م�شادر من �جلي�س �حلر �إنه بد�أ يتلقى يف �لأيام 
�ملا�شية �أ�شلحة نوعية، خا�شة منها �مل�شادة للدروع ول 
تز�ل �لدول �لغربية حتجم عن �إمد�د �ملعار�شة بال�شالح 

خ�شية �أن تقع يف �أيدي ف�شائل تو�شف باملت�شددة.
�أوباما  ب��ار�ك  �لرئي�س  �إد�رة  �إن  �أمركي  م�شوؤول  وقال 
�أح�����رزت ت��ق��دم��ا ب��اجت��اه �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �مل��ع��ار���ش��ة �لتي 
�ملعار�شة  لت�شليح  �لكونغر�س  ن���و�ب  م��ن  ع��دد  يبديها 
�ل�شورية و�أ�شاف �أن �أع�شاء جلنة �ملخابر�ت يف جمل�س 
�لت�شليح  فكرة  على  معر�شني  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �ل�شيوخ 
و�فقو� مبدئيا على م�شي �إد�رة �أوباما يف خطة �لت�شليح 
�مل��ف��ر���ش��ة، ل��ك��ن��ه��م ط��ال��ب��و� ب��اإط��الع��ه��م ع��ل��ى تنفيذ 

�لعملية �ل�شرية.
�جل���ي�������س �حلر  ت����زوي����د  خ���ط���ط  ت��ت��ع��ط��ل  �أن  ومي���ك���ن 
بالأ�شلحة يف ظل �لتوتر�ت �لقائمة بينه وبني ما ت�شمى 
على  �ملح�شوبة  و�ل�شام  �ل��ع��ر�ق  يف  �لإ�شالمية  �ل��دول��ة 
يف  �لطرفني  ب��ني  ��شتباكات  و�شجلت  �لقاعدة  تنظيم 
كتيبتني يف  قائدي  �ملا�شية عقب مقتل  �لقليلة  �لأي��ام 
�أنهم منتمون  �جلي�س �حلر بر�شا�س م�شلحني يعتقد 
لذلك �لتنظيم وقال �ملجل�س �لع�شكري �لأعلى للجي�س 
�حلر �إنه يريد �أن حتقق �ملحكمة �ل�شرعية يف حلب يف 
للمحكمة.  �لقتلة  بت�شليم  مطالبا  �لغتيال،  حادثتي 
على  �لتفتي�س  ن��ق��اط  حظر  ق��رر  �ملجل�س  �أن  و�أ���ش��اف 

يف  ملثمني  م�شلحني  وج��ود  ومنع  �لرئي�شية،  �ل��ط��رق 
تلك �لنقاط.

�ىل ذل����ك، �ع��ل��ن ج��ي�����س �لح���ت���الل �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي عن 
معارك  خالل  �شوريا  من  �طلقت  قذ�ئف  عدة  �شقوط 
يف  �ل�شورية  �ملعار�شة  ومقاتلي  �لنظامي  �جلي�س  بني 
�جل���زء �ل���ذي حتتله ����ش��ر�ئ��ي��ل م��ن �جل���ولن ب���دون �ن 

توقع �شحايا.
�طلقت  قذ�ئف  �ن عدة  �جلي�س  با�شم  وقالت متحدثة 
من �شوريا �نفجرت يف �شمال �جلولن بدون �ن تت�شبب 
با�شابات �و ��شر�ر . و��شافت �ن �لقذ�ئف �طلقت على 

ما يبدو على �رتباط بالو�شع �لد�خلي يف �شوريا ملمحة 
�لقذ�ئف  و�ن  م�شتهدفة  غ��ر  ��شر�ئيل  �ن  �ىل  بذلك 
و�ملعار�شة  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  م��ع��ارك  ع��ن  ن��اجت��ة 
�ل�شورية �مل�شلحة وحتتل ��شر�ئيل منذ 1967 حو�ىل 
�لتي �شهدت  �جلولن  ه�شبة  من  مربع  كلم   1200
حدة  وت�شاعدت  �لخ���رة  �ل�شهر  يف  متكررة  ح���و�دث 
غار�ت  مايو  �ي��ار  بد�ية  ��شر�ئيل يف  �شنت  �لتوتر حني 
ج��وي��ة ����ش��ت��ه��دف��ت خم����ازن ذخ����رة ق���رب دم�����ش��ق وفق 
م�شوؤولني ��شر�ئيليني. وتوعدت دم�شق بالرد فور� على 

�ي �شربة ��شر�ئيلية جديدة.

•• بغداد-يو بي اأي:

�أعلنت �ل�شلطات �لعر�قية مقتل مفتي تنظيم �لقاعدة با�شتباك مع قوة تابعة للجي�س ب�شمال مدينة تكريت مركز 
حمافظة �شالح �لدين.

وذكر م�شدر يف �شرطة �ملحافظة �لثالثاء، �أن قوة تابعة للفرقة �لر�بعة باجلي�س �لعر�قي ��شتبكت يف �شاعة متاأخرة 
�ل�شينية  �ل�شكريات بناحية  �أم�س مع جمموعة م�شلحة حاولت �لهجوم على مقر ع�شكري، يف منطقة  من م�شاء 
)40 كلم �شمال تكريت(، ما �أ�شفر عن مقتل مفتي تنظيم �لقاعدة �لذي كان ير�فق �ملجموعة �ثناء �لهجوم ويدعى 
حممد ح�شني ومن جهة �أخرى �أ�شفر �شقوط عدد من قذ�ئف �لهاون على مقر للجي�س �لعر�قي يف ناحية حمام 
�لعليل )30 كلم جنوب �ملو�شل( عن مقتل مدين و�إ�شابة ت�شعة �خرين جميعهم من عائلة و�حدة بجروح ،ف�شال 

عن �حلاق ��شر�ر مادية بد�ر �شكنية �شقطت عليها �حدى �لقذ�ئف .

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

ق�����ال وزي�������ر �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ك���ب���ر م����ن حزب 
بنيامني  �ل���وزر�ء  رئي�س  �إن  �حلاكم  �لليكود 
ن��ت��ن��ي��اه��و ل ي��ع��ت��زم ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���و�ت هامة 
جتاه �لفل�شطينيني و�أنه يف حال �أر�د تنفيذ 
خ��ط��و�ت ك��ه��ذه ف��اإن��ه ل��ن ي��ل��ق �أي دع���م من 

جانب حزب �لليكود �لذي يتزعمه.
ونقلت �لإذ�عة �لعامة �لإ�شر�ئيلية �م�س عن 
�لوزير �لذي مل تذكر ��شمه، قوله �إن نتنياهو 
بعيدة  �شيا�شية  ب��خ��ط��و�ت  �ل��ق��ي��ام  ي��ن��وي  ل 
�ملدى جتاه �لفل�شطينيني، وهدفه �لأ�شا�شي 
هو �إظهار ��شتعد�د لإجر�ء مفاو�شات معهم 
و�أ�شاف �لوزير �أن �حلكومة تقدر �أن رف�س 
�لفل�شطينية حممود عبا�س  �ل�شلطة  رئي�س 

�أبو مازن �شيحبط �لعملية �ل�شيا�شية .
ل��ك��ن �ل���وزي���ر ���ش��دد ع��ل��ى �أن����ه ل ي��وج��د �أي 
�شيا�شية  خطوة  نتنياهو  يقود  ب��اأن  �حتمال 
ول  للفل�شطينيني..  هامة  ت��ن��ازلت  ت�شمل 
رئي�س  م��ع  �شيذهب  �لليكود  ح��زب  يف  �أح���د 
�لوزير  با�شتثناء  كهذه  خطوة  يف  �حلكومة 

يوفال �شطاينيت�س .
و�أكد �لوزير �لإ�شر�ئيلي �أنه ل يوجد �أ�شا�س 
يف �لو�قع للحديث حول �نفجار �شيا�شي يف 
ت��رددت موؤخر�  �أن��ب��اء  �إىل  �إ���ش��ارة  �لليكود يف 
ع��ن حزب  نتنياهو  �ن�����ش��ق��اق  �ح��ت��م��ال  ح���ول 
�شارون  �أري��ي��ل  �ن�شقاق  غ���ر�ر  على  �لليكود 

�ل������ذي �أق�������ام ح�����زب ك���دمي���ا وت��ن��ف��ي��ذ خطة 
�لن��ف�����ش��ال و�لن�����ش��ح��اب م��ن ق��ط��اع غ���زة يف 

�لعام 2005.
�أن نتنياهو  كذلك يوؤكد حمللون �شيا�شيون 
عن  �لن�شقاق  كهذه،  خطوة  على  يقدم  لن 
�لليكود، خا�شة و�أنه ل يطرح �أي �أفق �شيا�شي 
كما �أن �لنتخابات �لد�خلية ملوؤ�ش�شات حزب 
�أظهرت  �أ�شبوعني،  �لتي جرت قبل  �لليكود، 
كبر  ب�شكل  ت��ر�ج��ع��ت  نتنياهو  �شعبية  �أن 

د�خل هذ� �حلزب �لذي يتزعمه.
قلقها  �إ�شر�ئيل عن  �آخ��ر، عربت  من جانب 
م��ن ق���ر�ر �لحت����اد �لأوروب�����ي ب��ع��دم �شريان 
�لتفاقيات بني �جلانبني على �مل�شتوطنات ، 
�لأمر �لذي مينع متويل وتعاون مع هيئات 
�إ�شر�ئيلي  م�شوؤول  وو�شف  �مل�شتوطنات،  يف 

هذ� �لقر�ر باأنه هزة �أر�شية .
�لإ�شر�ئيلية  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب  وق���ال 
�لإ�شر�ئيلية  �لعامة  ل��الإذ�ع��ة  �إلكني،  زئيف 

�م�س، �إن قر�ر �لحت��اد �لأوروب��ي مبنع دول 
�لحت���اد م��ن مت��وي��ل �أو �ل��ت��ع��اون م��ع جهات 
على  و�شي�شعب  ج��د�  مقلق  �مل�شتوطنات  يف 
�إج����ر�ء �ت�����ش��الت ح��ول �تفاقيات  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 

م�شركة مع �لحتاد .
�مل�شتوى  ق����ال م�������ش���وؤول رف��ي��ع  م���ن ج��ان��ب��ه 
لالإذ�عة  �لإ�شر�ئيلية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف 
�لحتاد  �شيا�شة  يف  ج��دي��د  ل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لأوروب��ي لكن هذه �ملرة �لأوىل �لتي توجد 

فيها وثيقة خطية وملزمة .
�لحتاد  �أن  ع��ن  ه��اآرت�����س  �شحيفة  وك�شفت 
�لأوروبي عمم يف 30 حزير�ن يونيو �لفائت 
تعليمات ملزمة جلميع دول �لحتاد �ل28 
وتق�شي مبنع تقدمي �أي متويل �أو تعاون �أو 
�ملوجودة  للجهات  جو�ئز  �أو  لالأبحاث  منح 
و�لقد�س  �لغربية  �ل�شفة  �مل�شتوطنات يف  يف 

�ل�شرقية.
�لتعليمات  مبوجب  �أنه  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
�لدول  �لأوروب���ي على  �لحت��اد  �لتي عممها 
�لتوقيع  يتم  �ت��ف��اق  �أي  ف��اإن  �لأع�����ش��اء فيه، 
�أن  ي��ج��ب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  م��ع  �مل�شتقبل  يف  عليه 
ي�شمل بند� ين�س على �أن �مل�شتوطنات لي�شت 
جزء� من دولة �إ�شر�ئيل ولذلك فاإنها لي�شت 

جزء� من �لتفاق.
�جلديدة  �لتعليمات  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�لذر�ع  وه��ي  �لأوروب��ي��ة،  �ملفو�شية  عممتها 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد �لأوروب���������ي، وح����ددت 
م��ع��اي��ر �ل���ت���ع���اون ب���ني �لحت�����اد �لأوروب������ي 
�جلهات  وب�����ني  ف���ي���ه  �لأع���������ش����اء  و�ل���������دول 
�لإ�شر�ئيلية، �حلكومية و�خلا�شة، لل�شنو�ت 
تدخل  �أن  يتوقع  و�لتي   ،2020-2014
18 متوز  حيز �لتنفيذ يوم �جلمعة �ملقبل، 
رفيع  موظف  عن  �ل�شحيفة  ونقلت  يوليو 
و�شفه  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  يف  �مل�شتوى 
�ل���ق���ر�ر �جل���دي���د ل���الحت���اد �لأوروب��������ي باأن 

در�ماتيكي و�أنه مبثابة هزة �أر�شية .

�آب-  6 ي��وم  �لثالثاء،  باك�شتان،  يف  �ملركزية  �لنتخابات  جلنة  �أعلنت 
�أغ�شط�س �ملقبل موعد�ً لإجر�ء �نتخابات �لرئا�شة.

فخر  رئي�شها،  �أن  �لنتخابات  جلنة  عن  �لباك�شتانية  جيو  قناة  ونقلت 
�لدين �إبر�هيم، و�فق على جدول �لإنتخابات �لرئا�شية وموعدها يف 6 

�آب-�أغ�شط�س.
 24 حتى  �شتقّدم  لالنتخابات  �لر�شح  �أور�ق  ف���اإن  ل��ل��ج��دول،  ووف��ق��اً 
26 من  متوز-يوليو �جل��اري، يف حني �أن عملية �لتدقيق �شتجري يف 

�ل�شهر �ملذكور.
وميكن �شحب �أور�ق �لر�ّشح يف 29 متوز-يوليو.

و�شتجري �لإنتخابات وفقاً للجدول يف 6 �أغ�شط�س، وتعلن �لنتائج يف 7 
منه وكان �ملتحدث با�شم �لرئا�شة �لباك�شتانية �أعلن موؤخر�ً �أن �لرئي�س 
�حلايل، �آ�شف علي زرد�ري، �لذي �نتخب يف �أيلول-�شبتمرب 2008 لن 

ير�ّشح لولية ثانية.

ودعتها  �لد�خلية  �شوؤونها  يف  �لركي  �لتدخل  رف�شها  م�شر،  �أعلنت 
عبد  �لركي،  �لرئي�س  مطالبة  على  رد�ً  وذل��ك  �شيادتها،  �ح��ر�م  �ىل 
�هلل غول، �لإفر�ج عن �لرئي�س �ملعزول حممد مر�شي، وتقدميه خّطة 
م�شر  يف  منتخب  م��دين  حكم  نحو  �ل�شيا�شي  �لنتقال  عملية  لإنهاء 

خالل 8 �أ�شهر.
وقال �أحمد �ل�شلماين، �مل�شت�شار �لإعالمي لرئي�س �جلمهورية �ملوؤقت، 
�لت�شريحات  ترف�س  �لرئا�شة  موؤ�ش�شة  �إن  �م�س  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف 
�ل�شيادة  �ح��ر�م  �أنقرة  �أن على  و�أ�شاف  �لأخ��رة حول م�شر  �لركية 
�مل�شرية وعدم �لتدخل يف �ل�شاأن �مل�شري.. فم�شر مل تتدخل يف �أحد�ث 

تق�شيم حيث جرت �لإحتجاجات �لركية �أخر�ً.
�أية  �شاأنها من  �أي تدخل يف  تقبل  لن  �أن م�شر  �ل�شلماين على  و�شدد 
ك��ب��رة مثل  دول���ة  ع��ن  �ن��ه��ا تتحدث  �ن تعلم  ع��ا���ش��م��ة.. وع��ل��ى تركيا 

م�شر.
�ملعزول حممد  �مل�شري  �لرئي�س  ف��ور�ً عن  بالإفر�ج  وكان غول طالب 
مر�شي، وقّدم خّطة لإنهاء عملية �لنتقال �ل�شيا�شي نحو حكم مدين 

منتخب يف م�شر خالل 8 �أ�شهر.

�أوقفت �ل�شرطة �لركية، �لثالثاء، 30 �شخ�شاً مبد�همات يف ��شطنبول 
لرتباطهم باحتجاجات منتزه غيزي.

�لتابعة  �لإره����اب  مكافحة  ف��رق  �أن  �ل��رك��ي��ة،  ح��ري��ت  وذك���رت �شحيفة 
�أكر  ل�شرطة ��شطنبول بد�أت يف وقت مبكر من �شباح �م�س مبد�همة 
�شخ�شاً   30 و�عتقلت  �لطالب،  مهاجع  بع�س  بينها  عنو�ن   100 من 
�ل��رك��ي يف  �ل�شباب  �أوزدمي����ر، رئي�س �حت��اد  �أول��غ��و  �لأق���ل بينهم،  على 
��شطنبول و�أع�شاء من �لإحتاد. وت�شتبه �ل�شرطة يف م�شاركة �ملوقوفني 
باأعمال عنف �شد �ل�شرطة و�أ�شحاب حمالت جتارية خالل �لحتجاجات 
مبنتزه غيزي. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن عدد �ملوقوفني قد يرتفع لأن 
عمليات �ملد�همة ل تز�ل م�شتمرة. وكانت �لنيابة �لعامة �لركية حّولت 
15 موقوفاً �إىل �ملحاكمة بتهمة �لإنتماء �إىل منظمات �إرهابية و�إحلاق 

�ل�شرر مبمتلكات عامة.

ا�شالم اباد

القاهرة

انقرة

عوا�صم

القاعدة ت�صعى لإعالن دولة اإ�صالمية �صمال �صوريا  مقتل مفتي تنظيم القاعدة يف العراق
•• لندن-يو بي اأي:

�إن تنظيم  �ل�����ش��وري �حل���ر  ب����ارز يف �جل��ي�����س  ق���ال ق���ي���ادي 
�أول  يف  �شوريا  �شمال  يف  �إ�شالمية  دول��ة  �شيعلن  �لقاعدة 
��شتمر�ر عمليات �لإغتيال بحق  �أيام عيد �لفطر، متوقعاً 

قياد�ت و�شخ�شيات مهمة يف �جلي�س �حلر .
وقال �لقيادي �لذي ف�شل عدم ذكر ��شمه ل�شحيفة �ل�شرق 
�لأو�شط �إن هناك معلومات موثوقة لدى �لت�شكيل �مل�شلح 
دولة  �لقاعدة  �إع��الن  بقرب  تفيد  �ل�شوري  للنظام  �ملناوئ 

�إ�شالمية يف �شمال �شوريا بعد هزم �جلي�س �حلر و�ل�شيطرة 
على �ملعابر �حلدودية مع تركيا.

و�أكد �أن �شاعة �ل�شفر حتددت يف �أول �أيام عيد �لفطر، و�أن 
�لأ�شا�شيني،  �لهدفني  �شيكونان  وح��ارم  �لهو�  باب  معربي 
و�لثاين  و�ل���ذخ���رة،  �ل�����ش��الح  ل��الإم�����ش��اك مب�����ش��ادر  �لأول 

لالإم�شاك باملال من خالل تهريب �لنفط �خلام .
�أ�شبوع  منذ  ب��د�أ  �خلطة  ه��ذه  تنفيذ  �أن  �لقيادي  و�أو���ش��ح 
�ل��د�ن��ا، ثم  و�أخ��ي��ه، يف بلدة  �لق�س،  ف��ادي  �لقائد،  ذب��ح  مع 
�غتيال ع�شو جمل�س �لقيادة �لعليا �ملعروف، كمال حمامي 

بحق  �شت�شتكمل  علنية  �غتيالت  �شل�شلة  �أن  �ىل  م�شر�ً   ،
�شباط و�شخ�شيات مهمة يف �جلي�س �ل�شوري �حلر .

ك�شف هذه �خلطة  �أن  بعد  �أن �جلي�س �حلر  �مل�شدر  و�أك��د 
بدء  لتفادي  و�شي�شعى  وم��وث��وق  �شيق  نطاق  على  عممها 
�لثو�ر يف  �إ�شعاف  �شاأنها  �أي��ة جبهة من  فتح  �أو  �أي هجوم 
�حلر  �جلي�س  ب��ه  يقوم  م��ا  �أن  �إىل  ولفت  �لنظام  مو�جهة 
�شتكون  �لتي  �لبلد�ت  يف  وح��و�ج��ز  كتائب  ن�شر  هو  حالياً 
م�شتهدفة بح�شب �ملخطط، وتدعيم �نت�شارنا فيها بحيث 

ل تكون لقمة �شائغة بيد �لدولة �لإ�شالمية .

قرار اأوروبا مبقاطعة امل�ستوطنات يغ�سب تل اأبيب

اإ�صرائيل ت�صتبعد تنفيذ خطوات هامة جتاه الفل�صطينيني 

اإ�صرائيل تتهم الحتاد الأوروبي بالتحامل عليها 

قذائف من �سوريا ت�سقط يف اجلولن املحتل

املعار�صة ال�صورية تخطط لبناء جي�ص منظم 

•• القد�ص املحتلة-ا ف ب:

�تهمت ��شر�ئيل �لحتاد �لوروبي �م�س بالتحامل عليها 
�ملحتلة من  �لر����ش��ي  ي�شتثني  �وروب��ي  ق��ر�ر  تبني  عقب 

�لتعاون بني �لحتاد �لوروبي و��شر�ئيل.
وين�س �لقر�ر �لذي مت �قر�ره يف 30 من حزير�ن-يونيو 
�ملا�شي وين�شر �جلمعة يف �لن�شرة �لر�شمية لالحتاد على 
و�لحتاد  ��شر�ئيل  دول��ة  بني  �ملوقعة  �لتفاقات  كافة  �ن 
�نها  �ىل  وب�����ش��ر�ح��ة  ب��و���ش��وح  ت�شر  �ن  �لوروب����ي يجب 
بيان  بح�شب   1967 عام  �ملحتلة  �لر��شي  يف  تطبق  ل 

ن�شرته بعثة �لحتاد �لوروبي يف ��شر�ئيل.
و�كد �ملتحدث با�شم �لبعثة ديفيد كري�س لوكالة فر�ن�س 
�ل�شر�ئيلية موؤهلة  �لكيانات  بر�س هذه توجيهات حول 
للح�شول على متويل من �لحت��اد �لوروبية �و ل. �نها 
متيز بني ��شر�ئيل و�لكيانات يف �ل�شفة �لغربية و�لقد�س 

�ل�شرقية وقطاع غزة وه�شبة �جلولن .
�لك�شف  ��شر�ئيلي طلب عدم  ومن ناحيته، قال م�شوؤول 
ع��ن ����ش��م��ه ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س  ي��ظ��ه��ر �لوروب���ي���ون 

حتامال غر مربر على ��شر�ئيل .
بدل  �شغر  بلد  مهاجمة  �لوروب���ي���ون  يف�شل  و����ش��اف 
�ملتنازع عليها  بالر��شي  يتعلق  فيما  �لقوى  �لدول  من 
ما  �ىل  ����ش��ارة  يف   ، �نتقامية  تد�بر  من  يخ�شون  لنهم 
مت  �ن��ه  �مل�شوؤول  و�ك��د  �لتبت  ه�شبة  يف  �ل�شني  به  تقوم 
�ب���الغ ����ش��ر�ئ��ي��ل يف �للحظة �لخ���رة ب��ه��ذ� �ل��ق��ر�ر وهو 
�مر ل يحدث يف �لعادة . وحاول وزير �لعالقات �لدولية 
�ل�شر�ئيلي يوفال �شتاينتز �لتقليل من �ثر �لقر�ر قائال 
يف  نبالغ  �ن  عليما  يجب  ل  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  لذ�ع��ة 
تاثر هذ� �لتوجه �لد�ري �ملزعج كونه ل ينطبق �ل على 
�لتفاقات �مل�شتقبلية ولي�س تلك �ملوقعة بالفعل . و��شاف 
بنيامني  �ل��وزر�ء �ل�شر�ئيلي  �ملقرب من رئي�س  �شتاينتز 

�لوروبيون  و�خل��ارج��ي��ة  �ملالية  وزر�ء  غالبية  نتانياهو 
����ش��ر�ئ��ي��ل ومن  �و مقاطعة  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  ي��ع��ار���ش��ون 
لالذ�عة  �لكني  زئيف  �خلارجية  وزي��ر  نائب  �ك��د  جهته، 
ذ�تها �ن �لحتاد �لوروبي �رتكب خطاأ . وقال �لكني هذه 

مبادرة مقلقة للغاية تاتي يف وقت �شيء لنها لن تقوم �ل 
�ملفاو�شات يف  �لفل�شطينيني �عادة �طالق  بتعزيز رف�س 
��شارة �ىل جهود وزير �خلارجية �لمركي جون كري 

�عادة �طالق حمادثات �ل�شالم.

الأمن الأردين ي�صادر اأ�صلحة وذخائر 
•• عمان-يو بي اأي:

ميلكه  منزل  مد�همة  عن  �لثالثاء،  �لأردنية  �لعام  �لأم��ن  مديرية  �أعلنت 
مو�طن يف حمافظة معان جنوب �لبالد فجر�، و�شبط كميات كبرة من 

�لأ�شلحة و�لذخائر بد�خله.
منه،  ن�شخة  �إنرنا�شونال  بر�س  يونايتد  تلقت  بيان،  يف  �ملديرية  وقالت 
�ل�����ش��رط��ة يف حمافظة  ومل��دي��ري��ة  �لأم��ن��ي��ة  ل��الأج��ه��زة  م��ع��ل��وم��ات وردت  �إن 
�أردين بتخزين كميات كبرة من �لأ�شلحة  �إىل قيام  معان )جنوب( ت�شر 

و�لذخرة يف �أحد �ملنازل .
�ملعلومة  تلك  ومتابعة  و�لتحقيق  �لتحري  على  �لعمل  بو�شر  �أن��ه  و�أ�شاف 
وق���ام ف��ج��ر �ل��ي��وم ف��ري��ق خ��ا���س مب��د�ه��م��ة �مل��ن��زل �مل��ع��ن��ي ب��ع��د �ل��ت��اأك��د من 
�ملعلومة، حيث �شبط بد�خل �ملنزل على كميات متفرقة �لأ�شلحة �ملختلفة 
من بنادق وم�شد�شات وعتاد وذخرة متفرقة �إ�شافة �إىل عدد من �لقنابل 
�ملنزل  مالك  على  �لقب�س  و�ألقي  �لليلية  و�ملناظر  و�ل�شوئية  �لدخانية 

وبو�شر �لتحقيق معه .

اغتيال عقيد يف الدفاع اجلوي الليبي 
•• طرابل�ص-يو بي اأي:

�أعلن م�شدر ر�شمي ليبي �م�س عن �غتيال �لعقيد فتحي على �لعمامي �آمر 
�لليبي مبدينة درنة  �لدفاع �جلوي  �لتابع لرئا�شة  �لبحث و�لإنقاذ  مكتب 
ب�شرق �لبالد. وقالت وكالة �لنباء �لليبية �لر�شمية ) و�ل ( �أن جمموعة 
من �ملو�طنني �أح�شرو� جثمان �لقتيل �إىل م�شت�شفى ،ونقلت عنهم قولهم 
�إن �لنار �طلقت من �شيارة على �لعقيد �لعمامي م�شاء �أم�س وكان �لعمامي 

يهم حينها بفتح حمالته لبيع �لف�شة و�لإك�ش�شو�ر�ت .
�قتحام  ج��رى  ليبيا،حيث  ت�شود  �لأم��ن��ي  �لفلتان  م��ن  حالة  �ن  �ىل  ي�شار 
مقر�ت وموؤ�ش�شات ر�شمية وحما�شرة وز�رتي �لعدل و�خلارجية ،بال�شافة 

�ىل حماولت �غتيال قادة ع�شكريني.
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•• كابول-يو بي اأي:

ق���ت���ل���ت ق�������و�ت �لأم��������ن �لأف���غ���ان���ي���ة 
�نتحارياً قرب مطار كابول �لدويل 
يف �لعا�شمة �لأفغانية كابول و�أفادت 
�شحيفة خ��ام��ا �لأف��غ��ان��ي��ة �م�����س �ن 
�نتحارياً كان يحاول مهاجمة حاجز 
تفتي�س لل�شرطة قرب مطار كابول 
�أمنية  �أقدمت قو�ت  �ل��دويل عندما 

على �إطالق �لنار عليه فاأردته.
ومل يعلق �مل�شوؤولون �لأمنيون على 
�أمنيان  �حلادث بعد وقتل عن�شر�ن 
�أ�شخا�س   3 وج�����رح  �لأق�������ل،  ع��ل��ى 
مفخخة  ن���اري���ة  در�ج������ة  ب��ان��ف��ج��ار 
ب�شرق  ن��ان��غ��اره��ار  ولي����ة  �م�����س يف 

�أفغان�شتان.
ل�شحيفة  �لل��ك��روين  �ملوقع  ونقل 
�شرطة  رئي�س  ع��ن  �لأفغانية  خاما 
�لولية، مع�شوم خان ها�شمي، قوله 
�إن در�جة نارية مفخخة �نفجرت يف 
�إىل  �أدى  م���ا  �آب�����اد  م��ق��اط��ع��ة ج���الل 
م��ق��ت��ل ع��ن�����ش��ر م���ن وك���ال���ة �لأم����ن 
وجرح  �ل�شرطة،  يف  �آخ��ر  �لقومي،و 
�أّكد  �أخرى،  جهة  ومن  �أ�شخا�س   3
م�شوؤولون حمليون �أن �نفجار�ً وقع 
يتحدثو�  مل  �أنهم  غر  �ملنطقة،  يف 
ع���ن ع����دد ���ش��ح��اي��اه ومل ت��ع��ل��ن �أي 

حركة م�شوؤوليتها عن �لتفجر.
�لأفغانية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت 
�أعلنت يف بيان، يف وقت �شابق مقتل 

و�عتقال  طالبان،  من  م�شلحني   7
م�شركة  �أمنية  بعمليات  �آخرين   6
م���ع ق�����و�ت �مل�������ش���اع���دة �ل���دول���ي���ة يف 

�أفغان�شتان �إي�شاف ، خالل �ل�شاعات 
�لأرب��������ع و�ل���ع�������ش���ري���ن �لأخ��������رة يف 

مناطق خمتلفة من �لبالد.

•• ابوجا-ا ف ب:

غ�����ادر �ل��رئ��ي�����س �ل�������ش���ود�ين عمر 
�ملحكمة  قبل  من  �ملالحق  �لب�شر 
�رتكاب  بتهمة  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية 
ج�����ر�ئ�����م ح��������رب، ن���ي���ج���ري���ا رغ���م 
�ملطالب بتوقيفه كما �علن متحدث 
با�شم �ل�شفارة �م�س نافيا �ن تكون 
�لذي  �جل��دل  عن  ناجمة  مغادرته 

�ثارته �لزيارة.
�ل�شفارة  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
لوكالة  ن��ي��ج��ري��ا  يف  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
ظهر  بعد  غ��ادر  لقد  بر�س  فر�ن�س 
مغادرة  ت���ك���ون  �ن  ون���ف���ى  �لث���ن���ني 
�ل���ب�������ش���ر م���رت���ب���ط���ة ب����ال����دع����و�ت 
�رتباطا  ل��دي��ه  �ن  ق��ائ��ال  لتوقيفه 
�خ���ر وك����ان �ل��ب�����ش��ر و���ش��ل �لحد 
�ىل نيجريا حل�شور قمة �لحتاد 
و�ل�شل  �لي������دز  ح����ول  �لف���ري���ق���ي 

و�ملالريا .

وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل�����ش��ف��ارة �ن 
لكن  �خل����رط����وم  ع����اد �ىل  �ل��ب�����ش��ر 
بدون �عطاء تفا�شيل حول �للتز�م 

�لذي دفعه �ىل �لعودة.
�لثنني  ب������ررت  ن��ي��ج��ري��ا  وك����ان����ت 
قر�رها ��شتقبال �لرئي�س �ل�شود�ين 

ب��ح��ق��ه م���ذك���ر�ت توقيف  �ل�������ش���ادرة 
�لدولية  �ملحكمة �جلنائية  من قبل 
لالحتاد  �لدعوة  م�شوؤولية  حمملة 
����ش��درت �ملحكمة  �لف��ري��ق��ي. وق���د 
�جلنائية �لدولية ومقرها يف لهاي 
�لب�شر  ب���ح���ق  ت���وق���ي���ف  م���ذك���رت���ي 
بتهمة �رتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم 

�ل��ن��ز�ع يف  و�ب���ادة يف  �لن�شانية  �شد 
�قليم د�رفور �ل�شود�ين.

�ملحكمة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ة  ون��ي��ج��ري��ا 
لديها  وبالتايل  �لدولية  �جلنائية 
�لتز�م بتوقيف �لب�شر لكن �شيا�شة 
�لحتاد �لفريقي تقوم على جتاهل 
م���ذك���ر�ت �ل��ت��وق��ي��ف �ل�������ش���ادرة عن 

�مل��ح��ك��م��ة �جل��ن��ائ��ي��ة �ل��دول��ي��ة �لتي 
ي��ن��ت��ق��ده��ا �لحت�����اد لن��ه��ا مل توجه 

�تهامات حتى �لن �ل لفارقة.
وق���د �ن��ت��ق��دت ع���دة م��ن��ظ��م��ات غر 
حكومية مثل هيومن ر�يت�س ووت�س 
ن��ي��ج��ري��ون يف جمال  ون��ا���ش��ط��ون 

حقوق �لن�شان زيارة �لب�شر.

•• بغداد-وكاالت:

ذكرت م�شادر�ل�شرطة �لعر�قية �أن �شتة �أ�شخا�س قتلو� 
�م�س يف ��شتباكات م�شلحة بني �جلي�س �لعر�قي وتنظيم 
�لقاعدة غربي مدينة تكريت )170 كيلومر� �شمال 
�لأملانية)د.ب.�أ(  �لأنباء  لوكالة  �مل�شادر  وقالت  بغد�د 
�جلي�س  من  ق��و�ت  بني  �ندلعت  م�شلحة  ��شتباكات  �إن 
يف  ع�شكرية  نقطة  ق��رب  �لقاعدة  تنظيم  يف  وعنا�شر 
تكريت  �شمايل  بيجي  مدينة  غربي  �ل�شكرية  منطقة 
عنا�شر  من  و�أرب��ع��ة  �جلنود  من   2 مقتل  عن  �أ�شفرت 

�لقاعدة بينهم قيادي يف تنظيم �لقاعدة.
ياأتي ذلك يف وقت يهدد فيه �لعنف �ملتز�يد يف حمافظة 
�لعرب  و�ل�شيعة  �ل�شنة  من  خليطاً  ت�شم  �لتي  دي��اىل 
و�ل��رك��م��ان و�لأك�����ر�د ب��ف��رز ه���ذه �مل��ك��ون��ات م��ن خالل 
حملة تهجر كانت مد�ر بحث بني نائب رئي�س �لوزر�ء 

�شالح �ملطلك و�مل�شوؤولني �ملحليني.
�ملالكي  ن���وري  �ل����وزر�ء  رئي�س  �شجل  �أخ���رى،  م��ن جهة 
مطالبة  تر�جعت  فقد  �لتظاهر�ت،  معاجلة  يف  تقدماً 
مينح  ق��ان��ون  �إق���ر�ر  بعد  �أق��ال��ي��م،  بت�شكيل  �ملتظاهرين 

�ملحافظات �شالحيات و��شعة.
بغد�د(  �شرقي  )�شمال  دي��اىل  حمافظة  بلد�ت  وت�شهد 
�أع���م���ال ع��ن��ف ي��وم��ي��ة رف��ع��ت ع���دد �ل��ق��ت��ل��ى و�جلرحى 
خالل �لن�شف �لأول من �ل�شهر �جلاري �إىل 98 قتياًل 
وجريحاً، على ما جاء يف بيانات ر�شمية، لكن �لو�شع يف 
�تهامات  تبادل  �شوء  يف  خطورة،  �كر  يبدو  �ملحافظة 

بني �أحز�ب �شيعية و�شنية بامل�شوؤولية عن �لعنف وعودة 
عمليات �لتهجر �ملنظمة.

لندن،  يف  �ل�����ش��ادرة  �حل��ي��اة  ل�شحيفة  تقرير  وبح�شب 
�لنقل  وزي���ر  يتزعمها  �ل��ت��ي  ب��در  منظمة  �تهمت  فقد 
ه����ادي �ل��ع��ام��ري، �حل����زب �لإ���ش��الم��ي ب��ال��وق��وف ور�ء 
�لهجمات �لد�مية �لتي ت�شهدها حمافظة دياىل، وقال 
�لقيادي يف بدر قا�شم �لأعرجي يف بيان �أن �حلزب يقف 

�ملقد�دية من  �لبيت يف  �أهل  �لذبح �ملجاين لأتباع  ور�ء 
�أع�شاء جمل�س  بع�س  �أن  و�أ���ش��اف   . بني متيم  ع�شرة 
وعلى  ويحمونهم،  �ملجرمني  على  يت�شرون  �ل��ن��و�ب 
هوؤلء �لنو�ب ت�شليم �جلناة �إىل �لأجهزة �لأمنية ووقف 

�لذبح و�لقتل بحق �ل�شيعة يف دياىل .
�إىل ذلك، �تهم �ملطلك �لأجهزة �لأمنية بالعتد�ء على 
ق��رى وتهجر �أه��ل��ه��ا. وق���ال يف ب��ي��ان �أن م��ا ي��ح��دث يف 

بع�س قرى ديايل من نزوح جماعي ميثل نقطة حتول 
�أن تنعك�س على �أمن �ملحافظة ورمبا  �شلبية ميكن لها 
�ل��ع��ر�ق كله . و�أو���ش��ح عقب زي��ارت��ه دياىل:  �أم��ن  على 
لقد عملنا على طماأنة �لأ�شر �لتي كانت تهم بالهجرة 
و�ل�شرطة  �جلي�س  �أف����و�ج  ����ش��ت��ب��د�ل  باأهمية  ووج��ه��ن��ا 
ونحن ما�شون يف �إجر�ء�ت لردع �ملتجاوزين على حقوق 

�ملو�طن .
و�أكد �أنه �أر�شل قر�شاً يو�شح �لنتهاكات �لتي يتعر�س 
لها �لأه��ايل يف �ملقد�دية على يد ق��و�ت �ل�شرطة ، و�أن 
ن�شخاً من هذ� �لقر�س �أر�شلت �إىل قادة �لكتل �ل�شيا�شية 

.
و �ملقد�دية �لتي ت�شم قرى �شنية و�شيعية كانت م�شرحاً 
لأع���م���ال ع��ن��ف ط��اح��ن��ة خ���الل �حل����رب �لأه��ل��ي��ة �لتي 
فيها  �شالعة  كانت  دي��اىل  �أه���ايل  م��ن  �لآلف  ح�شدت 
ملي�شيات �شنية و�شيعية بني عامي 2006 و 2009.

�ل�شهور  يف  �نفجر  �ل��ذي  �لطائفي  �لحتقان  وت��ر�ج��ع 
ت�شكيل  �إىل  �ل��دع��و�ت  ت��ر�ج��ع  م��ع  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملا�شية 
�إقليم �شني . وقال �لنائب وليد �ملحمدي، عن حمافظة 
�ملناه�شة  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  �ن��ط��الق  معقل  وه���ي  �لأن���ب���ار، 
للمحافظات  �جل���دي���دة  �ل�����ش��الح��ي��ات  �أن  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
مبوجب �لقانون �لذي �أقره �لربملان �أخر�ً هي جوهر 
�إن �لقانون  م��ا ت��ط��ال��ب ب��ه ت��ل��ك �مل��ح��اف��ظ��ات و�أ����ش���اف 
ملف  يف  و��شعة  �شالحيات  �ملحافظات  مينح  �جل��دي��د 
�أ�شباب مطالبة  �ب��رز  وه��ذ�  �لعنا�شر  �لأم��ن وحما�شبة 

�أهايل �لأنبار بالأقاليم .

فيديو يوثق اعتداء اأن�سار مر�سي على طفل 

تركيا تقدم خطة انتقالية يف م�صر خالل 8 �صهور
•• القاهرة-اأنقرة-وكاالت:

ق�����ّدم �ل��رئ��ي�����س �ل���رك���ي ع��ب��د �هلل 
�لنتقال  عملية  لإن��ه��اء  خّطة  غ��ول 
�ل�شيا�شي نحو حكم مدين منتخب 
يف م�����ش��ر خ���الل 8 �أ���ش��ه��ر وذك���رت 
�أن  �م�����س  �ل��رك��ي��ة  زم����ان  �شحيفة 
غ��ول �أج��رى حم��ادث��ات مع �ل�شفر 
ب����الده عبد  �إىل  �مل�����ش��ري �جل���دي���د 
نهاية  �ل����دي����ن  �����ش����الح  �ل���رح���م���ن 
�لأ�شبوع �لفائت، بطلب من �لأخر 
قّدم  �ل��رك��ي  �ل��رئ��ي�����س  �إن  وق��ال��ت 
�ل��ل��ق��اء خطة لإن��ه��اء عملية  خ��الل 
نحو  م�شر  يف  �ل�شيا�شي  �لن��ت��ق��ال 
ح���ك���م م������دين م���ن���ت���خ���ب خ������الل 8 

�أ�شهر.
ت�شكل  �أن  وج����وب  �مل���ق���رح  و���ش��م��ل 

من  موؤلفة  جلنة  �ملوقتة  �حلكومة 
50 عن�شر�ً خالل 15 يوماً، ت�شم 
ع��ن �جلامعات  حم��ام��ني ومم��ث��ل��ني 
�ملجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  و�لحت���������اد�ت 
�ملدين و�شتكون مهمة �للجنة كتابة 
ي��وم��اً، يف   30 د�شتور جديد خ��الل 
��شتفتاء  �إىل  �ل��رئ��ي�����س  ي��دع��و  ح��ني 

�شعبي خالل �شهر.
�ن�شاء  �حل���ك���وم���ة  ع���ل���ى  �أن  وذك������ر 
و�لدعوة  م�شتقلة  �نتخابية  جلنة 
 3 �ن��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة خ����الل  �إىل 
�شهر  ب��ع��د  ت��ع��م��ل  �أن  ع��ل��ى  �أ����ش���ه���ر، 
م��ن �لن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى �ل��دع��وة �إىل 

�نتخابات رئا�شية.
�نهاء  �إىل  غ����ول  خم��ط��ط  وي��ن��ظ��ر 
 8 �ل�شيا�شي خالل  �لإنتقال  عملية 
�أ�شهر ونقلت �ل�شحيفة عن م�شادر 

مل حتددها �أن �لرئي�س �لركي �أخرب 
��شتمر�ر  ب�شرورة  �مل�شري  �ل�شفر 
و�ل�شر�تيجية  �لقوية  �لعالقات 

و�لتاريخية بني �لبلدين.
�أن كل م�شر مهمة  �مل�شدر  و�أ�شاف 
�شرورة  على  و�أك��د  لركيا  بالن�شبة 
�شريع  دمي����ق����ر�ط����ي  ح����ل  حت���ق���ي���ق 
�أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  �ل�شيا�شية،  ل��الأزم��ة 
�جلميع  و�م��ت��ي��از�ت  ح��ق��وق  يحمي 
نا�شطون  ب���ث  �خ�����رى،  ج��ه��ة  وم����ن 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب 
�شباح،  م���ن  �لأوىل  �ل�������ش���اع���ات  يف 
بع�شاً  يظهر  ف��ي��دي��و  مقطع  �م�����س 
حممد  �ملعزول  �لرئي�س  �أن�شار  من 
رم�شي�س  ميد�ن  حميط  يف  مر�شي، 
�أحد  على  بالتحفظ  قامو�  �أن  بعد 
بال�شرب،  عليه  و�لعتد�ء  �لأطفال 

ب���ع���د �ع���ت���ق���اده���م �أن������ه ي��ن��ت��م��ي �إىل 
معار�شيهم.

�شهد  �ل��������ذي  رم�������ش���ي�������س  م�����ي�����د�ن 
�لرئي�س  �أن�����ش��ار  ب��ني  م��ا  ��شتباكات 
�مل��ع��زول م��ع ق���و�ت �ل�����ش��رط��ة، �شهد 
�لطفل  ب��ق��دوم  ب���د�أت  �لتي  �لو�قعة 
من  ع�شرة  �لثانية  يتعد  مل  �ل���ذي 
فارغتني،  زجاجتني  وب��ي��ده  ع��م��ره، 
بجذبه  �مل��ع��زول  �أن�شار  �أح��د  ليقوم 
عليه  لينهالو�  مالب�شه،  م��ن  ب��ق��وة 
من  ماأجور  باأنه  و�تهامه  بالأ�شئلة 
لعودة  �لر�ف�س  �لآخر  �ملع�شكر  قبل 

مر�شي مرة �أخرى.
قبلهم  من  �لأ�شئلة  بع�س  وظهرت 
�ل��ل��ي جايبك ومني  م��ني  �ن��ت  مثل 
�لزجاجات  �ل��ق��ز�ي��ز  معطيك  �ل��ل��ي 
حماول  م�شدوما  �لطفل  ليقف   ،

بعدها  ليفاجئ  �إج��اب��ة،  عن  �لبحث 
بال�شرب،  ع��ل��ي��ه  �أح���ده���م  ب��اع��ت��د�ء 
ليتبعه زميله يف �لعتد�ء، فما كان 
و�لتو�شل  �لبكاء  �شوى  �لطفل  م��ن 
لهم ك��ي ي��رك��ون��ه، ولكن ب��ك��اءه مل 
����ش��ت��م��رو� يف  ل��دي��ه��م، ح��ي��ث  ي�شفع 

�شربه و�قتادوه �إىل مكان �آخر.
�إىل وجود  �أح���ده���م  ف��ط��ن  وح��ي��ن��م��ا 
ي��ح��دث، طالبها  م��ا  ك��ام��ر� تر�شد 
عالنية باأل تقوم بت�شوير ما يجري 
م���ن �ع����ت����د�ء�ت ع��ل��ى �ل��ط��ف��ل، و�أن 
يقوم �مل�شور بت�شوير �شور �لرئي�س 

�ملعزول حممد مر�شي فقط.
قامت  �أن  بعد  �لو�قعة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
قبل  �لإخ����و�ن  جماعة  م��ن  عنا�شر 
ع�شرة �أيام بالتورط يف �إلقاء طفلني 
�لبنايات يف  �إح��دى  �شطح  ف��وق  من 

بالإ�شكندرية  جابر  �شيدي  منطقة 
�لتي  �ل����ش���ت���ب���اك���ات  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
���ش��ه��دت��ه��ا �مل���ن���ط���ق���ة ب����ني م���وؤي���دي 

ومعار�شي �لرئي�س �ملعزول.
و�شهدت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 

�لن�شطاء،  ق��ب��ل  م���ن  ك��ب��رة  �إد�ن������ة 
كبر  ب�شكل  �لفيديو  ن�شر  مت  حيث 
عرب �ل�شفحات �ملختلفة، مع تذكر 
جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني مبا قام به 
�أن�شار لهم يف �لإ�شكندرية، موؤكدين 

�لطفولة  ي����ح����رم����و�  مل  �أن�����ه�����م 
و�أهانوها، و�أنهم يقومون بالعتد�ء 
ع��ل��ى �مل��خ��ت��ل��ف��ني م��ع��ه��م يف �ل�����ر�أي 
مبظهر  �لظهور  يحاولون  وبعدها 

�ل�شحية.

جامعة حلب ت�صحب الدكتوراه الفخرية من اأردوغان 

مقتل م�صلحني وعنا�صر اأمن بهجمات يف اأفغان�صتان الب�صري يغادر نيجرييا رغم املطالب بتوقيفه 

قتلى يف ا�ستباكات بني اجلي�س العراقي والقاعدة  6

التهجري الطائفي يعود اإىل دياىل و�صط اتهامات متبادلة 

•• دم�صق-اأ ف ب:

ق�����ررت ج��ام��ع��ة ح��ل��ب ���ش��ح��ب ����ش���ه���ادة �ل���دك���ت���ور�ه 
لرئي�س   2009 �ل��ع��ام  يف  منحتها  �ل��ت��ي  �لفخرية 
�ل��وزر�ء �لركي رجب طيب �ردوغ��ان، وذلك ب�شبب 
�ل�شوري و ممار�شاته  �ل�شعب  بتاأمره على  ما �شمته 
�لتع�شفية بحق �ملحتجني �لأتر�ك، بح�شب ما �فادت 

وكالة �لنباء �لر�شمية �ل�شورية )�شانا( �م�س.
وقالت �لوكالة �ن جمل�س �جلامعة قرر �شحب �شهادة 
�ل��دك��ت��ور�ه �ل��ف��خ��ري��ة يف �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة �لتي 
�لعد�لة  حزب  حكومة  لرئي�س   2009 عام  منحها 

و�لتنمية يف تركيا رجب طيب �أردوغان وذلك ب�شبب 
�لتع�شفية  وممار�شاته  �ل�شوري  �ل�شعب  على  تاآمره 

بحق �ملحتجني �لأتر�ك .
ون��ق��ل��ت �ل��وك��ال��ة ع���ن رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ح��ل��ب خ�شر 
ر�شالة  ي��ع��د  �ل�����ش��ه��ادة  ���ش��ح��ب  ق����ر�ر  �ن  �لأورف����ل����ي 
ت�شامن قوية مع �ل�شعب �لركي �ل�شديق �لر�ف�س 
ل�شيا�شات �أردوغان �لعد�ئية ، معترب� �ن هذ� �ل�شعب 
�لتعبر  ي��و����ش��ل  لأن����ه  �ل��ت��ق��دي��ر  ي�شتحق  م���ن  ه���و 
بني  و�لأخ���وة  �ل�شد�قة  �أو����ش��ر  لتعزيز  تطلعه  عن 

�ل�شعبني �جلارين .
�شل�شلة  �جل��اري  �ل�شهر  مطلع  منذ  تركيا  و�شهدت 

لأردوغ���ان،  مناه�شة  خمتلفة  م��دن  يف  �حتجاجات 
��شجار يف و�شط  ب��د�أت على خلفية معار�شة �قتالع 
��شطنبول، لتتحول �ىل مظاهر�ت تطالب با�شتقالة 
�ردوغان و�تهامه بالت�شلط وحماولة ��شلمة �ملجتمع 

�لركي.
�ردوغان  منحت  �جلامعة  يف  �لقت�شاد  كلية  وكانت 
تقدير�  �لدولية  �لعالقات  يف  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ه 
�لعدو�ن  م���ن  �مل�����ش��رف��ة وخ��ا���ش��ة م��وق��ف��ه  مل��و�ق��ف��ه 
�لإ�شر�ئيلي على قطاع غزة يف �لعام 2008، و�لذي 
��شر�ئيل  ب��ني  ودبلوما�شية  �شيا�شية  ب��اأزم��ة  ت�شبب 
وتركيا. و�شجب �أع�شاء جمل�س �جلامعة ما و�شفوه 

لأردوغان  و�لال�إن�شانية  �لال�أخالقية  باملمار�شات 
جت���اه �ل�����ش��ع��ب �ل�����ش��وري وت��ع��م��ده مت��زي��ق �لرو�بط 
�لبلدين  ب���ني  ت���رب���ط  �ل���ت���ي  �ل��وث��ي��ق��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

و�ل�شعبني �جلارين بح�شب �لوكالة.
�ندلع  �شوريا وتركيا منذ  �لعالقات بني  وتدهورت 
منت�شف  �ل�شوري  للنظام  �ملناه�شة  �لحتجاجات 
جانب  �ىل  �ن��ق��رة  ووق���وف   ،2011 )م��ار���س(  �آذ�ر 
�ملعار�شة �ل�شورية يف مطالبتها �لرئي�س ب�شار �ل�شد 
مايل  دع��م  بتوفر  تركيا  دم�شق  وتتهم  بالرحيل. 
�حلدود  عرب  �شيما  ل  �ملعار�شة  ملقاتلي  ولوج�شتي 

بني �لبلدين، و�لبالغ طولها قر�بة 900 كلم.

�صيول تتهم ال�صمال بقر�صنة 
موقع  مكتب الرئا�صة

•• �شول-رويرز:

مكتب  م��و�ق��ع  مبهاجمة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �م�س  �جلنوبية  ك��وري��ا  �تهمت 
�لرئا�شة ووكالت حكومية �خرى على �لنرنت قائلة �نها ر�شدت �شفر�ت 
�ل�شهر  يف  �لكمبيوتر  هجمات  ووق��ع��ت  �ن��رن��ت  وع��ن��و�ن  خبيثة  كمبيوتر 
�ملا�شي يف �لذكرى �ل�شنوية لبدء �حلرب �لكورية �لتي د�رت يف �لفرة من 

�شبه �جلزيرة �لكورية. تق�شيم  �ىل  و�أدت   1953 �ىل   1950
منها  عليها  �شابقة  هجمات  �ل�شمال  تدبر  يف  �جلنوبية  ك��وري��ا  وت�شتبه 
هجوم يف مار�س �ذ�ر �أ�شاب بال�شلل ع�شر�ت �للف من �أجهزة �لكمبيوتر 
و�خلو�دم يف مو�قع �لبث و�لبنوك �لرئي�شية ونفت كوريا �ل�شمالية مر�ر� 
�أي�شا �شحية لعمال  كانت  �نها  قائلة  �لهجمات  �مل�شوؤولية عن مثل هذه 

قر�شنة.
�أم�����ش��ك��و� بخيوط ت�شر �ىل كوريا  �ن��ه��م  م�����ش��وؤول��ون م��ن �جل��ن��وب  وق���ال 
�ملو�قع  �لعديد من  �أغلق  �لذي  �لخر  �للكروين  �لهجوم  �ل�شمالية يف 

من بينها مو�قع مكتب �لرئا�شة و�حلزب �حلاكم.
وقال ت�شون كيل�شو �مل�شوؤول بوكالة �لنرنت و�لمن �لتي تديرها �لدولة 

يف �فادة مت ر�شد عنو�ن يف نطاق موجة كوريا �ل�شمالية.
و�أ�شاف �مل�شوؤولون �ن �شفر�ت �لكمبيوتر �خلبيثة وكيفية �لهجوم مماثلة 
كوريا  من  �نها  تتبعها  من  وتبني  �شابقة  هجمات  يف  ر�شدت  �لتي  لتلك 

�ل�شمالية.
ياأتي هذ� فيما تختلف �لكوريتان حول �عادة فتح منطقة �شناعية م�شركة 
د�خل كوريا �ل�شمالية �أغلقها �ل�شمال �ثناء فرة توتر بد�أت عندما �أجرى 
ثالث جتربة نووية يف فرب�ير �شباط وف�شل �جلانبان يف �لتو�شل �ىل �تفاق 

يوم �لثنني ب�شاأن �عادة فتح �ملجمع �ل�شناعي.
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•• بكني-يو بي اأي:

�لبالد،  جنوب  �حلكم  ذ�ت��ي��ة  قو�نغ�شي  منطقة  يف  �شينية  حماكم  �أ���ش��درت 
 3 بينهم  13 �شخ�شاً  3 و5 �شنو�ت على  بال�شجن تر�وح بني  �أحكاماً  �م�س 

م�شوؤولني ر�شميني ومدر�ء �شركات، بتهمة تلويث نهر جنوب �لبالد.
د�هو�  مقاطعة  حمكمة  �أن  �شينخو�،  �جل��دي��دة  �ل�شني  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
مبدينة هيت�شي، حكمت على زينغ جيوفا، �لنائب �ل�شابق ملكتب �لتفتي�س يف 
�ملدينة بال�شجن 4 �شنو�ت ون�شف بتهمة �لتق�شر وتلقي ر�شى يف ق�شية لها 

�شلة بتلوث نهر لونغجيانغ يف �ملنطقة 
 .2011 �أب����ري����ل  ن��ي�����ش��ان  م���ن  ب������دء�ً 
وحكمت حمكمة منطقة ليوبي، ملدينة 
�أ�شهر  ليوت�شو بال�شجن 3 �شنو�ت و6 
على كل من، لن ت�شيون فنغ، ووي يي، 
تفتي�س  لفريقي  �ل�شابقني  �لرئي�شني 
�لتق�شر  ب��ت��ه��م��ة  ه��ي��ت�����ش��ي  يف  ب��ي��ئ��ي 

وتلقي ر�شى. 
وقالت �ملحكمة �ن لن، ووي، ف�شال يف 
تاأدية و�جباتهم و�شمحا لأحد �مل�شانع 
جينت�شنغ  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�ل�شناعية  �لنفايات  بت�شريف  جيانغ 
�لكاديوم  على  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �ل�شائلة 
�أبريل  ني�شان  منذ  لونغجيانغ  نهر  يف 
مدر�ء   7 على  �أي�شاً  وحكم   .2011
بال�شجن  �لنهر  تلويث  بتهمة  �شركات 

3 و5 �شنو�ت. ومت �كت�شاف �لتلوث يف كانون �لثاين يناير  مدد ت��ر�وح بني 
للنغ  حمطة  من  بالقرب  نافقة  �أ�شماك  على  �لعثور  مت  عندما   2012
لتوليد �لطاقة على طول �لنهر، ووجد �ملحققون �أن تركيز �لكادميوم يف �لنهر 
بالقرب من �ملحطة كان 80 �شعف �ملعيار �لر�شمي، كما �نه مرتبط بالتلوث 

�خلارج من �ملحطة.
 ويعد �لكادميوم، مادة كيميائية �شناعية م�شرطنة، وهّدد �لتلوث م�شدر مياه 
1.5 مليون ن�شمة، وحتتاج �ملياه ل�شهر  �ل�شرب ملدينة ليوت�شو �لتي يقطنها 

و�حد من �ملعاجلة بحالت �لطو�رئ ل�شتعادة �شالحيتها.

•• لو�ص اجنلي�ص-رويرتز:

و��شل �أكر من 2500 �شجني يف 17 �شجنا يف 
�لطعام  ��شر�با عن  �لمريكية  كاليفورنيا  ولية 
ب����د�أ ق��ب��ل �أك����ر م���ن ����ش��ب��وع ل��ل��م��ط��ال��ب��ة بنهاية 
ل�����ش��ي��ا���ش��ة و���ش��ع �ل�����ش��ج��ن��اء �ل���ذي���ن ي��ع��ت��ق��د �نهم 
�نفر�دي  مرتبطون بع�شابات �جلرمية يف حب�س 

على مد�ر �ليوم تقريبا.
و�ل�شر�ب عن �لطعام هو �لثالث و�لكرب خالل 
عام لالحتجاج على �حلب�س �لنفر�دي يف �شجون 
زنازين  �ل���ن���زلء يف  ي��و���ش��ع  ح��ي��ث  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
منعزلة ملا ي�شل �يل 23 �شاعة يف �ليوم ويكونون 
يف عزلة �ي�شا عندما ي�شمح لهم باخلروج ملمار�شة 

مترينات ريا�شية ملدة �شاعة.
عدد  �ن  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف  �ل�����ش��ج��ون  �د�رة  وق��ال��ت 
ب�شكل  تناق�س  �ل���ش��ر�ب  يف  �مل�شاركني  �ل�شجناء 
م��ل��ح��وظ م��ن��ذ �ل��ث��ام��ن م��ن ي��ول��ي��و مت���وز عندما 
�أل��ف �شجني رف�س تناول �لوجبات لكن   30 ب��د�أ 
يوم  �لطعام  عن  م�شربني  ظلو�  �شجينا   2572
وي��اأت��ي �لحتجاج �حل��ايل على �حلب�س  �لث��ن��ني. 
�لن����ف����ر�دي ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ع��ر���س ن��ظ��ام �ل�����ش��ج��ون يف 

كاليفورنيا �ي�شا لتدقيق عام ب�شبب �لزدحام.
بالفر�ج  ق�شائي  �أم��ر  مبوجب  ملزمة  و�ل��ولي��ة 
�نق�شاء  ق��ب��ل  �شجني  �لف   10 �يل  ي�شل  ع��م��ا 
حمكوميتهم �أو �يجاد و�شائل لتخفيف �لزدحام.

�ن  كاليفورنيا  �شجون  �د�رة  با�شم  متحدث  وقال 

�لولية  لقو�نني  �نتهاك  �لطعام  ع��ن  �ل���ش��ر�ب 
و�ن هناك تقارير عن م�شاركة نزلء يف �ل�شر�ب 

حتت �لكر�ه.
و��شاف قائال   �لذين يوجهون هذ� �ل�شر�ب هم 

زعماء لع�شابات يف �ل�شجون.

•• اثينا-رويرتز:

�م�س  مبكر  وق��ت  يف  �ليونانيون  �مل�شرعون  و�ف��ق 
�ملالية  وزي���ر  �يل  جنائية  �ت��ه��ام��ات  توجيه  على 
�ل�����ش��اب��ق ج����ورج ب��اب��اك��ون�����ش��ت��ان��ت��ي��ن��و ف��ي��م��ا يت�شل 
ب��ال��ك�����ش��ف ع���ن ق��ائ��م��ة مل��ت��ه��رب��ني حم��ت��م��ل��ني من 
�ل�شر�ئب �ثارت غ�شب �ليونانيني �لذين يكتون 

بنار �أزمة �قت�شادية تع�شف بالبالد.
وكانت �لنباء عن وجود قائمة لجارد �لتي ت�شمل 
�أم��و�ل يف �خلارج  2000 يوناين كد�شو�  حو�يل 
قد �ثارت ف�شيحة �شيا�شية �لعام �ملا�شي مع غ�شب 
�لكثر من �ليونانيني من ف�شل حكومات متعاقبة 
�لقائمة  ت�����ش��م��ل��ه��م  �ل���ذي���ن  �ول���ئ���ك  م��الح��ق��ة  يف 
على  للتق�شف  �ج���ر�ء�ت  فر�س  �يل  عمدت  بينما 
�جلميع. وباباكون�شتانتينو خبر �قت�شادي عمل 
يف حكومة رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق جورج باباندريو 
2011 وط���رد من  2009 �يل  م��ن  �ل��ف��رة  يف 
بعد  �حلاكم  �لئتالف  �ل�شريك يف  با�شوك  حزب 
ث��الث��ة من  ����ش��م��اء  �ن  �دع����اء  �ك��ت�����ش��ف ممثلو  �ن 
�ق���ارب���ه ح��ذف��ت م���ن �ل��ق��ائ��م��ة. وم���ن ب���ني 283 
ع�شو� بالربملان �ليوناين �ملوؤلف من 300 مقعد 

�شاركو� يف �قر�ع �شري �أيد 166 توجيه �لتهام 
و�أيد  �لقائمة  يف  بالتالعب  باباكون�شتانتينو  �يل 
بطريقة  بالت�شرف  �ليه  �لتهام  توجيه   208
�ليوناين  �ل��ق��ان��ون  ق��ان��ون��ي��ة. ومب��ق��ت�����ش��ى  غ���ر 
�ل��وزر�ء حمميون من �ملحاكمة ما مل يرفع  فان 
�تهامات  توجيه  ويقرر  عنهم  �حل�شانة  �لربملان 
�ليهم. ومن �ملتوقع �لن �ن يبد�أ جمل�س ق�شائي 

�لق�شية.  يف  جديد�  حتقيقا  �ع�شاء  خم�شة  من 
يو�جه  قد  فانه  باباكون�شتانتينو  �د�ن��ة  ثبت  و�ذ� 
عقوبة �ل�شجن. ونفى باباكون�شتانتينو �رتكاب �أي 
�نا ل�شت  خمالفات و�أبلغ �لربملان قبيل �لق��ر�ع 
م�شوؤول عن م�شاكل �لبالد و�لتهريب �ل�شريبي 
م�شكلة كبرة يف �ليونان وهي �أحد ��شباب �نزلق 

�لبالد �ىل �زمة ديون.

•• مو�صكو-وكاالت:

�تهم �لرئي�س �لرو�شي فالدمير بوتني �لوليات �ملتحدة 
مبا �شماه حب�س عميل �ل�شتخبار�ت �لأمركية �ل�شابق 
�إدو�رد �شنودن يف مو�شكو، موؤكد� �أنه �شيغادر رو�شيا حاملا 
ي�شتطيع ذلك. و�تهم بوتني و��شنطن مبنع �شنودن من 
مغادرة رو�شيا بعد و�شوله �إليها من هونغ كونغ يف 23 
رو�شيا  �إىل  و�شل  �أن��ه  و�أ���ش��اف  �ملا�شي،  يونيو-حزير�ن 
من دون دعوة، بل كان م�شافر� تر�نزيت �إىل دول �أخرى. 
له  علنية  ت�شريحات  �أول  يف  �لرو�شي  �لرئي�س  و�أ�شاف 
منذ ��شتدعى �شنودن عدد� من ن�شطاء وحمامي حقوق 

�لإن�شان لجتماع �جلمعة �ملا�شي يف مطار �شرمييتييفو 
�أ�شبح  �شنودن يف �جلو، حتى  �أ�شبح  �أن  �أنه ما  مبو�شكو 
ذل���ك م��ع��روف��ا، وق���د م��ن��ع��ه �لأم���رك���ي���ون م��ن �أخ����ذ �أي 
رحلة �أخرى.  وتابع لقد �أخافو� جميع �لدول �لأخرى، 
بحيث مل يعد �أحد ر�غبا يف ��شتقباله، وبالتايل جعلوه 
حمتجز� يف �أر��شينا ، ح�شبما نقلت عنه وكالت �لأنباء. 
ورد� على �شوؤ�ل ب�شاأن ما �شيحدث ل�شنودن يف �مل�شتقبل، 
قال بوتني �إن �لأمر يتعلق به، م�شر� يف هذ� �ل�شدد �إىل 
تغر يف موقف �شنودن �لذي قال �جلمعة �إنه يرغب يف 
�لتقدم بطلب جلوء يف رو�شيا و�حل�شول على وثائق قبل 
�أن بوتني �متنع  �أمركا �لالتينية. غر  �إىل  �أن يتوجه 
عن �لإف�شاح عما �إذ� كان �شيمنح �شنودن 
�للجوء �أو متى ميكن �أن يح�شل ذلك 
وكان بوتني �شرح يف وقت �شابق من 
�شنودن ميكنه طلب  ب��اأن  �ل�شهر  هذ� 
رو�شيا يف حال توقف عن  �للجوء يف 
ت�شريب �أي معلومات جديدة.  ودفع 
ذلك �شنودن �إىل �شحب طلب �للجوء، 
غر �أن ن�شطاء حقوقيني قالو� عقب 
لقائهم �شنودن �جلمعة �إنه وعد بعدم 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لإ���ش��ر�ر مب�شالح 
�لهجرة  د�ئ������رة  وذك������رت  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
�أن��ه��ا مل تتلق  �ل��ف��در�ل��ي��ة يف رو���ش��ي��ا 

طلب جلوء من �شنودن حتى �لآن. 

الرئي�ص البورمي يعد باإطالق ال�صجناء ال�صيا�صيني
•• لندن-ا ف ب:

�علن �لرئي�س �لبورمي ثني �شني يف لندن �ن 
�شيتم  ب��الده  يف  �ل�شيا�شيني  �ل�شجناء  جميع 
�نه  م�شيفا  �ل��ع��ام،  نهاية  قبل  عنهم  �لف���ر�ج 
يف �ل�شابيع �ملقبلة قد يتم �لتو�شل �ىل وقف 
لطالق �لنار بني �لقو�ت �حلكومية وخمتلف 

�ملجموعات �لتنية �ملتمردة.
ت�شاتام  يف  �حل�������ش���ور  �م�����ام  �ل��رئ��ي�����س  وق�����ال 
هاو�س ، جمموعة �لبحاث �لعريقة يف لندن، 
�ل�شنة لن  ه��ذه  نهاية  �ن��ه بحلول  لكم  ��شمن 

�ن  و��شاف  بورما  ر�أي يف  �شجناء  يكون هناك 
ب��ورم��ا ل ت��رم��ي �ل �ىل �لن��ت��ق��ال م��ن ن�شف 
�ىل  و�ل�شتبد�دي  �لع�شكري  �حلكم  من  ق��رن 

�لدميوقر�طية .
و�ع�����رب �ل��رئ��ي�����س �ل��ب��ورم��ي �ي�����ش��ا ع���ن �مله 
طويلة  لعقود  نهاية  �ىل  �لتو�شل  �م��ك��ان  يف 
م��ن �ل���ن���ز�ع �مل�����ش��ل��ح �ل����ذي مي���زق �ل��ب��الد منذ 
بني   1948 يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ع���ن  ����ش��ت��ق��الل��ه��ا 
�ل����ق����و�ت �حل���ك���وم���ي���ة م����ن ج���ه���ة و�ك������ر من 
�تنيات  �ىل  تنتمي  م�شلحة  جمموعات  ع�شر 

خمتلفة.

�ن نتو�شل �ىل وقف  �مل��رج��ح ج��د�  وق���ال م��ن 
لط����الق �ل���ن���ار ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل��وط��ن��ي و�ن 
تخمد فوهات �لبنادق يف بورما للمرة �لوىل 

منذ 60 عاما.

هولدر ينتقد اإطالق النار على �صاب اأ�صود
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال وزير �لعدل �لمريكي �ريك هولدر �ن �طالق �لنار �لذي �دى �ىل 
وف��اة �لفتي �ل�شود �لع��زل تريفون مارتن مل يكن �شروريا مما يثر 
ت�شاوؤلت حول ما �ذ� كان يعتقد �ن مطلق �لنار جورج زميرمان ت�شرف 
فلوريد�  بولية  �شانفورد  يف  حملفني  هيئة  وب��ر�أت  �لنف�س.  عن  دفاعا 
بعد  �خل��ط��اأ  و�ل��ق��ت��ل  �لثانية  �ل��درج��ة  م��ن  �لقتل  تهمة  م��ن  زمي��رم��ان 
زميرمان  بان  �ملحامون  خاللها  د�فع  ��شابيع  ثالثة  ��شتمرت  حماكمة 

�حلار�س �ل�شابق �طلق �لنار على مارتن دفاعا عن �لنف�س.
ومل ي�شح وزي���ر �ل��ع��دل م��ا �ذ� ك��ان ي��ن��وي �ق��ام��ة دع���وى �حت��ادي��ة لكنه 
با�شارته �ىل �طالق �لنار �ملاأ�شاوي وغر �ل�شروري �لذي �دى �ىل وفاة 

فعل  �ن زميرمان  يعتقد  كان  �ذ�  ما  �شكوكا حول  �ث��ار  مارتن  تر�يفون 
ذلك دفاعا عن �لنف�س.

�ملتحدة  �لوليات  �ل��رب�ءة �حتجاجات يف �نحاء متفرقة يف  وفجر حكم 
�ن  قالو�  بعدما  و�لغ�شب  �لم��ل  بخيبة  �شعور  ��شابهم  ��شخا�س  من 
ولحقه  حمتمال  جمرما  عاما   17 مارتن  بعن�شرية  �عترب  زميرمان 
زعماء  ب��د�أ  �حلكم  �شدور  وف��ور  �لطلقات  بكل  حم�شو�  م�شد�شا  حامال 
�ملحاكمة يف  �ن  قائلني  �حتادية  �تهامات  لتوجيه  �لدعوة  حقوقيون يف 

فلوريد� مل حتقق �لعد�لة.
وجاءت ت�شريحات هولدر �أمام موؤمتر لناد للطالبات �ل�شود وقال وز�رة 
��شاركن قلقنا ليقابل برد حما�شي من �لف  �نا  �لعدل ت�شاركن قلقنا. 

�حلا�شر�ت من �ع�شاء �لنادي يف مركز للموؤمتر�ت يف و��شنطن.

بوتني يتهم وا�صنطن بحب�ص �صنودن يف مو�صكو 

اتهامات جنائية اإىل وزير يوناين �صابقاإ�صراب عن الطعام يف �صجون كاليفورنيا 

الق�صاء ال�صيني ي�صجن 13 بينهم م�صوؤولون  بنما ت�صادر �صفينة 
اأ�صلحة لكوريا ال�صمالية 

•• بينما �صيتي-رويرتز:

قال رئي�س بنما ريكاردو مارتينيلي 
ترفع  �شفينة  �ح��ت��ج��زت  ب���الده  �ن 
من  ق��ادم��ة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  علم 
ك���وب���ا ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ت���ق���رب من 
�أ�شلحة  م��ت��ن��ه��ا  وع��ل��ى  ب��ن��م��ا  ق��ن��اة 
خم��ب��اأة ومت ر���ش��د �ل���ش��ل��ح��ة �لتي 
لل�شكر  ح���اوي���ات  ك��ان��ت خم��ب��اأة يف 
�شلطات  �وق���ف���ت  �أن  ب��ع��د  �ل��ب��ن��ي 
نقلها  يف  لال�شتباه  �ل�شفينة  بنما 
�ىل  �ل�شفينة  خم��در�ت. ومت قطر 
جانب  على  مانز�نيلو  ميناء  قرب 
�ملحيط �لطل�شي من �لقناة. وقال 
مارتينيلي لتلفزيون بنما دون ذكر 
تفا�شيل �شنو��شل تفريغ �ل�شفينة 
بال�شبط.  �ل��ذي حتمله  ما  ملعرفة 
�شحنة من  نقل  و�أ���ش��اف ل ميكن 
�ملعلنة عرب  غ��ر  �حل���رب  �أ���ش��ل��ح��ة 
قناة بنما وذكر مارتينيلي �أن ربان 
�ل�شفينة حاول �لنتحار بعد �يقاف 
بنما  �شلطات  و�حتجزت  �ل�شفينة. 

نحو 35 من طاقم �ل�شفينة .

هل بداأ ال�سيناريو امل�سري ُيلقي ظالله على تون�س

ا�صتقالت يف التاأ�صي�صي.. وحتوير وزاري يف الأفق..!؟!
و�شع  �إىل  �إ�شاف��������ة  �ل��ق��ادم�����������������ة 
ح���ق�������وق �لإن�����ش��������������������ان ودع������م دور 

�لهياك�����ل �لنا�ش�����طة يف �ملجال.
�أي�شا،  �مل�����ش��ّج��ل��ة  �مل����و�ق����ف  وم�����ن 
م��ا ج���اء ع��ل��ى ل�����ش��ان رئ��ي�����س حزب 
�مل��ب��ادرة كمال م��رج��ان، �ل��ذي قال 
�أم�����س يف ح��دي��ث �إذ�ع����ي �أن���ه لي�س 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  يحل  �أن  �شد 
�أو �حلكومة يف تعليقه على حركة 
مت���رد ت��ون�����س �ل��ت��ي دع���ت �إىل حل 
و�حلكومة   �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �مل��ج��ل�����س 

�أ�شوة مبا حدث يف م�شر.
�ملقابل،  ك��م��ال م��رج��ان يف  و�أع����رب 
عن خوفه من �لفر�غ �لذي ميكن 
�أن حتدثه  هذه �خلطوة ومتنى �أن 
م�شر  �شهدته  ما  تون�س  ت�شهد  ل 
�لو�شائل  لتون�س  لي�س  لأن��ه  نظر� 
�لالزمة ملجابهة �أحد�ث مماثلة ملا 

حدث يف م�شر.
وكان �لقيادي يف حركة �لنه�شة و 
�مل�شت�شار �ل�شيا�شي �ل�شابق لرئي�س 
�حل��ك��وم��ة ل��ط��ف��ي زي��ت��ون ق��د قال 
�لتون�شية  جريدة  مع  له  ح��و�ر  يف 
�لو�شع  ��ش���تن�ش���اخ  حم��اول��ة  �إن 
�أ�ش��������باب �لنجاح  �مل�شري لي�س لها 
�خلارجي  �ل��غ��ط��اء  ول  �ل��دع��م  ول 
�إن  �أن��ه��ا  تون�س معترب�  �ل��ك��ايف  يف 
�إىل  �ل��ب��������������������الد  ف�شتنق��ل  جن��ح��ت 
ح��رب �أه��ل��ي��ة م��دم��رة ت��ك��ون فيها 
�لأك����رب، وفق  تون�س ه��ي �خل��ا���ش��ر 

تعبره. 
جريدة  �أوردت  �آخ���ر،  �شعيد  على 
حركة  �أن  �أم�����س  ع��دده��ا  يف  �ل�شور 
�لنه�شة تعد للقيام بتحوير وز�ري 
�ل�شيناريو  لإع����ادة  حت�شبا  ق��ري��ب 

�مل�شري بتون�س.
�أن  علمت  �أن��ه��ا  �ل�شحيفة  وذك���رت 
وزي����رة �مل�����ر�أة ���ش��ه��ام ب���ادي و وزير 
�مل���ال���ي���ة �ل���ي���ا����س ف���خ���ف���اخ ووزي�����ر 
�ل�����ش��ي��اح��ة ج���م���ال ق���م���رة و وزي���ر 
و  ذي��اب  ط��ارق  و�لريا�شة  �ل�شباب 
وزي����ر �ل��ع��دل م��ن��ذر ب��ن ع��ّم��و من 
هذ�  �شي�شملها  �لتي  �ل���وز�ر�ت  بني 

�لتحوير .

�لأغلبية  �خل�����ش��خ��و���ش��ي  و�ت���ه���م 
بتعمد  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  د�خ���ل 
متطيط عمل �ملجل�س لتتمكن من 
ومنا�شم  �ل��دول��ة  ودو�ل��ي��ب  �لإد�رة 
�ملجتمع لتجثم بالتايل على �شدره 
وت�شل حركته وت�شلبه �إد�رته بغاية 
ت��اأ���ش��ي�����س ن��ظ��ام ���ش��م��ويل ع��ل��ى حد 

تعبره.
هذ�  ��شتقالة  �أّن  مر�قبون  وي��رى 
�لنائب ترجم حّدة �لتجاذبات يف 
و�لذي  �لتون�شي  �ل�شيا�شي  �مل�شهد 
�مل�شرية  �حل���ال���ة  ت���ط���ور�ت  �أل���ق���ت 
�لطرف  �أرب��ك  مّم��ا  عليه  بظاللها 
�مل���ع���ار����ش���ة على  �حل����اك����م وح����ّف����ز 

�لت�شعيد.
�لرئي�س  ي��ح��اول  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 

مدرو�شة لل�شيطرة على �لدولة.
ت�شريح  يف  �خل�شخو�شي  و�عترب 
�أن ما  �ل����ث����الث����اء،   �أم�������س  �إذ�ع�������ي 
ل  و��شتهتار  عبث  هو  �لآن  يحدث 

تتحمله تون�س. 
و�أكد �أن ل �شيء يدل على �أن عمل 
�ت�شحت  وق���د  �شينتهي  �مل��ج��ل�����س 
�ل�����روؤي�����ة وب����ان����ت �ل����ن����و�ي����ا. وق����ال 
�لدميقر�طيني  ح����رك����ة  ع�������ش���و 
�حر�م  يتم  مل  �أن��ه  �ل�شر�كيني 
و�ل�شيا�شية  �لأخالقية  �لتعهد�ت 
�لقانون  خ���رق  ع��ن  �حل��دي��ث  دون 
م��ن خ���الل ع���دم �ح����ر�م �ملر�شوم 
�ملنظم لنتخابات �ملجل�س �لوطني 
�لتاأ�شي�شي �لذي حدد عمل �ملجل�س 

ب�شنة.

�إعادة �لوكالة لأ�شحابها فهو  قرر 
�ل��ت��م��دي��د يف م����دة عمل  ي��رف�����س 
�مل��ج��ل�����س ومت��ط��ي��ط��ه��ا مب���ا ميكن 
تتجاوز  �شهرية  �أج��ور  �ل��ن��و�ب من 
يديرون  من  وميكن  دينار  �لألفي 
دو�ل��ي��ب �ل��دول��ة م��ن �إر���ش��اء نظام 
وهذ�  ��شتبد�دية  و�شلطة  �شمويل 

غر مقبول.
�أحمد  �مل�����ش��ت��ق��ي��ل  �ل��ن��ائ��ب  و�ت���ه���م 
�لنه�شة  ح���رك���ة  �خل�����ش��خ��و���ش��ي 
م�������دة عمل  �إط������ال������ة  ب���ت���ع���م���ده���ا 
و�أتباعها  زبائنها  لتمكني  �ملجل�س 

و�ملتملقني لقت�شام �لكعكة.
و�أ�شاف باأن ذلك يتجلى يف عديد 
�إعطائها  مت  �ل���ت���ي  �مل�������ش���وؤول���ي���ات 
خطة  يف  �ملنا�شب  كل  يف  لأتباعها 

ق���ال :ل��ق��د ����ش��ت��ق��ل��ت م���ن منطلق 
�لدميقر�طيني  حركة  لأن  وطني 
حت�شر  �أن  ميكن  ل  �ل�شر�كيني 
�شيء  على  وت�شادق  مغ�شو�شة  زفة 
ت��ون�����س، فاحلركة  م�����ش��ل��ح��ة  ���ش��د 
بالتون�شيني  بالتالعب  تر�شى  ل 
لأن��ه��ا ح��رك��ة وط��ن��ي��ة ق��ائ��م��ة على 
�أخالقي ونقاوة  مبادئ وعلى نقاء 
�ل����ث����وب و�ل�����وف�����اء ل���ت���ون�������س، وهي 
ت��رف�����س م�����ش��روع �ل��د���ش��ت��ور لأنه 
ل��ي�����س د���ش��ت��ور ك��ل �ل��ت��ون�����ش��ي��ني بل 
د����ش���ت���ور ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة ع���م���دت �إىل 
ت�شع  �أن  وتريد  �خل��د�ع  كثر من 

�لتون�شيني رهائن.
�ع���ت���ذ�ره  �أن وّج�����ه  ب��ع��د  و�أ�����ش����اف 
�أنه  �ل���ش��ت��ق��ال��ة،  تلك  ع��ن  لل�شعب 

�لأزمة  حما�شرة  �ملوؤقت  �لتون�شي 
بفتح حو�ر مع �لفرقاء �ل�شيا�شيني 
للتو�شل �إىل تو�فقات ورمبا �أجند� 
وتنهي  �مل�شري  �ل�شيناريو  تتفادى 
�مل��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة �ل��ت��ي طالت 
و�أ����ش���ب���ح���ت م�������ش���در خ���ط���ر على 
وعلى  تون�س  يف  �لأو�شاع  ��شتقر�ر 

م�شتقبلها.
�لعام لالحتاد  �لأم��ني  ك�شف  وق��د 
ل��ل�����ش��غ��ل ح�شني  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام 
�إن �لو�شع �لعام بالبالد  �لعبا�شي، 
تو�فقات  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  و����ش���رورة 
�ملرحلة  �إن�����ه�����اء  يف  و�ل���ت���ع���ج���ي���ل 
�لنتقالية مّثلت �أبرز نقاط لقائه 
�ملن�شف  حممد  �مل��وؤق��ت  بالرئي�س 

�ملرزوقي �أم�س �لثالثاء.
يجب  �أن���ه  �لعبا�شي  ح�شني  وق���ال 
باأقل  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �إن���ه���اء 
�ملمكنة، م�شّرحا يف هذ�  �لتكاليف 
م�شر  يف  ي��ح��دث  م���ا  �أن  �ل�����ش��ي��اق 
بد�أ  يحُلقي بظالله على تون�س و�ن 
�آليات تفادي وقوعه يف تون�س عرب 
�ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  جميع  �إدر�ك 
�شاأنها  من  تنازلت  تقدمي  �أهمية 
�خلالفات  جت����اوز  يف  ت�����ش��اه��م  �أن 
حقيقية  ت��و�ف��ق��ات  �إىل  و�ل��و���ش��ول 
�خت�شار  يف  �ل���ت�������ش���ري���ع  ب����ه����دف 
د�شتور  وبلورة  �لنتقالية  �ملرحلة 
تو�فقي وحتديد موعد لنتخابات 

دميقر�طية و�شفافة.
�لر�بطة  رئ��ي�����س  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ع����ن حقوق  ل���ل���دف���اع  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�لإن�شان عبد �ل�شتار بن مو�شى �أنه 
�ملن�شف  لقائه  خالل  �أم�س  تطّرق 
�ملرزوقي �إىل تطور�ت  �لو�شع �لعام 
خارطة  حتديد  و���ش��رورة  بالبالد 
لال�ش����تحقاقات  و����ش��ح��ة  ط��ري��ق 

�لفاي�شبوك،  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ملجل�س  م�����ن  �ل�����ش����ت����ق����ال����ة  �إّن 
�لأجنع  �حلل  تبدو  قد  �لتاأ�شي�شي 
يف �لظاهر، غر �أنها لي�شت كذلك 
�لنو�ب  �أن  �إذ  ت��ع��ب��ره��ا  ح��د  ع��ل��ى 
مبن  تعوي�شهم  �شيتم  �مل�شتقيلني 
ي��ل��ي��ه��م يف �ل��ق��ائ��م��ة �لأم�����ر �ل���ذي 
�لنه�شة  حركة  م�شلحة  �شيخدم 
نقا�س  �إىل  �����ش����ي����وؤدي  وب����ال����ت����ايل 
�لد�شتور و�لت�شويت عليه باعتماد 

مبد�أ �لثلثني.
�أن������ه مل يبق  �ل���غ���رب���ي  و�أ�����ش����اف����ت 
�لآن د�خل  �لدميقر�طيني  للنو�ب 
�لتاأ�شي�شي �شوى خيار �ملقاومة من 
�لعمل  و  �آخ��ر حلظة  �إىل  �ل��ّد�خ��ل 
على  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  حل  على 

حد قولها.
�أن هذ�  �إىل  �لإ����ش���ارة  ه��ذ� وجت���در 
�ملخا�س د�خل �لتاأ�شي�شي �لتون�شي 
�أحمد  �ل��ن��ائ��ب  ت��ق��دمي  ي��اأت��ي عقب 
�خل�����ش��خ��و���ش��ي ل���ش��ت��ق��ال��ت��ه من 

�ملجل�س .
�خل�شخو�شي  �ل��ن��ائ��ب  وّج���ه  وق���د 
�لأم�����������������������ني �ل������������ع������������ام حل������رك������ة 
�ل�شر�كيني  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني 
�ملخ�ش�شة  �لعامة  �جلل�شة  خ��الل 
مل�شروع  لذع��ا  نقد�  �لعام  للنقا�س 
�لتن�شيق  ول���ه���ي���ئ���ة  �ل����د�����ش����ت����ور 
و�ل�شياغة �لتي حورت �لعديد من 

�لف�شول.
وندد �لنائب �مل�شتقيل بباب �لأحكام 
�لنتقالية وحذر من �لفخاخ �لتي 
يعج بها �مل�شروع و�عتربها مكامن 
بالإمكان  ك���ان  �ن���ه  وب���نّي  للفتنة، 
ت�شعة  م��ن  �ق��ل  �لد�شتور يف  �إن��ه��اء 

�أ�شهر لكن هذ� مل يحدث.
�لإع������الم  ل���و����ش���ائ���ل  ت�����ش��ري��ح  ويف 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�أن��ب��اء د�خل  �أم�����س �لثالثاء  ر�ج��ت 
�لتاأ�شي�شي  �مل���ج���ل�������س  ك���و�ل���ي�������س 
�ملنتظر  م��ن  ب��اأن��ه  تفيد  �لتون�شي 
�ل����ن����و�ب عن  م���ن  ع����دد  ي��ع��ل��ن  �أن 
��شتقالتهم من �ملجل�س، ولعل من 
�لرحوي  �ملنجي  �لنائبان  �أهمهم 

و�أحمد �ل�شايف.
باملجل�س  �ل�����ن�����ائ�����ب  �أك���������د  وق�������د 
�لوطنيني  ح���زب  ع��ن  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
و�لقيادي  �مل��وح��د  �لدميقر�طيني 
يف �جلبهة �ل�شعبية �ملنجي �لرحوي 
�أم�س �أن �إمكانية ��شتقالته مع عدد 
حال  يف  و�ردة  �ل���ن���و�ب  م���ن  �آخ�����ر 
ف�شل نو�ب �ملجل�س يف �لتو�شل �إىل 
د�شتور تو�فقي م�شر� �إىل �إمكانية 
م�شاندته لأّي حترك �شعبي منتظر 

يف هذ� �ل�شدد.
وقال �لرحوي �إّنه �إذ� و��شل �ملجل�س 
على و�شعه �حلايل فاإّنه لن ي�شمح 
ل��ن��ف�����ش��ه ب��ال��ب��ق��اء ف��ي��ه، م�����ش��ي��ف��ا : 
�ملجل�س �أ�شبح بوؤرة لاللتفاف على 
�إجناز  عن  وعاجز  �لثورة  مطالب 
�لتون�شي ومل  لل�شعب  �أدن��ى حلول 

يتمم �إجناز �لد�شتور.
كما �أّكد �أّن ��شتقالته مرتبطة �أي�شا 
�لد�شتور،  �لتو�فقات حول  بنتيجة 
�لد�شتور  ي���ك���ون  ل���ن  �إذ�   : وق�����ال 
�لتون�شيني.. معرب� عن طموحات 
�لو�حد..فلن  �حلزب  د�شتور  وكان 

�أبقى يف �لتاأ�شي�شي.
وط��ال��ب �ل��رح��وي ب�����ش��رورة تنقية 
وكذلك  و�لأم��ن��ي  �ل�شيا�شي  �مل��ن��اخ 
�لت�شميات  م���ن  �لإد�ر�ت  ت��ن��ق��ي��ة 
ت���ع���ت���م���د على  �ل����ت����ي  �مل�������ش���ب���وه���ة 
�إىل  �إ�شافة  �لكفاءة  ول  �ل���ولء�ت 
تنقية �ملناخ من كّل ما من �شاأنه �أن 
ويجعلها  �لنتخابية  �لبيئة  ي�شّوه 

غر �شفافة ونزيهة.
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  نائبة  �أّن  �إّل 
�نتمت  �ل���ت���ي  �ل����غ����رب����ي،  ف���اط���م���ة 
حديثا حلزب ند�ء تون�س، �عتربت 
موقع  على  �خل��ا���س  ح�شابها  ع��رب 

هل تتجدد م�شر�ت �لغ�شب يف تون�س
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الأدب مع احلبيب �سلى اهلل عليه و�سلم 
�جلهل  ظلمات  يف  �ملتخبطة  �لب�شرية  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  �هلل  �أن��ق��ذ 
به  فك�شف   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � ر�شله حممد  بخامت  و�ل�شرك 
بعد �جلهالة، وجعله  به  وعلم  �ل�شاللة،  به من  وه��دى  �لظلمة، 

�إمام �لهدى �إىل قيام �ل�شاعة .. 
وقد حبا �هلل تعاىل ر�شوله � �شلى �هلل عليه و�شلم � باأخالق و�شفات 
تعاىل:  ف��ق��ال  وت���وق���ره،  ح��ب��ه  ك��ل م�شلم  ع��ل��ى  و�أوج����ب  عظيمة، 
( )�لفتح: من �لآية9( .  وهحُ رحُ قِّ تحُورَ وهحُ ورَ رحُ زِّ تحُعرَ وِلِه ورَ ررَ�شحُ ِ ورَ )ِلتحُوؤِْمنحُو� ِباهللَّ
لوه، وتقومو� بحقوقه � �شلى �هلل  ِّ قال �ل�شعدي: �أي: تعظموه وجتحُ

عليه و�شلم � .
فالأدب  �لأدب معه،   � و�شلم  عليه  �هلل  � �شلى  وتعظيمه  ومن حبه 
معه � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أدب مع �هلل، �إذ �لأدب مع �لر�شول هو 
�أدب مع �ملحُْر�ِشل � �شبحانه �، كما �أن طاعة �لر�شول طاعة هلل تعاىل، 
ا  مرَ ��ورَىلَّ فرَ ��ْن ترَ مرَ رَ ورَ ��اعرَ �هللَّ �أرَطرَ ْد  قرَ ولرَ فرَ �شحُ ِطِع �لرَّ ��ْن يحُ كما قال �هلل: )مرَ
ِفيظاً( )�لن�شاء:80(، فال يحُت�شور حمبته � �شلى  لرَْيِهْم حرَ ْلنرَاكرَ عرَ �أرَْر�شرَ
�هلل عليه و�شلم � مع �شوء �أدب معه، ومن هنا قال �بن تيمية : " �إن 
قيام �ملدحة و�لثناء عليه و�لتوقر له � �شلى �هلل عليه و�شلم � قيام 

�لدين كله، و�شقوط ذلك �شقوط �لدين كله .." .
ويقول �بن �لقيم : " و�أما �لأدب مع �لر�شول � �شلى �هلل عليه و�شلم 
� فالقر�آن مملوء به، فر�أ�س �لأدب معه كمال �لت�شليم له و�لنقياد 
لأمره، وتلقي خربه بالقبول و�لت�شديق، دون �أن يحمله معار�شة 
خيال باطل ي�شميه معقوًل، �أو يحمله �شبهة �أو �شكا، �أو يقدم عليه 
و�لت�شليم،  بالتحكيم  فيوحده  �أذه��ان��ه��م،  وزب���الت  �ل��رج��ال  �آر�ء 
و�لذل  بالعبادة و�خل�شوع،  �ملحُْر�ِشل  كما وحد  و�لإذع��ان،  و�لنقياد 
و�لإنابة و�لتوكل، فهما توحيد�ن ل جناة للعبد من عذ�ب �هلل �إل 
�إىل  يحُحاكم  فال  �لر�شول  متابعة  وتوحيد  �ملحُْر�ِشل،  توحيد   : بهما 

غره .." ..
وملا كان �لأدب �شلوكا يتعلق باأعمال �لإن�شان، و�لأعمال �إما قلبية �أو 
قولية �أو فعلية، كان �لأدب مع �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � لبد 

و�أن يكون �أنو�عا ثالثة :
�أدب قلبي، و�أدب قويل، و�أدب فعلي ..

الأدب القلبي:
وهو ر�أ�س جميع �لآد�ب، و�أ�شله �لإميان به � �شلى �هلل عليه و�شلم 

� وت�شديقه، وحبه وتعظيمه وتوقره، مع �عتقاد تف�شيله � �شلى 
لق، فهو كما و�شف نف�شه �  �هلل عليه و�شلم � على كل �أحد من �خلرَ
�شلى �هلل عليه و�شلم � متحدثا بنعمة ربه عليه، قائال: )�أنا �شيد 
�شافع  و�أول  �لأر���س،  تن�شق عنه  و�أول من  �لقيامة،  يوم  �آدم  ولد 

و�أول م�شفع( )م�شلم( ..
ومما ينتج من �عتقاد تف�شيله � �شلى �هلل عليه و�شلم � ��شت�شعار 
و�أخالقه  ومنزلته،  مكانته  و��شتح�شار  ق��دره،  وجاللة  هيبته 
من  حلقه  ذ�ك���ر�ً  �لقلب  يجعل  �أن  �شاأنه  م��ن  م��ا  وك��ل  و�شمائله، 
تعظيم  ك��ان  فمتى  �لأع�����ش��اء  ملك  و�لقلب  و�لتعظيم،  �لتوقر 
�حلبيب � �شلى �هلل عليه و�شلم � م�شتقر�ً يف �لقلب، فاإن �آثار ذلك 

�شتظهر على جميع �جلو�رح ..
�أما �لنوع �لثاين لالأدب مع �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � :

الأدب القويل :
وهو ما يتعلق بالل�شان، و�لل�شان دليل �لقلب، و�ملوؤمن كما يتاأدب 
ي��ت��اأدب معه  فاإنه  بقلبه،   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �هلل  ر�شول  مع 
بقوله، لأن هذ� �أمر �هلل تعاىل للموؤمنني، وعالمة من عالمات 

حمبته � �شلى �هلل عليه و�شلم � . 
� �شلى �هلل عليه  �ل��ر���ش��ول  م��ع  �لأدب  " م��ن   : �لقيم  �ب��ن  ي��ق��ول 
و�شلم � �أن ل يحُتقدم بني يديه باأمر ول نهي، ول �إذن ول ت�شرف 
نحُو� ل  �آمرَ �لَِّذينرَ  ا  هرَ �أرَيُّ ��ا  )يرَ وي��اأذن، كما قال تعاىل:  ياأمر هو  حتى 
ِليٌم(  عرَ ِميٌع  �شرَ رَ  �هللَّ �إِنَّ  رَ  �هللَّ و�  �تَّقحُ ورَ وِلِه  ررَ�شحُ ورَ  ِ �هللَّ ِي  ��درَ يرَ برَنْيرَ  و�  محُ دِّ تحُقرَ
)�حلجر�ت:1(، وهذ� باق �إىل يوم �لقيامة ومل يحُن�شخ، فالتقدم 
بني يدي �شنته بعد وفاته كالتقدم بني يديه يف حياته، ول فرق 

بينهما عند كل ذي عقل �شليم .." . 
تحُرفع  ل  �أن   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � معه  �ل��ق��ويل  �لأدب  وم��ن 
�لظن  فما  �لأع��م��ال،  �شبب حلبوط  فاإنه  �شوته  ف��وق  �لأ���ش��و�ت 
تعاىل:  ق��ال  ب���ه؟!،  ج��اء  وم��ا  �شنته  و�لأف���ك���ار على  �لآر�ء  ب��رف��ع 
ورَل  �لنَِّبيِّ  ْوِت  ْوقرَ �شرَ فرَ ْم  �ترَكحُ ورَ �أرَ�شْ و�  عحُ ترَْرفرَ نحُو� ل  �آمرَ �لَِّذينرَ  ا  هرَ �أرَيُّ )يرَا 
ْم  كحُ الحُ ْعمرَ �أرَ برَطرَ  ْ حترَ �أرَْن  ِلبرَْع�ٍس  ْم  كحُ برَْع�شِ ْهِر  جرَ كرَ ْوِل  ِباْلقرَ ��هحُ  لرَ و�  ��رحُ ��هرَ ْ جترَ

( )�حلجر�ت:2( . ونرَ رحُ �أرَْنتحُْم ل ترَ�ْشعحُ ورَ
نذكره  �أل   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �لنبي  مع   � �لأدب  ه��ذ�  وم��ن 
با�شمه فقط، بل لبد من زيادة ذكر �لنبوة و�لر�شالة لقول �هلل 

برَْع�شاً(  ْم  كحُ برَْع�شِ اِء  عرَ دحُ كرَ ْم  برَْينرَكحُ وِل  �شحُ �لرَّ ��اءرَ  عرَ دحُ لحُو�  عرَ ْ جترَ )ل  تعاىل: 
)�لنور: من �لآية63(.

ومن �لأدب �لقويل مع �حلبيب � �شلى �هلل عليه و�شلم � �ل�شالة 
لُّونرَ  يحُ�شرَ ترَهحُ  الِئكرَ ورَمرَ رَ  �هللَّ )�إِنَّ   : بقوله  تعاىل  �هلل  �أم��ر  كما  عليه، 
ترَ�ْشِليماً(  و�  لِّمحُ �شرَ ورَ لرَْيِه  عرَ لُّو�  �شرَ ��و�  ��نحُ �آمرَ ��ِذي��نرَ  �لَّ ��ا  ��هرَ �أرَيُّ ��ا  يرَ �لنَِّبيِّ  لرَى  عرَ
�هلل  �شلى   � �حلبيب  على  و�ل�����ش��الم  فال�شالة  )�لأحز�ب:56(، 
�لأعمال، ومن مظاهر  ��ل  و�أجَّ �لقربات،  �أف�شل  � من  و�شلم  عليه 

حبه و�لأدب معه ..
بينها  فقد   - و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   - عليه  �ل�شالة  كيفية  �أم��ا 
ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - لأ�شحابه حني �شاألوه عن 
�لكيفية من طرق كثرة عن جماعة من  ذل��ك، وقد وردت هذه 
� ر�شي �هلل  �ل�شحابة - ر�شي �هلل عنهم -، فعن كعب بن عجرة 
�أّم��ا �ل�شالم عليك فقد عرفناه،  � قال: )قيل يا ر�شول �هلل،  عنه 
فكيف �ل�شالة عليك؟، قال: قولو�: �للهم �شلِّ على حممد وعلى 
�آل حممد، كما �شليت على �آل �إبر�هيم �إنك حميد جميد، �للهم 
�إبر�هيم  �آل  باركت على  �آل حممد، كما  بارك على حممد وعلى 

�إنك حميد جميد( )�لبخاري( .
�أما �لنوع �لثالث لالأدب مع �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � : 

 الأدب العملي :
وهو ما يتعلق بعمل باجلو�رح، ويكون بالعمل ب�شريعته، و�لتاأ�شي 
و�لدعوة  عليها،  و�حلر�س  بها  و�لتم�شك  وباطنا،  ب�شنته ظاهر�ً 
�إليها، وحتكيم ما جاء به � �شلى �هلل عليه و�شلم � يف �لأمور كلها، 
و�ل�شعي يف �إظهار دينه، ون�شر ما جاء به، وطاعته فيما �أمر به، 

و�جتناب ما نهى عنه � �شلى �هلل عليه و�شلم � .
�آث����ره و�آثر  �أح���ب �شيئاً  �أن م��ن  " �ع��ل��م  �ل��ق��ا���ش��ي ع��ي��ا���س :  ق���ال 
فال�شادق  مدعياً،  وك��ان  حبه  يف  �شادقا  يكن  مل  و�إل  مو�فقته، 
ذلك  عالمة  تظهر  م��ن   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �لنبي  ح��ب  يف 
عليه، و�أولها �لقتد�ء به و��شتعمال �شنته، و�تباع �أقو�له و�أفعاله، 
و�متثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه، و�لتاأدب باآد�به يف ع�شره وي�شره، 
ونرَ  بُّ ِ ْنتحُْم حتحُ ْل �إِْن كحُ ومن�شطه ومكرهه، و�شاهد هذ� قوله تعاىل: )قحُ
وٌر ررَِحيٌم(  فحُ حُ غرَ �هللَّ ْم ورَ نحُوبرَكحُ ْم ذحُ يرَْغِفْر لرَكحُ حُ ورَ محُ �هللَّ ْحِبْبكحُ ويِن يحُ اتَِّبعحُ رَ فرَ �هللَّ

)�آل عمر�ن:31( ".

ويقول �بن �لقيم : " ومن �لأدب معه � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أن 
ن�شه  يحُعاررَ�س  ول  لقوله،  �لآر�ء  ت�شت�شكل  بل  قوله،  �ْشت�شكل  يحُ ل 
بقيا�س، بل تهدر �لأقي�شة وتلقى لن�شو�شه، ول يوقف قبول ما 

جاء به �لر�شول � �شلى �هلل عليه و�شلم � على مو�فقة �أحد " ..
ومن ثم ل يحُت�شور ممن يدعي حب �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم 
و�تخاذه  و�تباعه،  بطاعته  جو�رحه  تنطلق  �أن  �إل  معه  و�لأدب   �
� جمرد  و�شلم  � �شلى �هلل عليه  �لأدب معه  و�أ���ش��وة، فلي�س  ق��دوة 
�شلى   � معه  �لأدب  بل  و�لعمل،  �لتباع  كلمات مد�ئح خالية من 
�هلل عليه و�شلم � ل يكون �إل مبحبة �شادقة ت�شتوجب �تباعه فيما 
 � � �شلى �هلل عليه و�شلم  �أمر به، و�جتناب ما نهى عنه، و�تخاذه 
قدوة يف �لظاهر و�لباطن، و�لعباد�ت و�ملعامالت و�لأخالق، قال 
نرٌَة( )�لأحز�ب:  �شرَ ٌة حرَ ِ �أحُ�ْشورَ وِل �هللَّ ْم يِف ررَ�شحُ انرَ لرَكحُ ْد كرَ �هلل تعاىل: )لرَقرَ

من �لآية21( ..

الفواكه في رمضان.. فوائد عديدة على الصحة

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

�سورة يون�س الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �سره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�سراط  على  امل�ستقيم  ل�سرائعه  املطبق  ور�سوله  هلل  املحب  ور�سوله  باهلل 

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�س وال�سيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�سطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإل ذكره فوجودهم ذكر له واأنفا�سهم متعلقة بخ�سيته  ون�سوا الدنيا 
معرفة  دون  بع�سا  بع�سهم  يعرفون  منه  والتقرب  فلمر�ساته  اجتمعوا 
يخافون  ول  �سواه  اأحدا  يخ�سون  ل  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �سابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�سبه  من  اإل  �سيد  على 
قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �سدق 
اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 

ا�ستقاموا تتنزل عليهم املالئكة ول تخافوا ول حتزنوا واب�سروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ولكم فيها 
�سورة  رحيم(  غفور  من  نزل  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�سكم  ت�ستهي  ما 
ف�سلت) 30-23( ويف حديث  قد�سي رواه البخاري عن اي هريرة ر�سي 
اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عيه و�سلم :) يقول اهلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�سيء 
حتى  بالنوافل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�ست  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�سر  الذي  وب�سره  به  ي�سمع  الذي  �سمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�سي بها ولئن �ساألني لعطيته ولئن 
ا�ستعاذين لأعذته وما ترددت عن �سيء اأنا فاعله ترددي عن نف�س عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

�سري ال�سقطي 
طريقته يف الزهد 

حتى  قوته  وت�شفية  بطيب  و��شتهر  و�لزهد  �ل��ورع  قو�مها  وطريقته 
بلغ ذلك �لأمام �أحمد بن حنبل فكان ي�شفه كذلك باأنه �ل�شيخ �لذي 
يعرف بطيب �لغذ�ء وكان يقول �إن خر �لرزق ما �شلم من �لآث��ام يف 
�لنت�شاب و�ملذلة يف �خل�شوع يف �ل�شوؤ�ل و�لغ�س يف �ل�شناعة ومعاملة 
�شكونه خوفا من �هلل ورجاء  وقلة  قلبه  ��شطر�ب  ي�شكو  وكان  �لظلم 
�لتي   �لأكلة  �أن يجد  وك��ان كل همه  و�أن�شابه  فيه وحبا له وحياء منه 
يكلها ولي�س هلل عليه فيها تبعة �أي �شبهة �حلر�م فيها من �أي لون �أو 

نوع ول ملخلوق فيها مّنة.
ويحكي �أنه ذهب غازيا ودخل طر�شو�س وبات مع فتية مبتعدين وكانو� 
يخبزون فانك�شر �لتنور فاأ�شلحه من ماله فتورعو� �أن يختربو� فيه 
وملا دخل �أر�س �لروم كان معه �شديق له فكان �لنا�س ياأكلون من طعام 
�لروم و�ل�شديق يرف�س ف�شاأله �شري �أت�شك �أنه حالل فيقول ل �أ�شك 
فهو حالل و�إمن��ا �لزهد يف �حلالل ويقارن ذلك بفقهاء زمنه �لذين 

ياأكلون بدينهم وي�شفهم بالنذ�لة.
�أم���ر �هلل  ع��ل��ى  �مل�شتقيم  ه��و  �مل�شتقيم ح��ق��ا  �ل��ف��ت��ي  �إمن���ا  ي��ق��ول  وك���ان 
و�ملجتهد لي�س معه �شهو و�ملتيقظ �لذي لي�س معه غفلة و�ملر�قب هلل 
جمل�س  �شري  جمل�س  وك��ان  حقا  �ل�شجاع  هو  فذلك  و�لعلن  �ل�شر  يف 
علم ولو علم �أن جلو�شه �أف�شل من جلو�شه يف �لبيت ما جل�س معهم 
ولكن ذلك �قت�شاه منه �لعلم، ورغم �أنه ينتق�س جل�شاءه  ومل ياأمن 
�أحدهم على �شره وين�شح �جلنيد �أن ل ي�شحب �لأ�شر�ر و�أن ل ي�شتغل 
عن ذكر �هلل ول يدعي باطن علم ينق�س ظاهر حكم و�أن يكون �أخوف 

ما يكون من �هلل.
ومما ي��روي عنه �أي�شا �أن��ه يف �إح��دى �مل��ر�ت �شلى ليلة وق��ر�أ ورده ثم 

�أهكذ�  �شري  ي��ا  ل��ه  يقول  هاتفا   ك��اأن  ف�شمع  �مل��ح��ر�ب  يف  �شاقه  ب�شط 
�مللوك ف�شم رجله وقال : وعزتكم ل مددت رجلي بعد ذلك  جتال�س 

�أبد� وورعه وخوفه من �هلل يهديانه �إيل �لطريق �ملخت�شر للو�شول. 

من اأقواله
�أنه د�ئم �لهرب من مو�طن �لر�حة و�أنه كثر� لوله  كان يقول د�ئما 
ي�شت�شعر �لوجل يف قلبه وينتق�س عليه عي�شه من مر�قبته هلل يف كل 

ما يقول ويفعل .
ويقول �إنه ينظر �إىل وجهه كل يوم فخافة �أن يكون قد �أ�شود ويتمنى 
لو ميوت يف مكان ل يعرف فيه ف�شاألوه عن �ل�شبب فقال �أخاف �أن ل 

يقبلني  قربي فيفت�شح .
وله يف �ل�شويف ثالثة معان فهو �لذي ل يطفئ نور معرفته نور ورعه 
حتمله  ول  و�ل�شنة  �لكتاب  ظاهر  ينق�شه  علم  يف  بباطن  يتلكم  ول 

�لكر�مات على هتك �أ�شتار حمارم �هلل.
ويدعو �هلل قائال �للهم عذبتني ب�شيء فال تعذبني بذل �حلجاب ويذكر 
من عالمات �لعارف باهلل، قيامه بحقوق �هلل و�إيثاره على �لنف�س فيما 

�أمكنته فيه �لقدرة .
وكان ين�شد :

ل يف �لنهار ول يف �لليل يل فرح 
فال �أبايل �أطال �لليل �أو ق�شر�

لأن طول ليلي هائم دنف
وبالنهار �أقا�شي �لهم و�لفكر�

ي�شره  وث��وب  يرويه  وم��اء  ي�شبعه  �إل خم�شا: خبز  �لدنيا ف�شول  كل 
قلبه  وي�شريح  دينه  ي�شلم  �أن  �أر�د  من  ي�شتعمله  وعلم  ي�شكنه  وبيت 

ل�شان  بغد�د يف  تكلم يف  �أول من  �ل�شقطي  �ملفل�س  بن  �حل�شن  �أب��و  هو 
�لتوحيد وحقائق �لأحو�ل كان خاله �جلنيد �ل�شويف وقال فيه ما ر�أيت 
�أعبد منه فقد �أتت عليه ثمان وت�شعون �شنة ما روؤي م�شطجعا �إل يف 

علة �ملوت وتويف رحمه �هلل يف بغد�د �شنة 241 ه  - ويقال 253 ه  .

�سر زهده
كان يتجر يف �ل�شوق فمرت عليه جارية معها �إناء فوقع منها و�نك�شر 
�لإن��اء وكان  ب��دل  �إليها  دكانه فدفعه  �مل��ال منم  �شيئا من  �شري  فاأخذ 
معروف �لكرخي موجود� وهو من �ملت�شوفة �أي�شا فاأعجبه فعله فقال 
�شيء  ولي�س  �ل��دك��ان  من  لتوه  �شري  فقام  �لدنيا  �إليك  �هلل  بغ�س  له 
�إل من يق�شده ولول  �أح��د  ي��ر�ه  د�ره ل  ول��زم  �لدنيا  �إليه من  �أبغ�س 

�جلمعة و�جلماعة ل�شد على نف�شه �لباب مل يخرج.

وبدنه ويقل غمه فليعتزل �لنا�س لأن هذ� زمان عزلة ووحدة .
�أو منهى  و�شئل عن �لعقل فقال  : ما قامت به �حلجة على ماأمور به 

عنه.
�أربع خ�شال ترفع �لعبد �لعلم و�لأدب و�لأمانة و�لعفة من مل يعرف 

قدر �لنعمة �شلبها من حيث ل يعلم.
من هانت عليه �مل�شائب �أحرز ثو�بها.

قليل يف �شنه خر من كثر مع بدعة كيف يقل عمل مع �لتقوى.
�لأمور �لثالثة �أمر باأن لك ر�شده فاتبعه و�أمر باأن لك غية فاجتنبه 
و�أمر� �شكل عليك فقف عنده وكله �إىل �هلل عز وجل وليكن �هلل دليلك 

و�أجعل فقرك �إليه ي�شتغن عما �شو�ه .
من خاف �هلل خاف كل �شيء.

�لنف�س ومن عجز  �لهوى  على  تتغلب  �أي  نف�شك  غلبتك  �لقوة  �أق��وى 
�أطاعه  �أط��اع من فوقه  �أعجز ومن  �أدب غره  نف�شه كان عن  �أدب  عن 

من دونه.
ل�شانك ترجمان قلبك ووجهك مر�آة قلبك يتبني على �لوجه ما ت�شمر 

�لقلوب.
�إن �غتممت علي ما ينق�س من مالك فابك على ما ينق�س من عمر 
كمن عالمة �ملعرفة باهلل �لقيام بحقوق �هلل و�إيثاره على �لنف�س فيما 

�أمكنت فيه �لقدرة.
خر �لرزق ما �شلم من خم�شة من �لآثام يف �لكت�شاب و�ملذلة و�خل�شوع 

يف �ل�شوؤ�ل و�لغ�س يف �ل�شناعة و�أثما �آلة �ملعا�شي ومعاملة �لظلمة. 
وحده  �هلل  من  �خل��وف  غرها  معها  �لقلب  يف  ي�شكن  ل  �أ�شياء  �أرب��ع��ة 

و�لرجاء هلل وحده و�حلب و�لأن�س باهلل وحده.
من تزين للنا�س مبا لي�س فيه �شقط من عني �هلل عز وجل .

وما �أكر من ي�شتخدمون �لإ�شالم يف �قبح �لأفعال �ليوم كذب وغ�س 
�أن��ه��م يحكمون با�شم �هلل  ي��دع��ون  ث��م  وخ���د�ع وت��اآم��ر وجهل ومل نفاق 

تبارك وتعاىل. 

يف  �لفاكهة  من  منا�شبة  كميات  بتناول  ين�شح   •
رم�����ش��ان مل��ا ل��ه��ا م��ن ف��و�ئ��د ك��ث��رة ع��ل��ى �ل�شحة، 
ف��ه��ي مت��د �جل�����ش��م ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل���ع���ادن �لتي 

يفقدها خالل �شاعات �ل�شيام.
بعد  �ل��ف��و�ك��ه  ب��ت��ن��اول  �لتغذية  خ���رب�ء  ين�شح   •
�لإفطار ب�شاعة �أو �ثنتني لأن ه�شمها و�مت�شا�شها 

يف �لأمعاء �لدقيقة ي�شتلزمان وقتاً.
�إىل  يوؤدي  مبا�شرة  �للحوم  بعد  �لفو�كه  • تناول 
مع  �ملعدة،  ج��دوى يف  دون  �للحوم من  مع  بقائها 
ما يولده ذلك من تخمر وغ��از�ت ت�شبب �لنتفاخ 

وع�شر �له�شم.

حر�رية  �شعر�ت  على  يحتوي  �لفو�كه  معظم   •
�ل��وزن، فمثاًل  يحُ�شاعد على جتنب زي��ادة  قليلة، ما 
�لتفاح و�لفر�ولة و�خلوخ ل حتتوي على �أي غر�م 

من �لدهون. �إليكم فو�ئد �لبلح و�ملوز:
• �لبلح �جلاف مهدئ لالأع�شاب وي�شفي �ل�شكينة 
و�لهدوء ملن يتناوله ويزيد من قدرته على حتمل 
�ملو�قف �ل�شعبة. ويزيد من فائدة �لتمر �حتو�وؤه 

على �لفيتامينني A وB �ملركب.
�إذ  �لأم���ر�����س،  م��ن  لكثر  م��ث��ايل  دو�ء  �مل��������وز   •
�أث��ب��ت��ت �ل��در����ش��ات �لأخ����رة �أن ت��ن��اول حبتني من 
�مل����وز ي��وم��ي��اً ك��ف��ي��ل مب���د �جل�����ش��م ب��ال��ط��اق��ة �لتي 

 90 ملدة  قا�شية  ريا�شية  بتمرينات  للقيام  تلزمه 
دقيقة متو��شلة. ويوؤكد �خت�شا�شيو �لتغدية على 
دور �ملوز �ملهم يف �حلماية من كثر من �لأمر��س 
�جل�شم  يحفز  مما  باحلديد  غني  لأن��ه  كالأنيميا 
على �إفر�ز �لهيموغلوبني يف �لدم ومن ثم مقاومة 

�ل�شعف.
�مل���وز  ف�����اإن  �لإم�������ش���اك  �إىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة   •

على  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �لأل��ي��اف  على  يحتوي 
طبيعية  ب�����ش��ورة  �لأم��ع��اء  ح��رك��ة  تن�شيط 

�مللينات.  ��شتخد�م  �إىل  �حل��اج��ة  دون  م��ن 
�لأمعاء  ��شطر�بات  لعالج  ي�شتخدم  كذلك 

لأنه يتميز بقو�م طري و�شميك يغلف جد�ر �ملعدة، 
ما يقلل من �ل�شطر�بات و�حلمو�شة.

اإعداد وتقدميمن اأعالم الت�سوف الإ�سالمي
 عبد التواب عبد العزيز:
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يف  وع��ّم��ت  تف�ّشت  �ل��ت��ي  �ل�شيئة  �ل�����ش��ف��ات  م��ن 
هذ�  م�شتهل  م��ع  ت���و�أد  �أن  وينبغي  �ملجتمعات 

�ل�شهر - وهي على �شبيل �ملثال ل �حل�شر :

- �سرعة الغ�سب: 
تاأٍنّ  وب��دون  �لأم���ور  لأتفه  يرَغ�شب  من  فهناك 
ب���د�ي���ة للقطيعة  �ل�����ش��ب��ب  ه����ذ�  م���ن  وي�����ش��ن��ع 
و�لعد�ء يطول وقتها �أو يق�شر، كان من �لأدعى 
�أن يتغافل عن كثٍر من �أخطاء �لآخرين �لتي 
ل يرتب عليها مف�شدة �أو م�شّرة متقررة و�أن 
ها فذلك �أجدر �أن يحيا مطمئّن �ل�شمر  ررَّ ِ ميحُ

قرير �لبال.
باأنه قال  �أو غره  �أحمد  نحُِقل عن �لإم��ام  وكما 
فالفر�شة  �لتغافل(  يف  �ل�شعادة  �أع�شار  )ت�شعة 
بتوطني  �ل�شفة  ه���ذه  �أ���ش��ح��اب  ل��ي��ب��د�أ  ق��ائ��م��ة 
�لتحّلم  ع��ل��ى  �لآن  م���ن  وت��دري��ب��ه��ا  �أن��ف�����ش��ه��م 
و�لهدوء )لي�س �ل�شديد بال�شرعة �إمنا �ل�شديد 

�لذي ميلك نف�شه عند �لغ�شب (.

- اإ�ساءة الظن:
�أو  يفعل  �أو  م��ا  �شيئا  �لإن�����ش��ان  يقول  �أن  فبعد   
وتبد�أ  �ل�شيئة  �لظنون  عليه  تنهال  يت�شّرف 
��ّت��خ��ذ جت��اه��ة �إث���ر م��ا ب���در م��ن��ه ، ثم  �مل��و�ق��ف تحُ
يرَِبنيحُ بعد ذلك �شدقه ونز�هة قلبه .. ما �أجمل 
�لظن  �إح�����ش��ان  ع��ل��ى  �أن��ف�����ش��ن��ا جميعا  ن��ع��ّود  �أن 
كل  يف  �حل�شنة  �ملحامل  و��شتدعاء  بالآخرين 

�لأوقات.
وكما قال جعفر بن حممد : ) �لتم�س لأخيك 
( ! ون��ح��ن ل نقول  �أك���ر م��ن �شبعني ع���ذر�ً 
�لتم�س �شبعني عذر�ً ولكن نقول �لتم�س ما 
ت�شتطيعه من �لأعذ�ر ؛ و�إن مل جتد فاتهم 

نف�شك �أنت .

�أل  �حل��رم��ان  �أعظم  من  �أن  على  جميعاً  نتفق 
رم�شان  )���ش��ه��ر  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  ه���ذ�  يحُ�شتغل 
�إذ هو   ، ��ربرَ منه  و�ل��قحُ �مل��ب��ارك( يف مر�شاة �هلل 
ها كل حٍيّ على وجه �لأر�س  غنيمة باردة يحُرزرَقرَ
ها �آخرون ممن هم حتت �أطباق  ِرمرَ يف حني �أن ححُ

�لرى.
�خل��ر يف  �أفعال  �حل��ث على  ب�شدد  هنا  ول�شنا 
رم�شان من قر�ءة وتدبر و�شدقة وذكر وقيام 
���درك جيد�  يحُ و�إح�����ش��ان وغ��ره��ا فالعاقل  وب��ر 
كيف يبذل م�شتطاعه يف �لقيام بها و�ل�شتز�دة 

منها.
ول��ك��ن��ن��ا ه��ن��ا ن��دع��و ون��ح��ث ون��ح�����س �إىل ميزة 
�شانحة يف  �ل�شهر، هي  عظيمة جد� من مز�يا 

غره لكنها فيه تكون �أ�شهل و�أميز..
�إل وله  �أح��د  م��ن  مّنا  م��ا  �لتغير  �إن��ه��ا فر�شة 
فلم  عليها  �ِشررَ  قحُ ماألوفة  ومعا�ٍس  �شيئة  عاد�ت 
ي�شتطع �لفكاك �أو �لتخلي عنها برَيد �أن �لو�شع 
�لكرمي فكم من  �ل�شهر  يختلف متاماً يف هذ� 
�ل�شيام و�لقيام  �إن�شاٍن غّره رم�شان و�شاعده 
و�ل���ش��ت��ع��ان��ة ب��اهلل على درء وت���رك ك��ل م��ا من 
يت�شّبب  �أو  �لطاعة  وب��ني  بينه  يحول  �أن  �شاأنه 
يف غفلته و�إبعاده عن �هلل �أو يحُثنيه ويحُعيقه عن 

معايل �لأمور .
وع��ل��ي��ه ف���اإن �مل��ت��ع��ني ع��ل��ى ك��ل �أح����ٍد يبحث عن 
�ل�شهر  ه���ذ�  غ���ّرة  م��ع  ي��ب��د�أ  �أن  عليه  �لتغير 
و�أخطائه  عاد�ته  �أب��رز  بح�شر  ويقوم  �لف�شيل 
�لر�شد  عن  به  وت��ن��اأى  �ل�شمو  من  متنعه  �لتي 
ويعمل على  �إهمالها  �لعمل على  يرَطِفقحُ يف  ثم 
����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا مب���ا ي�����ش��اّده��ا م���ن �أع���م���ال �خلر 

و�لنماء.
ه���������������ن���������������اك 

- �ل�شتهانة بالغيبة: 
ويقّدرونه  �آخ����رون  يحبه  فا�شل  ���ٌل  رجحُ ه��ن��اك 
ومي�����ش��ي يف ح��ال��ه ل ي���دري م��ا ي��ح��اك��� ور�ءه ، 
فياأتي من ل يتوّرع عن �لغيبة ويذكر �أخطاءه 
ويحُبدي معايبه فتتغر نظر�ت هوؤلء �إز�ءه بعد 
�أن كانو� يوّقرونه ويتوجهون �إليه باأ�شمى �آيات 

�ملحبة و�لتقدير �لقولية و�لفعلية.
حرٌيّ بكل عاقل �أن يتورع عن هذه �لكبرة من 
�لأمر  �أظ��ن  ول   ، و�شاأنه  ���اًلّ  كحُ ي��رك  و�أن  �لآن 
�شهر  يف  ونحن  �شيما   ، ق  ��درَ ���شرَ من  على  كِلفاً  محُ

�ل�شدق و�لف�شيلة .

- احل�سد:
 يقول �بن تيمّية : )ما خال ج�شٌد من ح�شد( 
فيه دللٌة على �أنه يعِر�س لكل �لنا�س ول ي�شلم 
�أح��د لكن هناك� من ل يدفعه ول يجاهد  منه 
ل��دي��ه من  �إت���الف م��ا  ت��رك��ه فهو يت�شبب يف  يف 
حو�جز�ً  �لآخ��ري��ن  وب��ني  بينه  ويجعل  ح�شنات 
م��ن �ل���ع���د�وة و�ل��ب��غ�����ش��اء ؛ و�أم����ا �ل�����ش��ادق فال 
ول  �لآخ��ري��ن  يحب  فهو  مكاناً  للح�شد  ي��ب��ّوئ 
�أح�س  و�إذ�   ، �لِنّعرَم  من  لديهم  ما  زو�ل  يتمنى 
ب�شيٍء من �حل�شد جتاه �أخيه ف�شرعان ما يدعو 
�لطريق  �ل�شيطان  على  ليقطع  �لقلب  من  له 
وليجتث جذور هذ� �لد�ء فيبقى معافاً �شليماً 

مطمئّن �لبال و�ل�شمر ..
�ل�شهر غنيمٌة باردة للتو��شل بالآخرين  وهذ� 
و�لتهنئة  ب��ال��ت��ودد  �إليهم  و�ل��ت��ق��ّرب  وحمبتهم 
و�لدعاء  لهم  �هلل  ع��ط��اء�ت  على  و�مل��ب��ارك��ة 
كذلك  �لغيب  ظهر  ويف  منهم  م�شمٍع  على 

�لإخ��اء و�لعطف و�لرحمة  حتى يتحقق معنى 
بني �لنا�س ويعم �خلر وتذبل �ل�شغائن .

- التدخني:
ته هذه يف غر  �شرَ ْنقرَ  و�هلل لو �أر�د �ملدّخن ترك مرَ
�لإر�دة  حت�شر  حينما  ذلك  ل�شتطاع  رم�شان 
و�لعزمية فكيف مبن �أر�د �لإقالع عنه يف �شهر 
�ل�شيام، ذلك �أنه يبقى ن�شف يوم لت يتعاطى 
�شيئاً منه ! �أفال ي�شتطيع �أن يتم يومه وي�شتغل 
مب��ا ه��و �أن��ف��ع ل��ه وي��دع��و �هلل على �لإع��ان��ة ثم 
�أن  �إىل  يفعل مثل ذلك يف �ليوم �لتايل وهكذ� 

يتنّزه عنه ويتزّكى ؟ بلى .
هذه جمّرد �أمثلة و�إل فالو�قع مت�شّلع بالعاد�ت 
�خلاطئة و�ملمار�شات �ملقيتة . �إن �أنا�شاً �أّملو� يف 
�ل�شهر ومل يدركوه فقد حال بينهم  بلوغ هذ� 
م ببلوغه  �أن���ت تنعحُ �آم��ال��ه��م ؛ وه��ا  �مل���وت وب��ني 
�شادقة  �نطالقًة  منه  فاجعل  ظالله  وتتفياأ 
�لتطّور  ون��ح��و  �أول  وج���ل  ع��ز  �هلل  ر���ش��ا  ن��ح��و 

و�ل�شمو ثانياً.

ولنتذكر دائمًا قوله تعاىل : " اإن اهلل ل 
يغرّي ما بقوٍم حتى يغرّيوا ما باأنف�سهم " .

�أ�شاأل �هلل �لعلي �لقدير مبّنه وكرمه �أن يتقّبل 
�ل��ك��رمي �ل�شيام  �ل�����ش��ه��ر  م��ّن��ا وم��ن��ك��م يف ه���ذ� 
و�ل��ق��ي��ام وت��دّب��ر �ل��ق��ر�آن و���ش��ائ��ر �أع��م��ال �ل��رب ، 
�ملثالب  من  بذو�تنا  ما  تغير  على  يعيننا  و�أن 

و�لأخطاء  و�ل��ن��ق��ائ�����س  و�ل��ع��ي��وب 
فهو �لويل على ذلك و�لقادر 

�هلل  و���ش��ل��ى   .... ع��ل��ي��ه 
على  وب������ارك�������  و�����ش����ّل����م 
حممد  ونبينا  �شيدنا 
و�شحبه  �آل�����ه  وع���ل���ى 

�أجمعني .

رمضان..  فرصة التغيير
مع امللك �صليمان 

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

�أر�د �هلل �أن يعلم �لإن�شان يف �أكرب مدر�شة، �أل وهي �لكون 
وما  �ل�شماء  يف  �هلل  خلقه  �ل���ذي  �خل��ل��ق  �إىل  ي�شر  �ل���ذي 
يعي�س  خلقا  �ل��ق��ر�آن  ف��اأب��رز  حتتها،  وم��ا  و�لأر�����س  فوقها 
ف��وق �لأر����س وحت��ت �لأر�����س، و���ش��رب مثال بالنمل �لذي 
و�شاآلته،  حجمه  ل�شغر  ك��ث��ر�  �لإن�����ش��ان  ب��ه  يهتم  ل  ق��د 
�ملثل بني منلة �شغرة وحاكم عظيم مثل  ه��ذ�  فجمع يف 
فبينما  �لرحيم،  �لقلب  كان ميلك  �لذي  �شليمان �حلكيم، 
ت�شتوقف  بنملة  ف��اإذ�  �أج��ود �خليل،  ر�كبا  يقود جنده  ك��ان 
�أن يد�هم  موكبه �حلا�شد حيث كانت ت�شرخ باكية خ�شية 
وخيله،  ج��ن��ده  �أق����د�م  �ل���ذي حت��ت  �ل��ن��م��ل،  �شليمان  جي�س 
باأذنه،  ف�شمعها �شليمان كقائد وملك وحاكم بقلبه ولي�س 
حيث كان قلبه �شليما مل تدن�شه �لأم��و�ل وحياة �لق�شور، 
ي�شكن  �أن  يحب  وت��ر�ه  للروح،  معاد  �لكثرين  عند  فاملال 
�لقلب ليحل حمل �لنور �لذي �شكبه �هلل يف قلب �لن�شان 
طفال  �ملالئكة  ترى  فحينما  ملولده،  �لأوىل  �للحظة  منذ 
ولد حديثا تتمنى �أن تكون قد ولدت هي �لأخرى، ملا تر�ه 
فالنظرة  �لوجه،  على  ويتالألأ  �لقلب  من  ينبعث  نور  من 
ذلك  يفوق  ول  �جل��ن��ة،  �إىل  �لنظرة  ع��ن  تقل  ل  �إىل طفل 
لتنظر  �جلنة  يف  �لوجوه  تتالقى  حيث  �هلل،  وج��ه  �إل  كله 
�إىل جمال ربها، حقا وجوه يومئذ نا�شرة �إىل ربها ناظرة، 
 ، حكيم  وعقل  �شليم  وقلب  نا�شر  وج��ه  ل��ه  �شليمان  وك��ان 
فاأح�س و��شت�شعر بنملة �شغرة كاأ�شغر مو�طنة فى ملكه، 
فاأوقف  �شليمان،  به  ��شت�شعر  نف�شي  �نزعاج  �شاورها  وق��د 
يف �حلال م�شرة جي�شه ونزل من فوق ج��و�ده، ونظر �إىل 
�أهلها،  على  قلبها  فاأطماأن  �نزعاجها  ف�شفى  بقلبه  �لنملة 
وتلك �آية من �آيات ربه عليه جعلته ير�شى ويبت�شم وي�شكر 
�هلل ويحمده يف حلظة �شالة حقيقية بينه وبني ربه، فكان 
نور  على  ليحافظو�  و�حل��ك��ام  و�مل��ل��وك  للقادة  ر�ئ��ع��ا  مثال 
 ، �ل�شالم  �أم يف  قلوبهم ول ين�شغلو� عنه �شو�ء فى �حلرب 
وذلك فن �أ�شيل للقيادة �حلكيمة، وقد ترجم �لقر�آن �شكر 
ِمْن  اِحًكا  �شرَ مرَ  ترَبرَ�شرَّ )فرَ قائلة  �لآي��ات  �أوردت���ه  لربه  �شليمان 
لرَيرَّ  ْمترَ عرَ ِتي �أرَْنعرَ ترَكرَ �لرَّ ررَ ِنْعمرَ �ْشكحُ ِبّ �أرَْوِزْعِني �أرَْن �أرَ الرَ ررَ قرَ ا ورَ ْوِلهرَ قرَ
ِتكرَ  ْحمرَ �أرَْدِخْلِني ِبررَ اهحُ ورَ ا ترَْر�شرَ احِلً لرَ �شرَ �أرَْن �أرَْعمرَ يرَّ ورَ �ِلدرَ لرَى• ورَ عرَ ورَ

نيرَ ( )19، �شورة �لنمل(  احِلِ يِف ِعبرَاِدكرَ �ل�شرَّ

 ما حكم امراأة تراكم عليها الق�ساء من رم�سانني اأحدهما 
منعها من �سومه الر�ساع، ومل جتد فر�سة لق�ساء ما فاتها 
منه حيث حملت حمال جديدا بعد �ستة اأ�سهرمن الر�ساع، 
فدخل عليها رم�سان الثاين وهي متلب�سة به فمنعها �سوم 
بع�سه، فكانت ذمتها عامرة بق�ساء ناجت عن ر�ساع، واآخر 
عن حمل، فما حكمها؟ هل تق�سي فقط اأو تق�سي وتطعم؟  
لأنها كرثت علي،  الأيام  �سيام هذه  اأ�ستطيع  اأنا ل  والآن 
يف  من�سغلة  لأين  كلهن،  اأ�سومهن  لكي  فر�سة  اأجــد  ول 
تربية الأبناء واأح�س باأن امل�سوؤولية زادت علي وما اأح�س 

بالفراغ لكرثة ان�سغايل!

�ملر�شلني  �أ�شرف  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني،  رب  �حلمدهلل 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، �أما بعد..

�لعبادة،  وح�شن  و�ل�شكر  �ل��ذك��ر  على  و�أع��ان��ك  فيك  �هلل  ب���ارك 
و�علمى �أن �ملذهب �ملالكي فّرق بني �حلامل و�ملر�شع يف �ل�شوم، 
�أن تفطريف رم�شان،  لها  فاحلامل تعترب عنده مري�شة؛ لذلك 
ولكن  يجب عليها ق�شاء ما فاتها منه فقط متى ما قدرت على 

ذلك.
�أما �ملر�شع فحكمها خمتلف عن �حلامل فعليها �أن ت�شوم �إذ�كانت 
يقبل  ول��ده��ا  ك���ان  �أو  ول��ده��ا،  ع��ل��ى  ���ش��رر�  تخ�س  ومل  ت�شتطيع 
غر  يقبل  مل  و�إذ�  وت�شوم،  تر�شعه  من  فت�شتاأجرله  �ملر��شع، 
ّد�ً  محُ فاتها  عما  وتطعم  تق�شي  ولكنها  تفطر،  حينها  �أم��ه 
لكل م�شكني بعدد ما فاتها من �أيام ففي �ملدونة: )وقال 
�ملر��شع،  م��ن  �أم���ه  غ��ر  يقبل  �شبيها  ك��ان  �إن  م��ال��ك: 
ت�شتاأجر  له مال  �أو  له،  ت�شتاأجر  �أن  تقدر على  وكانت 
له به فلت�شم ولت�شتاأجر له، و�إن كان ل يقبل غر �أمه 
فلتفطر، ولتق�س ولتطعم من كل يوم �أفطرته 
وق��ال مالك يف �حلامل:  لكل م�شكني،  مد� 
ل �إطعام عليها ولكن �إذ� �شحت وقويت 
�أف��ط��رت. ق��ل��ت: م��ا �لفرق  ق�شت م��ا 
لأن  فقال:  و�ملر�شع؟  �حلامل  بني 
و�ملر�شع  م��ري�����ش��ة،  ه���ي  �حل���ام���ل 
ق�شاء  فيتعني  مبري�شة(،  لي�شت 
مافاتك من رم�شان ب�شبب مانع 

�حلمل، و�لق�شاء مع �لإطعام عن كل يوم مد� مل�شكني عما فاتك 
تتابع  فاليجب  �ل�شتطاعة  ح�شب  وذل��ك  �لر�شاع  مانع  ب�شبب 
�هلل  �وج���ب  مل��ا  �د�ء  ف�شومي  فر�شة  وج���دت  حيثما  ب��ل  �لق�شاء 

وطمعا يف �لجر و�ملغفرة، و�هلل �أعلم.
ب�شب  �شيام رم�شان  بع�س  فاتها  • و�خلال�شة: يجب على من 
ذلك،  �ل��ق��درة على  م��ا وج���دت  فاتها متى  م��ا  تق�شي  �أن  �حل��م��ل 
�لر�شاع  منه  منعها  �آخ��ر  رم�شان  م��ن  بع�س  ذمتها  يف  و�إذ�ك����ان 
و�هلل  مل�شكني،  مد�  يوم  كل  �لإطعام عن  مع  ق�شاوؤه  عليها  وجب 

�أعلم.  

ــرارة  احل �سديدة  اأوقـــات  يف  والعمل  ال�سيام  حكم  مــا   
لل�سقوط،  العامل  تعر�س  املمكن  مــن  اإذ  والــرطــوبــة، 
خطرية  اأخــرى  واإ�سابات  الأع�ساب،  لت�سنج  والتعر�س 
على �سحة العامل ب�سبب فقدان املاء والأمالح من اجل�سم 
خالل العمل، فنحن نعمل بعر�س البحر على من�سات اآبار 

النفط؟

�ملر�شلني  �أ�شرف  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني،  رب  �حلمدهلل 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، �أما بعد..

بارك �هلل فيك وفقهك يف �لدين، و�علم �أنه يباح �لفطر لأ�شحاب 
�ملهن �لتي تاأخذ من �أ�شحابها جهد� وم�شقة فوق طاقتهم  �أثناء 
جتلب  �مل�شقة  �أن  تق�شي  �ل�شرعية  �لقاعدة  لأن  رم�شان،  نهار 
�لتي�شر، ول فرق يف ذلك بني رم�شان وغره، �إل �أن �لعامل يف 
و�إذ� وجد م�شقة  �ل�شوم فعال،  نية  يبيَّت  �أن  نهار رم�شان يجب 
�شديدة يف �أثناء يوم �شومه حينها يباح له �لفطر، قال �لعالمة 
�لنفر�وي يف معر�س �حلديث عما يبيح �لفطر: )...  ونظرها 
�حل�شاد �لذي يخرج للح�شاد باأجرته �ملحتاج �إليها فاإنه يجوز له 
�خلروج �إليه ولو �أدى �إىل فطره حيث ي�شطر �إىل �لأج��رة، لكن 
ب�شرط تبييت �ل�شوم، ول يجوز له �لفطر بالفعل �إل عند ح�شول 
�مل�شقة(، وبناء على هذ� فلينظر �لإن�شان يف يوم �شومه �إن كان ما 
يلحقه من م�شقة �لعمل فوق طاقته، ول ي�شتطيع �أن يو��شل معه 
فله �أن يفطر، ثم يق�شي بعد ذلك ما مل ي�شمه، مع �لعلم �أن دولة 
�لعمل يف �شهر رم�شان  �شاعات  �لعمال  �لإم��ار�ت قد خففت عن 
�أرب��اب �لعمل من ت�شغيل �لعمال  �ملبارك و�أ�شدرت ق��ر�ر�ت متنع 
يف ذروة �حلر، فعليك �أن تنوي �ل�شيام كل ليلة وتتجنب �لعمل يف 

�حلر �ل�شديد فاإذ� �شعرت بامل�شقة فلك �أن تفطر، و�هلل �أعلم.  
�ملهن  بع�س  يز�ول  ملن  �مل�شقة  �لفطرب�شبب  يباح  • و�خلال�شة: 
�أن  ب�شرط  لكن  كبرة،  وم�شقة  جهد�  مز�وليها  من  تاأخذ  �لتى 
وهو  ت��ط��اق  ل  وم�شقة  ع��ن��اء  وج��د  ف���اإن  �شائما،  �ل��ع��ام��ل  ي�شبح 
�شائم بالفعل، يباح له حينها �لفطر، فاهلل ل يكلف نف�شا �إل ما 

ت�شتطيع، و�هلل �أعلم.

ال�سهر  هــذا  يف  اهلل  اإىل  تقربنا  التي  الأعــمــال  هي  ما   
يف  واملغفرة  للتوبة  معينة  اأدعية  توجد  وهل  الكرمي؟ 

هذا ال�سهر الكرمي؟

�ملر�شلني  �أ�شرف  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني،  رب  �حلمدهلل 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، �أما بعد..

�أن  �إىل �هلل هو  �أح�شن عمل يقرب  �أن  ب��ارك �هلل فيك، و�علمي    
يوؤدي �لعبد ما �فر�شه �هلل عليه، ففي �لبخاري )قال ر�شول �هلل 
ْبِدي  عرَ  َّ �إِيلرَ برَ  رَّ ترَقرَ ا  مرَ �هلل:  قال  و�شلم،  عليه  �هلل  �هلل �شلى  �شلى 
بحُ  رَّ يرَترَقرَ ��ْب��ِدي  عرَ �لحُ  ���زرَ يرَ ��ا  مرَ ورَ لرَْيِه  عرَ ��تحُ  ���شْ رَ �ْف��ررَ ��ا  مِمَّ  َّ �إِيلرَ ���بَّ  �أرَحرَ ْيٍء  ِب�شرَ
عحُ  يرَ�ْشمرَ ��ِذي  �لَّ هحُ  ْمعرَ �شرَ ْنتحُ  كحُ �أرَْحبرَْبتحُهحُ   � ��اإِذرَ فرَ �أحُِحبَّهحُ  تَّى  حرَ �ِفِل  ِبالنَّورَ  َّ �إِيلرَ
�لَِّتي  ِرْج��لرَ��هحُ  ورَ ا  ِبهرَ يرَْبِط�سحُ  �لَِّتي  هحُ  ��درَ يرَ ورَ ِبِه  رحُ  ْب�شِ يحُ ��ِذي  �لَّ هحُ  ررَ برَ�شرَ ورَ ِبِه 
 )... نَّهحُ أحُِعيذرَ لرَ ين  ��شتعاذ  لرَِئْن  ورَ أحُْعِطيرَنَّهحُ  لرَ اأرَلرَِني  �شرَ �إِْن  ورَ ا  ِبهرَ �ِشي  ْ ميرَ
يف  �هلل  تقوى  ه��و  رم�شان  �مل��وؤم��ن  ب��ه  ي�شتقبل  م��ا  فاأف�شل  لهذ� 
فيه  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  و��شت�شعار هدي  و�لعلن،  �ل�شر 
و�ّتباعه �شرب� ب�شرب وذر�عا بذر�ع يف �لإقبال على �هلل و�لإعر��س 
و�لإح�شان  معانيه،  وتدّبر  كتابه  بتالوة  �لذكر  ودو�م  �شو�ه،  عما 
و�لكر�هية  �ل�شغينة  ملفات  وطّي  و�ملحبة،  بال�شلة  �لأق��ارب  �إىل 
باً،  باً وررَهرَ مع �جلميع �بتغاء وجه �هلل ل �شو�ه، وكرة �لدعاء رغرَ
وثلث  كال�شجود  �لإج��اب��ة؛  مو�طن  يف  �لدعاء  وك��رة  و�لت�شدق، 
�لليل �لأخر، ويوم �جلمعة، مع �ختيار �لألفاظ �لتي كان يدعو 
�شاء  لفظ  فباأي  و�إل  �أمكن،  �إن  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  بها 
�لإن�شان، كما ينبغي �أن يكون رم�شان بد�ية عهد جديد مع �هلل 
�أح�شن  �أجر من  ي�شيع  و�هلل ل  و�لإخبات،  و�ل�شدق  بالإخال�س 

عمال، و�هلل �أعلم.  
ذكر�هلل،  رم�شان؛  �ملوؤمن  به  ماي�شتقبل  �أف�شل  و�خلال�شة:   •
و�شكره، وح�شن عبادته، و�لت�شدق، و�لعفو، و�ل�شفح عن �لغر، 

و�هلل �أعلم.

َالّلـُهمَّ َاِعّني ِفيِه َعلى ِصياِمِه َوِقياِمِه، َوَجنِّْبني فيِه ِمْن 

َهَفواِتِه َوآثاِمِه، َواْرُزْقني فيِه ِذْكَرَك ِبَدواِمِه، ِبَتْوفيِقَك 

يا هاِدَي اْلُمِضّلين .
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نورة لاللكروميكانيك �لبحرية

رخ�شة رقم:CN 1024534 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/نورة لاللكروميكانيك �لبحرية
NOORA MARINE ELECTRO MECHANICAL

�ىل/بر�مي فور للك�شف و�لتجهيز�ت �ل�شناعية 
PRIME FOUR INSPECTION & INDUSTRIAL SUPPLY

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي منطقة �لباهية �ملالك د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية مبنى 1 حمل 
1 �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع حمد�ن خلف م�شت�شفى �ل�شالمة �شرق 13 قطعة 30 مكتب 

1 �لطابق m �ل�شيد �شعيد �شامل �شعيد بولحج �لرميثي و�آخرون
تعديل ن�شاط/��شافة فح�س خطوط �لنابيب بال�شعة ومعاجلتها )7120008(

تعديل ن�شاط/��شافة �لتقييم و�لتحليل و�لك�شف على �لن�شاء�ت لالأبنية و�لتجهيز�ت �ل�شناعية )7120013(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات فح�س و�شيانة �خلز�نات �لبرولية )0910010(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات ��شد�ر �شهاد�ت �جلودة و�لتقييم و�ملعايرة و�لتقي�س )7120022(
تعديل ن�شاط/��شافة �جناز م�شاريع �ملر�فق �ل�شنع �لبروكيماوية )0910011(

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لكون لتوريد �لعدد �حلديدية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1062666 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بالم باديان عبد�لرحمن )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�شطفى مولبايل 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*5

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �لكون لتوريد �لعدد �حلديدية ذ.م.م
COSMOS HARDWARE SUPPLIES COMPANY WLL

�ىل/�لكون ملو�د �لبناء ذ.م.م 
COSMOS BUILDING MATERIALS LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لطالء و�لدهانات - بالتجزئة )4752035(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لعدد �ملعدنية و�دو�ت �لور�س - بالتجزئة )4752019(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
�ملريخ  �ل�ش�����ادة/مباين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1426161:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مزنه حممد ن�شيب �ملهري )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حماد م�شعود ن�شيب �ملهري 

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

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
حيدر  �ل�ش�����ادة/حممد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1042512:للخياطة و�لقم�شة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد �شرو�ر حممد حيدر من 23% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حيدر مزيب �لدين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد وزير عامل 

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

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جلهان لالزياء

رخ�شة رقم:CN 1198125 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

مبارك خمي�س حارب �شاملني �لظاهري من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

مبارك خمي�س حارب �شاملني �لظاهري من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حنيفه �شيبو�شا�س )%100(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنخبة لد�رة �ملطاعم ذ.م.م - فرع 5
رخ�شة رقم:CN 1181251 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شيلد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1374062:لنقل �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنخبة لد�رة �ملطاعم ذ.م.م - فرع
رخ�شة رقم:CN 1153466 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فهد حبتور للمقاولت �لعامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1159908 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 40*60

تعديل ��شم جتاري:من/فهد حبتور للمقاولت �لعامة ذ.م.م 
FAHD HABTOUR GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/فهد حبتور للنجارة �مل�شلحة ذ.م.م  
FAHD HABTOR SHUTTERING CARPENTRY LLC

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� يثي �ر�س رقم 33 حمل رقم 54 �ىل �ملنطقة 
�لغربية �ملنطقة �لغربية ليو� �شناعية حم�شر �جلفن قطعة رقم 5 حمل رقم 9

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/وقارة علي لعمال �لبالط و�لرخام 

و�لطابوق و�لبال�شر رخ�شة رقم:CN 1178715 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/وقارة علي لعمال �لبالط و�لرخام و�لطابوق و�لبال�شر 
WAQARAT ALI TIES MARBLE BLOCK & PLASTER

�ىل/وقارة علي لعمال �لبالط  
WAQARAT ALI TILE WORKS

�ىل   21 رقم  111 حمل  رقم  �ر�س  ليو� جفن  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�ملنطقة �لغربية ليو� �جلبانة �ر�س رقم 89 - 90 - 91 - 92 مكتب رقم 26

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شر( )4330009(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حمد �شعيد حمد للمقاولت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1213506 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل �شليمان �شامل حممد �جلنيبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عبد�هلل �شعيد حمد �ملخيني
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�حمد �شعيد حمد للمقاولت �لعامة  
AHMED SAEED HAMAD GENERAL CONTRACTING

�ىل/�حمد �شعيد حمد لل�شيانة �لعامة  
AHMED SAEED HAMAD GENR--MANT

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خبر مون �شتار 

CN 1147374:لد�رة �لعقار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر حممد علي ربيع �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد �حمد �شامل �شالح �ملزروعي

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

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملدينة �لباردة 

CN 1314378:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي من�شور فرج �شامل �لكثري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحيم حمد عبد�هلل �حلمادي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1266041 بال�شم �لتجاري �شقر �لغربية 
للو�زم �لقن�س و�لرحالت بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شوفت كوبي لن�شخ �خلر�ئط - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1268994-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة �بوظبي لل�شياحة و�لثقافة بان �ل�شادة/مطعم 
 TL09405 رقم  �شياحية  رخ�شة  ويحملون  �لبامل 
�ىل/ �لتجاري  �ل�شم  تعديل  بطلب  لدينا  تقدمو�  قد 

لتيتيود 24 مطعم
وعلى كل من له �حلق يف �لعر��س على هذ� �لجر�ء 
�لتقدم ومر�جعة �لهيئة خالل ��شبوع ميالدي من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لهيئة غر م�شوؤولة عن �ي 
حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

و�خلدمات  ل��ل��ت��وري��د�ت  �مل�شعود  �لت�شجيل/�ملالك:�شركة  وك��ي��ل  ت��ق��دم  ع��ن  �لتجارية  �ل��ع��الم��ات  �د�رة  تعلن 
�لبرولية ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:

almasaood oil industry supplies &services co 

�ملودعة بالرقم:190178       بتاريخ:2013/4/15 م
با�ش��م:�شركة �مل�شعود للتوريد�ت و�خلدمات �لبرولية ذ.م.م

وعنو�نه: �لعنو�ن: �شارع خليفة بن ز�يد ، �س.ب: 4352 ، هاتف: 0566188144 ، فاك�س: 026262106 ، �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 خدمات حقول ومن�شاآت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية.
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل حمطة برول مع �بر�ج برولية باللون �لزرق و�لرمادي ويدنوها 

�شكل ر�شمة بحر باللو�ن �لزرق و�لزرق �لغامق ويدنوها moiss باللون �لزرق ويدنوها
�لزرق. باللون   almasaood oil industry supplies &services co 

�ل�ش��ر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  يوليو 2013 العدد 10846

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�أ - �أعايل �لبحار لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية
Hayyak طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:حياك 

�ملودعة بالرقم:188036       بتاريخ:2013/3/7 م
با�ش��م:�أ - �أعايل �لبحار لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

وعنو�نه: ب- �بوظبي ، �لعني ، �ملقام بناية �ل�شيخ �شعيد بن حممد �آل نهيان ب- �لعني ، �ملقام مكتب رقم 8 ، 
 037555637 ، 037555069 ، 67750

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 �لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو 
و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  �ل�شطناعي  و�لنب 
)�لتو�بل(  �ل�شل�شات  �خلل  و�خل��ردل  �مللح  �خلبيز  وم�شحوق  �خلمرة  �ل�شود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة 

�لبهار�ت �لثلج .
وتعني  �لبني  باللون  )حياك(  وهي  �لعربية  باللغة  �لوىل  كلمتني  من  �لعالمة  �لعالمة:تتكون  و�شف 
�لتحية ��شفلها كلمة )Hayyak( باحلروف �لجنليزية ومعناها �ي�شا �لتحية ومكتوبة باللون �لربتقايل 

و�جلميع بد�خل قو�س على �شكل غ�شن باللون �لذهبي مع خلفية بي�شاء .
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  يوليو 2013 العدد 10846

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ن �ي �شي غالري لل�شجاد و�لديكور �ملنزيل 
carpet center:س.ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية�

�ملودعة بالرقم:185322       بتاريخ:2013/1/10 م
با�ش��م:�ن �ي �شي غالري لل�شاد و�لديكور �ملنزيل �س.ذ.م.م

، �لربيد �للكروين  ، فاك�س: 043236665  ، هاتف: 043236669  ، ����س.ب:172190  ، بردبي  �لقوز  وعنو�نه: 
 gallerynic@info.com:

وم�شمع  �حل�شر  ومفار�س  و�حل�شر  و�لب�شط  �ل�شجاد  بالفئة:27  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
فر�س �لر�شيات وم��و�د �خرى لتغطية �لر�شيات �لقائمة وما يعلق على �جل��در�ن لتزيينها )من مو�د غر 

ن�شيجية( .
و�شف �لعالمة:�شكل د�ئري حميطه ك�شتنائي �للون ميا�شة خط �شغر من �ل�شفل على خلفية بي�شاء �للون 
وبد�خله د�ئرة حميطها �حمر �للون بد�خلها د�ئرة حمر�ء ومكتوب ��شفل هذ� �ل�شكل كلمة carpet باللون 

�لك�شتنائي وكلمة centre باللون �لحمر .
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  يوليو 2013 العدد 10846 العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

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

�عمدة �ل�شرق للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1200010 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

 

 

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       اعال ن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/540 احوال �سخ�سية / العني

�ىل �ملدعى عليه/حممد عبد�ل�شمد عاي�س �حلر��شي�س / �لردن �لعنو�ن: جمهول �لعنو�ن نعلمك �نه بتاريخ 2013/7/8 
حكمت  بالتايل:  �لنو�فلة  نا�شر  �شليم  ��شر�ء  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 1- بتطليق �ملدعية ��شر�ء �شليم نا�شر �لنو�فلة �ردنية �جلن�شية من زوجها �ملدعى عليه حممد 
عبد�ل�شمد عاي�س �حلر��شي�س طلقة �وىل رجعية وعلى �ملدعية �ملطلقة �ح�شاء عدتها على �لوجه �ل�شرعي �بتد�ء من تاريخ 
�شرورة �حلكم باتا وباثبات ح�شانتها لولدها من �ملدعى عليه طارق �ملولود بتاريخ 2006/3/12م وبالز�م �ملدعى عليه باد�ئه 
للمدعيه نفقتها خالل فرة �لعدة �شاملة لل�شكنى ح�شب �لف وخم�شمائة )1500 درهم( �شهريا وبالز�م بال�شتمر�ر يف �د�ئة 
لها ب�شفتها حا�شنة نفقة ولدها منه ح�شب �لف )1000( درهم �شهريا �ملقدرة باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 546 ل�شنة 
2012م بتاريخ 2012/8/12م �ىل حني �شقوط �لفر�س عنه �شرعا وباد�ئه لها مبلغ خم�شمائة )500( درهم �شهريا عن بدل 
م�شكن �حل�شانه �بتد�ء من تاريخ �حلكم �ىل حني �شقوط �لفر�س �شرعا وبوقف ولية �ملدعى عليه على ولده �لقا�شر �ملذكور 
موؤقتا ويعهد ب�شوؤونه �ىل و�لدته �ملدعية ومتكينها يف �طار ما ت�شمح به �لقو�نني �ملعمول بها د�خل �لدولة من �تخاذ كافة 
�جر�ء�ت ��شتخر�ج جو�ز �شفره وكافة �لور�ق �لثبوتية �خلا�شة به و�ل�شر�ف عليه وتعليمة و�نهاء كافة معامالته وت�شوية 
�و�شاعه �جتاه جميع �جلهات حكومية كانت �و غر حكومية وحفظ �مو�له بعدم قبول طلب موؤخر �ل�شد�ق لتقدمية قبل 
�لو�ن وبرف�س باقي �لطلبات. وحتميل �ملدعى عليه م�شاريف �لدعوى، حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة �ملو�فق 2013/7/9م
القا�سي حممد موؤمن

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركتا �لحتاد للطر�ن و كوريان �آير �تفاقية جديدة لل�شر�كة 
بالرمز و�لتي تدخل حيز �لنفاذ �عتبار� من 22 يوليو �جلاري �شريطة 
�تفاقيات  ع��دد  ب��ذل��ك  لرتفع  �لتنظيمية   �مل��و�ف��ق��ات  على  �حل�����ش��ول 
ويف  �تفاقية.   46 �إىل  للطر�ن  ب��الحت��اد  �خلا�شة  بالرمز  �ل�شر�كة 
�لتابعة  �آي��ر  كوريان  �شركة  �شت�شع  �لتفاقية  �لأوىل من  �ملرحلة  �إط��ار 
�لرحالت  على  �إي  كيه  من  �ملوؤلف  رمزها  �جلنوبية  كوريا  جلمهورية 
�إنت�شيون  مطار  �شيوؤول  بني  للطر�ن  �لحت��اد  ت�شغلها  �لتي  �ليومية 
�لتابع  �لحت���اد  �شيف  برنامج  �أع�����ش��اء  ويحظى  �أب��وظ��ب��ي.  و�لعا�شمة 

لالحتاد للطر�ن وبرنامج �شكاي با�س �لتابع ل�شركة كوريان �آير بتبادل 
كل مز�يا �لربناجمني مثل �لدخول �إىل �شالت �ملطار �لفخمة و�أولوية 
�ل��وزن �مل�شموح به بالن�شبة  �إج��ر�ء�ت �ل�شفر وزي��ادة �لأمتعة عن  �إمت��ام 
للفئة �ملتميزة من �لع�شوية �إ�شافة �إىل خيار �كت�شاب و��شتبد�ل نقاط 
�مل�شافر �لد�ئم على رحالت �لحتاد للطر�ن وكوريان �آير كافة. وقال 
جيم�س هوجن رئي�س �ملجموعة �لرئي�س �لتنفيذي يف �لحتاد للطر�ن 
بهذه  له  ت�شريح  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �لناقل 
�ل�شعيدين  على  لل�شركة  ك��ب��ر�  ت��ط��ور�  متثل  �لتفاقية  �إن  �ملنا�شبة 
�لت�شغيلية  �ل��ف��و�ئ��د  على  عملي  دليل  وه��ي  و�ل��ت��ج��اري  �لإ�شر�تيجي 
��شر�تيجيتها  بف�شل  �ل�شركة  �شيوف  عليها  يح�شل  �ل��ت��ي  و�مل��ز�ي��ا 

���ش��رك��ات �لطر�ن  �ل�����ش��ر�ك��ة م��ع ك��ربى  �إىل تر�شيخ ع��الق��ات  �ل��ر�م��ي��ة 
�ل�شر�كة  ع��الق��ات  توطيد  يف  ت�شهم  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  و�أ���ش��اف  �ل��ع��امل��ي��ة. 
�لقائمة حاليا مع �شركة كوريان �آير لتتجاوز �تفاقية متابعة �لرحالت 
و�ملحا�ش�شة �لتي وقعت خالل �شهر �أغ�شط�س 2009 فهي تهيئ �ملناخ 
نحو تعزيز �لتعاون �مل�شرك بني �جلانبني  منوها باأنه وبف�شل رحالت 
من  �ل�شركتان  �شتتمكن  �شيوؤول  �أبوظبي  وجهة  على  بالرمز  �ل�شر�كة 
�ل�شتفادة من �لزخم �لذي ت�شهده كال �لعالمتني �لتجاريتني وقنو�ت 
للعمالء  �مل�شركة  �مل�شلحة  يحقق  مب��ا  �شركة  لكل  �لتابعة  �ل��ت��وزي��ع 
و�ل�شركة على �ل�شو�ء. و�أ�شار هوجن �إىل �لنمو �ل�شريع يف �لعالقات بني 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وكوريا �جلنوبية على م�شتوى قطاعات 

�ل�شفر و�لتجارة و�ل�شتثمار�ت �لأمر �لذي ميثل �أحد �ملحاور �لرئي�شية 
للنجاح �لذي ت�شهده وجهة �لحتاد للطر�ن يف �شيوؤول و�لتي �نطلقت 
�لأع��م��ال و�لرفيه بني كوريا  �شفر  �إن  و�أ���ش��اف   .  2010 ع��ام  �أو�خ���ر 
�إقبال كبر� خالل �لثالث �شنو�ت �لأخرة  �جلنوبية و�لإم��ار�ت �شهد 
م�شحوبا بزيادة كبرة يف حجم �لتبادل �لتجاري بني �جلانبني �لذي 
بلغ 20 مليار دولر �أمريكي خالل عام 2012. و�أو�شح �أن �ل�شتثمار�ت 
�لكورية يف �لبنية �لتحتية و�مل�شروعات �لأخرى �لتي بلغت قيمتها نحو 
مليار دولر �أمريكي منذ عام 2009 متثل �أحد �حلو�فز �لهامة   29
و�لدبلوما�شية  و�لثقافية  �لتجارية  �لعالقات  توطيد  يف  ت�شهم  �لتي 

و�أحد �ملحركات �لرئي�شية لزيادة حركة �ل�شفر بني �لدولتني.

الحتاد للطريان وكوريان اآير توقعان اتفاقية �صراكة
املال والأعمال

الحتاد للقطارات تربم مذكرة تفاهم مع مدينة دبي ال�صناعية
•• اأبوظبي-الفجر: 

للقطار�ت،  �لحت�����اد  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ل�شكك  ل�����ش��ب��ك��ة  و�مل�������ش���غ���ل  �مل����ط����ور 
�حلديدية �لوطنية يف دولة �لإمار�ت، 
�ل��ي��وم ع��ن �إب����ر�م م��ذك��رة تفاهم مع 
�ل�شناعية، وذلك بهدف  مدينة دبي 
خم�ش�شة  ق��ط��ار�ت  حمطة  تطوير 

لل�شحن يف مدينة دبي �ل�شناعية.
وقعها  �لتي  �لتفاهم  م��ذك��رة  وت��اأت��ي 
�شيف  نا�شر  �لدكتور  �شعادة  من  كل 
�ملن�شوري، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�هلل  عبد  و�ل�شيد  للقطار�ت  �لحت��اد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بالهول،  خليفة 
مل��دي��ن��ة دب����ي �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، يف �إط����ار 
حتديد موقع �ملحطة �شمن �ملرحلة 
�لثانية من �شبكة �ل�شكك �حلديدية 
�لوطنية، حيث تن�س �ملذكرة على �أن 
�إحدى  �ل�شناعية  دب��ي  مدينة  تكون 
�أبرز حمطات �ل�شحن �لعام يف �إمارة 
دبي، ممهدًة بذلك �لطريق لأن تكون 
�أب����رز وج��ه��ة خل��دم��ات �ل��ن��ق��ل خارج 
�ملناطق �حلرة يف �لإمار�ت. كما تدعم 
�ل�شر�تيجية  �لأه�������د�ف  �مل���ذك���رة 
يف  و�ملتمثلة  �ل�شناعية  دب��ي  ملدينة 
تطوير �ل�شناعة �لتحويلية يف دولة 
دولة  حكومة  ت�شعى  �لتي  �لإم���ار�ت، 
 25% �لإمار�ت �إىل زيادتها لت�شكل 

م��ن �إج��م��ايل �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي بحلول 
عام 2015.

مذكرة  ت���وق���ي���ع  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
�ل���ت���ف���اه���م، ق�����ال ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور 
�لرئي�س  �مل��ن�����ش��وري،  ���ش��ي��ف  ن��ا���ش��ر 
�لتنفيذي ل�شركة �لحتاد للقطار�ت 
يعد  للقطار�ت  �لحت���اد  م�����ش��روع  �إن 
ج����زًء م��ن روؤي����ة ���ش��ام��ل��ة ت��ه��دف �إىل 
�لقت�شادية  �لتنمية  م�شرة  تعزيز 
يف دول��ة �لإم����ار�ت وذل��ك ع��ن طريق 
و�ل�شناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ر�ك��ز  رب��ط 
�ل��ب��ع�����س ورب��ط��ه��ا كذلك  ب��ب��ع�����ش��ه��ا 
وتاأتي  �لرئي�شية،  �لت�شدير  ببو�بات 
ه�����ذه �لت���ف���اق���ي���ة م����ع م���دي���ن���ة دبي 
�لروؤية،  ه��ذه  مع  متا�شياً  �ل�شناعية 
�لإمار�ت  دول��ة  مكانة  �شتعزز  �أنها  �إذ 
مركز�ً �إقليمياً وعاملياً هاماً يف جمال 
�خلدمات �للوج�شتية من خالل ربط 
جميع �أنو�ع عمليات �ل�شحن يف موقع 
��شر�تيجي و�حد ونتطلع �إىل �لعمل 
لتطوير  �ل�شناعية  دب��ي  مدينة  م��ع 
�أب���رز �ملحطات يف دب��ي �شمن  �إح���دى 
�إ�شافة  �حل��دي��دي��ة،  �ل�����ش��ك��ك  �شبكة 
�لنمو  ف���ر����س  م���ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  �إىل 
�ل��ت��ي ت��وف��ره��ا من��و ق��اع��دة عمالئها 

وخ�شو�شاً قطاع �ل�شيار�ت . 
�ل�شناعية  دب�����ي  م���دي���ن���ة  وت�����ش��ه��د 
�مل�شتثمرين يف  متز�يد�ً من  �هتماماً 

عدد  �إت��خ��ذت  حيث  �ل�شيار�ت،  قطاع 
من �ل�شركات �لر�ئدة مثل جمموعة 
قرقا�س  وجم���م���وع���ة  �ل���ر����ش���ت���م���اين 
�لنابودة  و���ش��رك��ة  �حل��ب��ت��ور  و���ش��رك��ة 
لها  �ل�شناعية مقر�ً  من مدينة دبي 
و�لأقليمية،  �ملحلية  �ل�شوق  خلدمة 
هذ� بالإ�شافة �إىل تطويرهم مر�كز 
�لدعم �لإم��د�د �خلا�س بهم مبدينة 
دب����ي �ل�����ش��ن��اع��ي��ة خل���دم���ة �لأ����ش���و�ق 
�لنامية.  وبهذ� �ل�شدد، قال عبد �هلل 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بالهول،  خليفة 
�ختيار  ي��ع��د  �ل�شناعية  دب���ي  مل��دي��ن��ة 
�شركة �لحتاد للقطار�ت ملدينة دبي 
�ل�شناعية لبناء �إحدى �أبرز حمطات 
�إ�شافة  دب��ي  �إم���ارة  �ل��ع��ام يف  �ل�شحن 
موقع  ت��ك��ري�����س  يف  ت�����ش��اه��م  ه���ام���ة 
لل�شناعة  رئ��ي�����ش��ي  ك��م��رك��ز  �مل��دي��ن��ة 
على  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  وق��ط��اع 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لإقليمي. وتكمن 
يف  �مل�����ش��روع  ل��ه��ذ�  �حلقيقية  �لقيمة 
من  �لق��ت�����ش��اد  ت��ن��وي��ع  يف  م�شاهمته 
�لتحتية  �لبنية  يف  �ل�شتثمار  خالل 
�لم�����ار�ت،  دول����ة  يف  للنقل  �مل��ت��م��ي��زة 
�ل�شر�تيجي  �مل��وق��ع  م��ن  م�شتفيد�ً 
ملدينة دبي �ل�شناعية. فتمتاز مدينة 
��شر�تيجي  مبوقع  �ل�شناعية  دب��ي 
بالقرب من مطار �آل مكتوم �لدويل 
و�ملنطقة  ����ش���ن���ر�ل(  وورل������د  )دب�����ي 

ك��م��ا ترتبط  ع��ل��ي.  �حل����رة يف ج��ب��ل 
�ملدينة كما ترتبط ب�شبكة طرق توفر 
�إمكانية �لو�شول �ملبا�شر �إىل �شارعي 
حممد بن ز�يد و�لإمار�ت �حليويني، 
مما يوفر �شبل نقل �شهلة عرب �لرب 
و�جل���و و�ل��ب��ح��ر.  و�أ���ش��اف بالهول: 
�ملحطة فو�ئد  �شتقدم  لنا،  وبالن�شبة 
دبي  مدينة  يف  للم�شتثمرين  ه��ام��ة 
�لتكاليف  تخفي�س  مثل  �ل�شناعية 
�لعمليات  �شرعة  وزي���ادة  �لت�شغيلية 
�مل�شروع  ي��ه��ت��م  ك��م��ا  �ل��ل��وج��ي�����ش��ت��ي��ة، 
للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  مب�����ش��ادر  ب��ال��ع��م��ل 
ووفقاً ملعاير عاملية للمحافظة على 
�لأو�شع،  �لنطاق  وعلى  نظيفة.  بيئة 
�حلديدية  �ل�����ش��ك��ك  ���ش��ب��ك��ة  �شتعمل 
على مناولة ونقل كميات كبرة جد�ً 
ب�شكل  �ملختلفة  و�لب�شائع  �مل��و�د  من 
وبتكلفة  وف���اع���ل  و�ق��ت�����ش��ادي  �آم����ن 
�ق��ت�����ش��ادي��ة ق��ل��ي��ل��ة، و���ش��ت��ق��وم بربط 
�ملر�كز �ل�شكانية و�ل�شناعية �لكربى 
ومبو�نئ  �ل��دول��ة  م��ن��اط��ق  جميع  يف 
�ل��ه��ن��دي ف�شاًل  و�مل��ح��ي��ط  �خل��ل��ي��ج 
يتجز�أ  ل  ج�����زء�ً  �شت�شكل  �أن���ه���ا  ع���ن 
�ل��ك��ربى �خلا�شة  م��ن �شكة �حل��دي��د 
�خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ب����دول 
ومن جانب �آخر �شتعزز خدمات نقل 
�ل��رك��اب م��ن �ل��ت��و����ش��ل ب��ني �ملناطق 
�لبعيدة عن مر�كز  �حل�شرية وتلك 

�ملدن.
�أن م��دي��ن��ة دبي  ف��ي��ه،  ���ش��ك  ومم���ا ل 
�نطالقة  م���ع  ���ش��ت�����ش��ه��د  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
م�شرة  يف  هائلة  نقلة  �ملحطة  ه��ذه 
تطورها �لكبرة، حيث �شتكون قبلة 
�ل�شتفادة  يف  ترغب  �لتي  لل�شركات 
�لقطاع  يتيحها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���س  م��ن 
�لفر�س  �إىل  بالإ�شافة  �للوج�شتي، 
�ل���ت���ي ي�����ش��اه��م �ل���ن���ق���ل �ل�������ش���ري���ع يف 

�تاحتها ملختلف �ملن�شاآت �ل�شناعية. 
على  �ل�شناعية  دب��ي  مدينة  ومت��ت��د 
بذلك  لتكون  مربع  كم   55 م�شاحة 

ث��اين �أك���رب م�����ش��روع ع��ق��اري يف دبي، 
جلميع  ����ش���ام���ل���ة  خ����دم����ات  وت����ق����دم 
�أن�����و�ع �حل���اوي���ات، و���ش��ت�����ش��م مر�فق 
�ل�شيار�ت  ون��ق��ل  ل�شحن  خم�ش�شة 
ب�شكل  �لكبرة  و�ل�شحنات  و�لعربات 
�ل�شناعية  دب���ي  م��دي��ن��ة  وت��ق��ع  ع���ام. 
�أبرز  يتو�شط  ��شر�تيجي  موقع  يف 
مر�كز �لنقل و�لت�شدير يف �لإمار�ت، 
ميناء  عن  فقط  كم   25 تبعد  حيث 
جبل علي، و50 كم عن ميناء خليفة 
�لدويل  �آل مكتوم  و5 كم من مطار 
�شارعي  ب���ني  �ل���و�ق���ع���ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
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ي�شهد  وقت  يف  �ملذكرة  توقيع  وياأتي 
�ل�شكك  �شبكة  �إن�����ش��اء  م�����ش��روع  ف��ي��ه 
نوعية،  �لوطنية تطور�ت  �حلديدية 
�ل�شركة  تطلق  �أن  �ملتوقع  من  حيث 
�لعمليات على م�شار حب�شان-�لروي�س 
�شمن �ملرحلة �لأوىل قبل نهاية �لعام 
�حلايل، يف حني �شتتم تر�شية �لعقود 
�مل�شروع،  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  لبناء 
�لتي تربط �شبكة �ل�شكك �حلديدية 
مب�شفح ومينائي خليفة وجبل علي 
�ل�شعودية  �حل���دودي���ن  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

�حلايل  �لعام  نهاية  قبل  مانية،  و�لعحُ
�لدر��شات  حالياً  جتري  فيما  �أي�شاً. 
�لثالثة  للمرحلة  �ملبد�أية  �لهند�شية 

للم�شروع على قدم و�شاق. 
ي�شار �إىل �أنه ومبجرد �كتمال �مل�شروع، 
�حلديدية،  �ل�شكك  �شبكة  �شتغطي 
و�لب�شائع  �ل��رك��اب  لنقل  �ملخ�ش�شة 
على حد �شو�ء، م�شافة تقدر بحو�يل 
و�شت�شهم  �لإمار�ت  عرب  كم   1200
وفتح  �لقت�شادية  �لتنمية  تعزيز  يف 
و�ملو��شالت،  ل��ل��ن��ق��ل  ج���دي���دة  �آف�����اق 
و�شت�شكل يف �لوقت ذ�ته جزء�ً حيوياً 
�لذي  �خلليجي  �لقطار  م�شروع  من 
يربط بني دول جمل�س �لتعاون، حيث 
���ش��رب��ط �ل�����ش��ك��ك �حل��دي��دي��ة دولة 
�لعربية  �ململكة  م��ن  ب��ك��ل  �لإم�����ار�ت 
�ل�شعودية عرب مركز �لغويفات غرباً 
�لعني  مدينة  ع��رب  ع��م��ان  وب�شلطنة 
�ن مناق�شات  �لإ���ش��ارة  �شرقاً وجت��در 
و�لتي  حالياً  جارية  �لثانية  �ملرحلة 
من  �حلديدية  �ل�شكك  �شبكة  تربط 
�مل�����ش��ف��ح مب��ي��ن��ائ��ي )خ��ل��ي��ف��ة، و جبل 
ع��ل��ي(، وح����دود �ل��دول��ة م��ع �شلطنة 
عمان و�ململكة �لعربية �ل�شعودية. يف 
�ملبدئية  �لهند�شية  �لأعمال  �ن  حني 
و�ل���ت���ي �شربط  �ل��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
قيد  �لإم�����ار�ت يف  ب��اق��ي  م��ع  �ل�شبكة 

�لتنفيذ.

•• ال�صارقة-الفجر: 

�ملتحد  �ل����ع����رب����ي  �ل����ب����ن����ك  �أع�����ل�����ن 
�ملالية  ن��ت��ائ��ج��ه  ����س.م.ع.)�ل���ب���ن���ك( 
ل��الأ���ش��ه��ر �ل�����ش��ت��ة �مل��ن��ت��ه��ي��ة يف 30 
�لبنك،  �شّجل  حيث   ،2013 يونيو 
وه��و �أح���د �لبنوك �لأ���ش��رع من���و�ً يف 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  منطقة 
مليون   260 بلغت  �شافية  �أرب��اح��اً 
�ل�شتة  �إمار�تي خالل �لأ�شهر  درهم 
ن�شبته  ب��ارت��ف��اع  �ل�شنة،  م��ن  �لأوىل 
نف�شها  �لفرة  مع  مقارنة   35%
�أن  �ل��ع��ل��م  م���ع   ،2012 �ل���ع���ام  م���ن 
ل�شايف  معدل  �أعلى  هو  �ملعدل  ه��ذ� 
�لأرباح ن�شف �ل�شنوية �لتي ي�شّجلها 
�لبنك حتى تاريخه، ما يعك�س جناح 
�لتي  و�لنمو  �لتنويع  ��شر�تيجية 

يّتبناها �لبنك. 
بن  �شلطان  ب��ن  في�شل  �ل�شيخ  عّلق 
�ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����س جمل�س  ����ش���امل 
حافظ  قائاًل:  �لنتائج  على  �لإد�رة 
�لذي  �مل��ت��م��ّي��ز  �لأد�ء  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��ك 
�ملالية،  �ل�����ش��ن��ة  ب���د�ي���ة  يف  ���ش��ّج��ل��ه 
�لن�شف  يف  قيا�شّية  نتائج  م�شّجاًل 

يعزز  �لزخم  هذ�  �ل�شنة.  من  �لأول 
�ل���ت���ي تركز  �ل��ب��ن��ك  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
على بناء عالقات طويلة �لأمد مع 

�لعمالء و�مل�شاهمني و�ل�شركاء . 
حتى  �ل���ب���ن���ك  �أد�ء  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
تاريخه، قال �ل�شيد بول تروبريدج، 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك: جاء 
نتيجة  للبنك  �مل��ت��م��ي��ز  �لأد�ء  ه���ذ� 
�لأعمال  خمتلف  يف  �ل��ق��وّي  �ل��ن��م��و 
و�خل�����دم�����ات �ل���ت���ي ن���ق���دم���ه���ا. فقد 
وقرو�س  �ل�شلف  م�شتوى  ت�شاعف 
و�إجمايل  �لعمالء  وود�ئ��ع  �لعمالء 
�لأخرتني،  �ل�شنتني  يف  �لأ����ش���ول 
فروعنا  ���ش��ب��ك��ة  ب��ف�����ش��ل  و���ش��ن��ت��م��ك��ن 
�لعمالء  حول  �ملتمحورة  ومقاربتنا 
�حل����ايل. هذه  م�����ش��ارن��ا  متابعة  م��ن 
�أهمية  على  تربهن  �ملالية  �لنتائج 
�لبنك  مع  �ل�شر�تيجية  �شر�كتنا 
�شت�شاعدنا  �لتي  �لقطري  �لتجاري 
دع���م  يف  رئ���ي�������ش���ي  دور  ل���ع���ب  ع���ل���ى 
�لإمار�ت  لقت�شاد  �مل�شتقبلي  �لنمو 
�شجّلت  وق����د    . �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
 30 يف  �ملنتهية  �أ�شهر  �ل�شتة  ف��رة 
يونيو 2012، �رتفاعاً يف �لقرو�س 

لت�شل   22% بن�شبة  و�ل�شلفيات 
مقارنًة  دره��م،  مليار   13.25 �إىل 
مع 10.88 مليار درهم كما يف 31 
دي�شمرب 2012. �أما ود�ئع �لعمالء 
فقد �رتفعت يف خالل �لفرة نف�شها 
 12.43 �إىل  لت�شل   23% بن�شبة 

مليار درهم �إمار�تي. 
�لت�شغيلية  �لأرب���اح  بلغت  ذل��ك،  �إىل 
درهم،  مليون   332 تاريخه  حتى 
مع  مقارنة   36% ن�شبتها  ب��زي��ادة 
243 مليون درهم يف �لفرة نف�شها 
�إجمايل  �أم�����ا   .2012 �ل���ع���ام  م���ن 

�لإير�د�ت �لت�شغيلية ف�شّجل �رتفاعاً 
مليون   478 ليبلغ   ،37% بن�شبة 
درهم، ويعود ذلك �إىل �رتفاع �شايف 
�إير�د�ت �لفو�ئد بن�شبة %36، و�إىل 
�لفو�ئد  غ���ر  م���ن  �لإي�������ر�د�ت  من���و 

بن�شبة 39%.
لالأ�شهر  �ملخ�ش�شات  �إج��م��ايل  بلغ 
 2013 �ل���ع���ام  م���ن  �لأوىل  �ل�����ش��ت��ة 
م���ا جم��م��وع��ه 72 م��ل��ي��ون دره����م، 
م��ق��ارن��ة م���ع 50 م��ل��ي��ون دره����م يف 
�لنهج  ذل��ك  ويعك�س   ،2012 �لعام 
يعتمده  �ل��ذي  و�ل�شتباقي  �حلكيم 

بلغت  حيث  �مل��خ��اط��ر  لإد�رة  �لبنك 
خ�شائر  تغطية  خم�ش�شات  ن�شبة 
 30 يف  ك���م���ا   114% �ل���ق���رو����س 

يونيو 2013. 
تطوير  �إىل  د�ئ���م���اً  �ل��ب��ن��ك  وي�����ش��ع��ى 
���ش��رت��ك��ز عليها من  �ل��ت��ي  �لأ���ش�����س 
�أجل تعزيز منّوه كما يو��شل تو�شيع 
�فتتاح  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث  فروع����ه  �شبكة 
�لعام  30 فرع جديد بحلول نهاية 
�إىل  �ل��ب��ن��ك  �ن��ت��ق��ال  �أّم�����ا   .2013
مقر رئي�شي جديد فيعك�س �جلهود 
�لبنك  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل���ت���و�����ش���ل���ة 
ل��الرت��ق��اء ب��اأ���ش��ل��وب �خل��دم��ات �لتي 
عمل  جو  وتاأمني  لعمالئه  يوفرها 

ر�ق ملوظفيه.
وت��رت��ك��ز ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ب��ن��ك على 
�مل��ق��ام �لأول من  �ل��ع��م��الء يف  و���ش��ع 
�لأهمية، وقد �أثبت ذلك من خالل 
م���ن �جلو�ئز  ع����دد  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه 
�ل����ث����اين من  �ل����رب����ع  �مل����رم����وق����ة يف 
�شبيل  يف  �مل��ب��ذول��ة  وج��ه��وده  �ل�شنة 
�ىل �لرتقاء مب�شتوى ر�شا عمالئه 
من خالل �لتح�شينات �مل�شتمرة على 
خمتلف  يف  و�خل����دم����ات  �ل��ع��م��ل��ي��ات 

يوفرها  �ل���ت���ي  �لأع����م����ال  ق��ط��اع��ات 
�لبنك. وبعد �إطالق برنامج منتدى 
وح�شوله  �لأول،  �لربع  يف  �لأبطال 
ع��ل��ى ج���ائ���زة �أف�����ش��ل ب��رن��ام��ج ولء 
 ، �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  يف  للمتعاملني 
�لرويجية  ح��م��ل��ت��ه  �ل��ب��ن��ك  �أط���ل���ق 
�أبريل  يف  �ل�شيف  بف�شل  �خل��ا���ش��ة 
2013 وفاز موؤخر�ً بجائزة �أف�شل 
�مل�شرفية  �خل��دم��ات  يف  حملي  بنك 
لالأفر�د وذل��ك وذل��ك �شمن جو�ئز 
�ل�����ش��ن��اع��ة �مل��ال��ي��ة و�مل�����ش��رف��ي��ة لعام 
بانكر  جملة  �أقانتها  �لتي   2013

ميدل �إي�شت يف دبي. 
وختم �ل�شيد تروبريدج قائاًل: لقد 
نتائج  �ملتحد  �ل��ع��رب��ي  �لبنك  حقق 
مذهلة للغاية يف �لن�شف �لأول من 
�لأد�ء  2013. وقد جاء هذ�  �لعام 
�مل�شتمر  ل��رك��ي��زن��ا  نتيجة  �مل��ت��م��ي��ز 
ع��ل��ى ع��م��الئ��ن��ا وو���ش��ع��ه��م يف �شلب 
�أف�شل  بجائزة  ف��وزن��ا  �أّم���ا  �أعمالنا. 
�مل�شرفية  �خل��دم��ات  يف  حملي  بنك 
للمنتجات  ت��ق��دي��ر  ف��ه��و  ل����الأف����ر�د 
�ملبتكرة و�خلدمات �لعالية �مل�شتوى 

�لتي نقدمها لعمالئنا .

الوطني لالإح�صاء: بناء قاعدة بيانات �صكانية وتاأهيل البنك العربي املتحد يحقق منوًا بن�صبة 100 % يف ال�صنتني الأخريتني
ال�صجالت الإدارية الالزمة من اأولويات الدولة

•• اأبوظبي-وام:

�أولت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  لالإح�شاء  �لوطني  �ملركز  �أكد 
�متد�د  وعلى   1971 ع��ام  دي�شمرب  �شهر  من  �لثاين  يف  تاأ�شي�شها  منذ 
�لإن�شان هو  �أن  باعتبار  �ل�شكان  باأو�شاع  �هتماما خا�شا  �ملا�شية  �لعقود 
�أ�شا�س �لبناء و�لتنمية وغايتها وفقا ملا ر�شخه �لآباء �ملوؤ�ش�شون للدولة و 
قيادتها �حلكيمة لتكون و�حدة من �لدول �ملتقدمة و�ملتميزة على جميع 

�مل�شتويات.
�ليوم  مبنا�شبة  �ملركز  �أ�شدره  �إح�شائي  �شحفي  بيان  خالل  ذلك  جاء   
�لعاملي لل�شكان �لذي تقرر يف 11 يوليو من كل عام حيث حتييه �لأمم 
�ملتحدة هذ� �لعام حتت �شعار �لركيز على �حلمل يف �أو�شاط �ملر�هقات . 
وحتتفل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بهذ� �ليوم �لعاملي للعام �جلاري 
يف ظل ما ت�شهده �لدولة من تطور و تقدم على جميع �مل�شتويات حيث 
�ملجالت  �مللمو�س يف جميع  �لتطور  �ملتوفرة  �ل�شكانية  �ملوؤ�شر�ت  تو�شح 
�لجتماعية و�لقت�شادية �لتي حققتها �لدولة خالل �ل�شنو�ت �ل�شابقة.

  وت�شمنت �لتقارير �لدولية ذ�ت �لعالقة بالتنمية �لب�شرية و�لأهد�ف 
من  �لدولة  حققته  �ل��ذي  �لكبر  �لتنموي  �لتقدم  لالألفية   �لإمنائية 
تكامل  جانب  �إىل  �لر�شيدة  و�لتنموية  �لقت�شادية  �شيا�شاتها  خ��الل 
من  ذل��ك  باعتبار  �ل��دول��ة  يف  �جلن�شني  ب��ني  و�مل�شاركة  �لتنمية  عملية 

�لأ�ش�س و�ملعاير �لعاملية للنمو �ل�شكاين.
2012 �ل�شادر عن   و�أ�شار �لتقرير �لعاملي للفجوة بني �جلن�شني عام 
�ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي �إىل �أن دولة �لإمار�ت حتتل �لرتيب �لثاين 
�إىل  �لإ���ش��ارة  مع  �إفريقيا  و�شمال  �أو�شطية  �ل�شرق  �ل��دول  م�شتوى  على 
ح�شول �لدولة على �ملرتبة �لأوىل يف جمال �لتعليم و�مل�شاو�ة بني �لرجل 
و�مل��ر�أة يف تلقي �خلدمات �لتعليمية من خالل موؤ�شر ن�شبة �لأمية ويف 
موؤ�شر�ت  خالل  من  �لعلمي  و�لتح�شيل  �لتعليمي  بامل�شتوى  �لهتمام 
�لثانوية  باملرحلة  �للتحاق  ون�شبة  �لبتد�ئية  باملرحلة  �للتحاق  ن�شبة 

ون�شبة �للتحاق �لإجمايل مب�شتوى �لتعليم �لعايل. 
�هتمام  مدى  لالإح�شاء  �لوطني  �ملركز  عن  �ل�شادرة  �لبيانات  وتعك�س 
�لقيادة �لر�شيدة للدولة بالتح�شني �مل�شتد�م مل�شتوى �خلدمات �ل�شحية 
�لتي تقدم يف �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية و�لعياد�ت �خلارجية  بجانب 
و�أن  بامل�شت�شفيات و�لعياد�ت �خلا�شة  �لد�ئم ومر�قبة �جلودة  �لإ�شر�ف 
حق �لتاأمني �ل�شحي مكفول لكل مو�طن ومقيم وز�ئر �أي�شا حيث ت�شر 
 8 من  �ملو�طنني  بني  �لأع��م��ار  متو�شط  �رتفاع  �إىل  �ل�شحية  �ملوؤ�شر�ت 
من  �لذكور  وبني   2010 عام  �شنة   78.7 �إىل  ر76 �شنة عام 2007 
ويزد�د  ر74 �شنة عام 2007 لي�شل �إىل 2 ر77 �شنة عام 2010   5
�شنة عام   80.1 �إىل  2007 لي�شل  �شنة عام  4 ر79  �لإن��اث من  بني 
�إىل �نخفا�س معدل وفيات �لر�شع من 8  �ملوؤ�شر�ت  2010. كما ت�شر 
1000 مولود حي ووفيات  2010 لكل  ر7 عام 2008 �إىل 7.1 عام 
�لأطفال من �ملو�طنني دون �خلام�شة من 5 ر2 عام 2008 �إىل 2 ر2 

عام 2010 لكل 1000 طفل دون �شن �خلام�شة من �لعمر. 
�أعلنت �ليوم �لعاملي لل�شكان لأول مرة من قبل  �أن �لأمم �ملتحدة  يذكر 
 1989 ع��ام  خ��الل  �لإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �حلاكم  �ملجل�س 
1987 حيث و�شل عدد �شكان  11 يوليو  و��شتلهم هذ� �ليوم من يوم 
�إح��ي��اء هذه  �لإع���الن عن  وج��اء  تقريبا  ن�شمة  مليار  �إىل خم�شة  �لعامل 
�ملنا�شبة بهدف زيادة �لوعي بالق�شايا �ملتعلقة بال�شكان وتعزيز �لتعاون 

�لإقليمي و�لدويل و�لوطني يف هذ� �ملجال. 
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 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلبا  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �ملر�شدي  علي  ر��شد  �شليمان  علي 
�لتوقيع على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري 
مدينة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�مل��رخ�����س  الفجر(  )مفرو�سات 
د�ئرة  بتاريخ 2012/2/28م يف  �ل�شادر  خورفكان- رخ�شة جتارية رقم 617679 
عنر  عبيد  عبد�هلل  علي  ر��شد   / �ل�شيد  �ىل  خورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية 
�حلمودي �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

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

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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       اعال ن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/540 احوال �سخ�سية / العني

�ىل �ملدعى عليه/حممد عبد�ل�شمد عاي�س �حلر��شي�س / �لردن �لعنو�ن: جمهول �لعنو�ن نعلمك �نه بتاريخ 2013/7/8 
حكمت  بالتايل:  �لنو�فلة  نا�شر  �شليم  ��شر�ء  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 1- بتطليق �ملدعية ��شر�ء �شليم نا�شر �لنو�فلة �ردنية �جلن�شية من زوجها �ملدعى عليه حممد 
عبد�ل�شمد عاي�س �حلر��شي�س طلقة �وىل رجعية وعلى �ملدعية �ملطلقة �ح�شاء عدتها على �لوجه �ل�شرعي �بتد�ء من تاريخ 
�شرورة �حلكم باتا وباثبات ح�شانتها لولدها من �ملدعى عليه طارق �ملولود بتاريخ 2006/3/12م وبالز�م �ملدعى عليه باد�ئه 
للمدعيه نفقتها خالل فرة �لعدة �شاملة لل�شكنى ح�شب �لف وخم�شمائة )1500 درهم( �شهريا وبالز�م بال�شتمر�ر يف �د�ئة 
لها ب�شفتها حا�شنة نفقة ولدها منه ح�شب �لف )1000( درهم �شهريا �ملقدرة باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 546 ل�شنة 
2012م بتاريخ 2012/8/12م �ىل حني �شقوط �لفر�س عنه �شرعا وباد�ئه لها مبلغ خم�شمائة )500( درهم �شهريا عن بدل 
م�شكن �حل�شانه �بتد�ء من تاريخ �حلكم �ىل حني �شقوط �لفر�س �شرعا وبوقف ولية �ملدعى عليه على ولده �لقا�شر �ملذكور 
موؤقتا ويعهد ب�شوؤونه �ىل و�لدته �ملدعية ومتكينها يف �طار ما ت�شمح به �لقو�نني �ملعمول بها د�خل �لدولة من �تخاذ كافة 
�جر�ء�ت ��شتخر�ج جو�ز �شفره وكافة �لور�ق �لثبوتية �خلا�شة به و�ل�شر�ف عليه وتعليمة و�نهاء كافة معامالته وت�شوية 
�و�شاعه �جتاه جميع �جلهات حكومية كانت �و غر حكومية وحفظ �مو�له بعدم قبول طلب موؤخر �ل�شد�ق لتقدمية قبل 
�لو�ن وبرف�س باقي �لطلبات. وحتميل �ملدعى عليه م�شاريف �لدعوى، حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة �ملو�فق 2013/7/9م
القا�سي حممد موؤمن

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1727   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار )ذ.م.م(
بوكالة �ملحاميني/ عماد �هلي وفي�شل �خلاجة   - �ملنذر �ليه �ل�شيد: �شيف خلفان حممد خليفة 
بو�شاري �ل�شويدي   )جمهول حمل �لقامة(  ينذركم موكلنا ب�شد�د مبلغ وقدره )2.305.543.85 
وثمانون  درهم وخم�س  و�ربعون  �لف وخم�شمائة وثالث  درهم( )مليونني وثالثمائة وخم�شة 
فل�س فقط(  مقابل �لقيمة �ليجارية ور�شوم �خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة  مع �لغر�مات �ىل موكلنا 
وذلك خالل ثالثون )30( يوم من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر �لقانوين و�ل �شن�شطر �ىل �تخاذ 
كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للمحافطة على حقوق موكلنا لديكم وهي على �شبيل �ملثال  
ل �حل�شر �ملطالبة )2.305.543.85درهم( )مليونني وثالثمائة وخم�شة �لف وخم�شمائة وثالث 
و�ربعون د رهم و خم�س وثمانون فل�س (بال�شافة �ىل �ملطالبة بالتعوي�س �جلابر لال�شر�ر �لتي  
�ملت مبوكلنا مع حتميلكم م�شوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم �لتعاقدية ��شر�ر� مبوكلنا و�لز�مكم 

بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ز�كر  حممد  �ملدعو/  فقد  
ح�شني      حم����م����د  ح���������ش����ني  
�جلن�شية-     بنغالدي�س     -
-ج����������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م  
)1008646(   من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/8119099

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل���������دع���������و/ ب�����الل 
�����ش����ع����د�ل����دي����ن �مل�����ده�����ون  
�جلن�شية-     ف��ل�����ش��ط��ني     -
-ج����������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م  
)271496(   من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8269562

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ���ش��اه جهان 
�شيد �شاه �مني  -   باك�شتاين 
�جلن�شية-    -ج��و�ز �شفره 
   )8104621( رق��������م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

055/7939868

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ �ت������ام جي 
باك�شتاين     - ج���ى   ف��ك��ر� 
�جلن�شية-    -ج��و�ز �شفره 
   )8993081( رق��������م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/2522721

اعالن تغيري ا�سم
�شليمان  ع��ب��ي��د  �����ش���م/ حم��م��د  ت��غ��ي��ر  مت 
�شفر  ج��و�ز  �جلن�شية  �مار�تي  �ل�شام�شي- 
�شليمان  عبيد  حممد  �ىل   2231278 رق��م 

�لنايلي �ل�شام�شي. 
 هذا العالن على م�سئولية املعلن
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       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2067   عم جز- م ع-ب- اأظ

�ملغرب  مدعي عليه: كليوباتر� بال�س �شبا ذ.م.م  مدعي/ وفاء و�كر �جلن�شية: 
/ �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية: 

كليوباتر� بال�س �شبا ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�ملو�فق 2013/7/24  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مدينة 
حممد بن ز�يد   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�يام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2063   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد د�وؤد خان ميان كرمي د�د �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
م�شتحقات  �لدعوى:  �لمار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لكتمال 
عمالية �ملطلوب �عالنه /موؤ�ش�شة �لكتمال للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/8/01 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2093   عم جز- م ع-ب- اأظ

�ملروج  ركن  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  ما�شر  عبد�ملجيد  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
عمالية �ملطلوب �عالنه / ركن �ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/7/29 موعد�  �ملو�فق  �لثنني 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/706   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
�شمال  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �خليمة  ر��س  بنك  مدعي/ 
�لكعبي و�خرون �جلن�شية:  ملالكها/ �شامل �شعيد حممد �شعيد  �ملركزي  للتكييف  �لو�دي 
وقدره  مبلغ  على  �لتحفظي  �حلجز  وثبوت  �شحة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
445445درهم �ملطلوب �عالنه /  موؤ�ش�شة �شمال �لو�دي للتكييف �ملركزي ملالكها/ �شامل 
�قام  بالن�شر حيث �ن �ملدعي  �لكعبي   �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  �شعيد حممد �شعيد 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/706   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/ بنك ر��س �خليمة �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة �شمال �لو�دي 
للتكييف �ملركزي ملالكها/ �شامل �شعيد حممد �شعيد �لكعبي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: �شحة وثبوت �حلجز �لتحفظي على مبلغ وقدره 445445درهم �ملطلوب 
�عالنه / �شامل �شعيد حممد �شعيد �لكعبي ب�شفته �شامنا وكفيال �شخ�شيا ومت�شامنا 
للموؤ�ش�شة �ملدعى عليها �لوىل �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/835   عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  نور  حممد  �حمد  نا�شر  حممد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�ل�شر�ميك  للرخام  �لهانوفيل 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه /�لهانوفيل للرخام و�ل�شر�ميك �جلن�شية: 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   -
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1379   جت كل-  م ت-ب- اأظ

مدعي/ مكتوم غامن علي �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة �لد�ر 
بقيمة  �لدعوى: مطالبة مالية  �لمار�ت  مو�شوع  و�خرون �جلن�شية:  �لعقارية 
597802 درهم ف�شخ �لعقد بقيمة 1412000درهم �ملطلوب �عالنه / عز�م ح�شني 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �شوريا  عنو�نه:  حيدر �جلن�شية: 
�لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/9/18 موعد�  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة 
�و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1583   جت كل-  م ت-ب- اأظ

مدعي/ ور�شة جربوت للحد�دة و�للحام ميثلها مالكها: حممد جربوت خان 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: يولند �خلليج لالن�شاء�ت �ملعدنية �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 215.106 درهم �ملطلوب �عالنه / 
يولند �خلليج لالن�شاء�ت �ملعدنية �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/433   جتاري جزئي           
�ىل �ملدعى عليه   /1-�لفجر لتجارة �لدر�جات �لهو�ئية  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / موؤ�ش�شة ناجى �بر�هيم للتجارة �لعامة ملالكيها/ ورثة �بر�هيم �حمد عبد�هلل 
�ل علي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
�لقانونية بو�قع %12  �ملحاماة و�لفائدة  )54.872 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  �لتام.   وح��ددت  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  من 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.19 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/7/31
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن 
مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  �لق����ل.ويف   على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/638   عقاري كلي             

ليمتد     ديفلوبرز  2-�شينديكيت  خان  علي  �ن�شار  خان  /1-كامل  عليهما    �ملدعى  �ىل 
جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ج��وه��ان �ليزبث بير م��ان��ه��ود�ت وميثله: 
�شيف �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
و�لز�م   2008/11/18 �لوحدة يف  و�شر�ء  بيع  �تفاقية  وف�شخ   2008/1/9 عقار يف  حجز 
�ل�شد�د يف  تاريخ  �لقانونية 12% من  و�لفائدة  �ملدعى عليهم مببلغ )275.089 درهم( 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  بالتز�ماتهم  بالوفاء  عليهم  �ملدعي  �خ��الل  نتيجة   2008/1/9
و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/28 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�لق���ل.ويف  حالة  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  من مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/548   عقاري كلي             

�ىل �ملدعى عليه  /1-مدينة دبي �لريا�شية )�س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / جو�جن هاي زينج قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بف�شخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليها �لوىل و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
مببلغ وق��دره )345.000 دره��م( و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
�ملو�فق  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
2013/8/28 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لق��ل.ويف  حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/650   عقاري كلي             

�ىل �ملدعى عليه  /1-تعمر �ل�شارقة �لعقارية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �يجور بان�شينكو وميثله: يو�شف حممد �لبحر 
متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد 
وحددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع 
بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/7/21 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/724   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه /1- �شهيال مهدي �شكرجي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك 
�لدعوى  �ق��ام عليك  قد  �لقا�شم   �حمد حممد  �بر�هيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  �شادر�ت 
يوؤدو�  ب��ان  و�لت�شامن  بالتكافل   )1  ،2  ،3( عليهم  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
للمدعي مبلغ وقدره )1909149.44 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتفاقية بو�قع 14% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2013/1/6 وحتى �ل�شد�د �لتام. 
 ch2E.21 وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. مع تق�شر مدة �مل�شافة �ىل ��شبوع من تاريخ �لن�شر.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/515   عقاري كلي             

�ىل �ملدعى عليه /1-�شون �نف�شتيمنتز ليمتد   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
عبد�هلل حممد كنج وميثله: عوين عبد�لهادي ح�شني حممد قد �قام عليك �لدعوى 
للمدعية مبلغ 5.051.794 درهم  بان تدفع  �ملدعى عليها  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لفائدة  م��ع   2012/10/18 بتاريخ  مت��ت  �لتي  �ملعاينة  ت��اري��خ  حتى  �لتعوي�س  �شامال 
بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/5 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.علما بانه قد 

مت تعديل �لطلبات �ملو�شوعية.   
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/663  ا�ستئناف عمايل

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -مريتامي �شوليو�شنز ميدل �ي�شت- ملالكها/علي 
هامل خادم �آل غيث �لقبي�شي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /

توما�س كا�شجني وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال  قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  عمايل   2010/778 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2013/4/25 وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/8/13 �ل�شاعة 
�و من  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2D.18 بالقاعة  10.00 �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/557  ا�ستئناف عمايل

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -توما�س بينت �ك�شيب�شن �ند �نتريرز �س.ذ.م.م  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /فيليب مر�شر وميثله: حمد�ن 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شام�شي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد 
لها  وح���ددت   2013/4/8 بتاريخ  كلي  عمايل   2013/38 رق��م  ب��ال��دع��وى 
جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/15 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1716   

 �ملنذر/  بوجو�شتاف فردريك بر�ملى
�ملنذر �ليه: م�شعود ر�ز�    )جمهول حمل �لقامة( 

 تنذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ليه ب�����ش��رورة  ���ش��د�د مبلغ 260.000 دره��م ه��و ع��ب��ارة عن 
�ل�شرط �جلز�ئي �ملن�شو�س عليه يف عقد �لبيع �لبند )14( بال�شافة �ىل مثل 
�لعربون وذلك يف موعد �ق�شاه ��شبوع من تاريخ �لع��الن و�ل �شوف ي�شطر 
�ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم للز�مك ب�شد�د �ملبلغ 
�ملذكور و�ملنا�شب من �لتعوي�س عن �ل�شر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي حلق باملنذر 
نتيجة �لرجوع عن �لبيع بال�شافة �ىل �لز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 

�تعاب �ملحاماة.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1726   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار )ذ.م.م(
بوكالة �ملحاميني/ عماد �هلي وفي�شل �خلاجة  

�لتوماتيكي  �ل�شطوة  موؤ�ش�شة م�شنع  وب�شفته مالك  نف�شه  وهبة عن  م�شلم  ر�شو�ن  �ل�شيد:  �ليه  �ملنذر   -
درهم(   1.037.700.43( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  موكلنا  ينذركم  �لقامة(  حمل  )جمهول  و�ملو�زييك  للبالط 
)مليون �شبع وثالثون �لف و�شبعمائة درهم وثالثة و�ربعون فل�س فقط( مقابل �لقيمة �ليجارية ور�شوم 
��شتالم  تاريخ  ي��وم من  وذل��ك خ��الل ثالثون )30(  �لغر�مات �ىل موكلنا  �مل��وؤج��رة  مع  �لعني  �خلدمة عن 
هذ� �لن��ذ�ر �لقانوين و�ل �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للمحافطة على حقوق 
موكلنا لديكم وهي على �شبيل �ملثال  ل �حل�شر �ملطالبة )1.037.700.43 درهم( )مليون �شبع وثالثون �لف 
و�شبعمائة درهم وثالثة و�ربعون فل�س فقط( بال�شافة �ىل �ملطالبة بالتعوي�س �جلابر لال�شر�ر �لتي �ملت 
�لر�شوم  بكافة  و�لز�مكم  ��شر�ر� مبوكلنا  �لتعاقدية  بالتز�ماتكم  �لخالل  م�شوؤولية  مبوكلنا مع حتميلكم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1725   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار )ذ.م.م(
بوكالة �ملحاميني/ عماد �هلي وفي�شل �خلاجة  

- �ملنذر �ليه �ل�شيد: دي�شا لتموين �لبو�خر و�لتجارة )ذ،.م.م(  )جمهول حمل �لقامة(
 ينذركم موكلنا ب�شد�د مبلغ وقدره )430.124.89 درهم( )�ربعمائة وثالثون �لف ومائة و�ربع 
وع�شرون درهم وت�شع وثمانون فل�س فقط( مقابل �لقيمة �ليجارية ور�شوم �خلدمة عن �لعني 
�ملوؤجرة �ىل موكلنا وذلك خالل ثالثون )30( يوم من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر �لقانوين و�ل 
�لقانونية �لالزمة للمحافطة على حقوق موكلنا لديكم  �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت  �شن�شطر �ىل 
وهي على �شبيل �ملثال  ل �حل�شر �ملطالبة ) 430.124.89 درهم( )�ربعمائة وثالثون �لف ومائة 
�جلابر  بالتعوي�س  �ملطالبة  �ىل  (بال�شافة  فقط  فل�س  وثمانون  وت�شع  دره��م  وع�شرون  و�رب��ع 
��شر�ر�  �لتعاقدية  بالتز�ماتكم  �لخ��الل  م�شوؤولية  حتميلكم  مع  مبوكلنا  �ملت  �لتي   لال�شر�ر 

مبوكلنا و�لز�مكم بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/249 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/جميع �ملو��شم للتجارة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ �شده 
:  مر�شي �ملطبخ �لهندي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  مر�شي �ملطبخ 
�لهندي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/842 جت جز-م ت-ب- �أظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/10/6 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
�لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/583 ت  اجر -م ر- ت- اأظ (
�ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لقبي�شي  خليفة  نهيمان  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�شده :  عبد�هلل طار�س �شلمان عبد�هلل �لقمزي �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب 
�عالنه:  عبد�هلل طار�س �شلمان عبد�هلل �لقمزي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
موعد�   2013/8/4 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   �لدعوى 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي 

�ل�شند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/846 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
�لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �لبناء  ملو�د  بال�س  �شنمار  �لتنفيذ/�شركة  طالب 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لكورية  �لعربية  جينكو  �شركة    : �شده  �ملنفذ 
�لمار�ت    �ملطلوب �عالنه:  �شركة جينكو �لعربية �لكورية للمقاولت �لعامة 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/482 جت كل-م ت-ب- �أظ وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/30 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
�لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/393   مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية:  �ملن�شوري  ذيبان  حممد  علي  عبد�هلل  مدعي/ 
عليه: مطر �شالح مبارك �شيف �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية وقدرها 16000 درهم �ملطلوب �عالنه / مطر �شالح مبارك �شيف 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملزروعي 
�ملو�فق 2013/7/30 موعد� لنظر  �لثالثاء  �ملحكمة يوم  �ملذكورة �عاله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1728   جت  كل- م ت-ب- اأظ

مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �نرنا�شيونال  كونرولز  جون�شون  �شركة  مدعي/ 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لالعمال  ليمتد  غلف  روتاري  �شركة  عليه: 
�لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: �شحة حجز  �ملطلوب �عالنه /  �شركة روتاري غلف 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لالعمال  ليمتد 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/24
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• ال�صارقه-وام:

�أطلقت �ملوؤ�ش�شة �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا بالتعاون مع �شندوق �لأوبك 
�حلا�شنة  م�شروع  للتنمية  �لأ�شالمي  و�لبنك  �لوفيد  �لدولية  للتنمية 
عن  �لباحثة  �ل�شركات  و  �لأعمال  رو�د  و  �ملبتكرين  خلدمة  �لإفر��شية 
عبد  �لدكتور  وق��ال  و�لتكنولوجية.  �ل�شناعية  مل�شاكلها  �بتكارية  حلول 
�إن  �هلل عبد�لعزيز �لنجار رئي�س �ملوؤ�ش�شة �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا  
�ملوؤ�ش�شة  بني  �ل�شر�كة  جهود  على  يقوم  �لفر��شية  �حلا�شنة  م�شروع 
�لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و �لأوفيد و�لبنك �لإ�شالمي للتنمية لدعم 
فئات رو�د �لأعمال و �ملبتكرين و�مل�شتثمرين ورجال �ل�شناعة و�ل�شركات 
يف �لدول �لعربية  من خالل حماور ت�شمل �أول تد�شني �شوق �فر��شية 

ت�شاعد كل �لعمالء من خمتلف �لأو�شاط لعر�س منتجاتهم �لتكنولوجية  
وهي عبارة عن م�شاحة لعر�س �ملنتجات و�لتكنولوجيات �لبتكارية �إ�شافة 
�إىل �إتاحة �لفر�شة �أمام �ل�شركات �لنا�شئة لت�شويق منتجاتها �أمام �لأفر�د 
�شو�ء كانو� م�شتثمرين �أو م�شتهلكني مما ي�شهم يف زيادة فر�س �نت�شارهم 
يف �ل�شوق �لعربية و�لعاملية. و�أ�شاف �أن �ملحور �لثاين يتعلق بتد�شني مركز 
للتعليم و�لتدريب �لإفر��شي ي�شاعد رو�د �لأعمال من �ل�شباب و�ل�شابات 
لالنتقال  و�إمكاناتهم  بقدر�تهم  لالرتقاء  �ل��الزم��ة  باملعرفة  لتاأهيلهم 
�لعملي   بالو�قع  و�لحتكاك  �لح��ر�ف  مرحلة  �إىل  �لهو�ية  مرحلة  من 
مو�شحا �أن مركز �لتدريب عبارة عن م�شاحة لتقدمي �لدعم �ملعلوماتي يف 
�ملجالت �ملختلفة �لتي حتتاج �إليها �ل�شركات �لنا�شئة ورو�د �لعمال حيث 
تدريبية  ودور�ت  فيديو  ومقاطع  مقالت  �شكل  يف  مر�جع  على  يحتوي 

بالإ�شافة �إىل ق�ش�س جناح من �شاأنها �أن متثل �لإلهام و�حلافز لل�شركات 
�لنا�شئة ورو�د �لأعمال. و�أ�شار �لدكتور �لنجار �إىل �أن �ملحور �لثالث يركز 
على �لربط بني �ملبتكرين و�ملخرعني و�لباحثني من ناحية و�مل�شتثمرين 
مل�شاعدة  ثانية  ناحية  من  �ل�شركات  �أ�شحاب  و�ل�شناعة  �لأعمال  ورج��ال 
هذه �ل�شركات �لتي تو�جه م�شاكل فنية و�شناعية وتكنولوجية يف �لتو�شل 
�إىل حلول تناف�شية عرب ما يقدمه �ملبتكرين و�ملخرعني و�لباحثني من 
�إىل جتميع  يهدف  �ملحور  هذ�  �أن  �مل�شاكل مو�شحا  لهذه  �بتكارية  حلول 
�ملعلومات عن �مل�شاكل �خلا�شة باملن�شئاآت �ل�شناعية و�ل�شركات و�لهيئات 
يقدمها  ح��ل��ول  ع��ن  لها  يبحثون  �ل��ت��ي  �ملن�شاآت  م��ن  وغ��ره��ا  �حلكومية 
�مل��ب��ت��ك��رون. و�أو����ش���ح �أن �حل��ا���ش��ن��ة �لإف��ر����ش��ي��ة ه��ي �آل��ي��ه ل��دع��م عجلة 
�لقت�شاديات �لوطنية يف دول �ملنطقة و�حلفاظ على �ل�شالم �لجتماعي 

عرب �ل�شتثمار �لأمثل لطاقات �ل�شباب ب�شورة �إيجابية عرب �لتفكر �حلر 
و�لبحث عن �أف�شل �لطرق ل�شتثمار �لأفكار �لبتكارية وحتويلها لأعمال 
و��شتثمار�ت حقيقية تخدم �ملجتمع و�لقت�شاد. ونوه �لنجار باأن حا�شنة 
�لقت�شادية  �لتنمية  و�شائل  م��ن  جديد  ن��وع  ه��ي  �لفر��شية  �لأع��م��ال 
�لأعمال عرب �شبكة �لإنرنت و  �لأعمال وت�شهيل  ري��ادة  �لتي جتمع بني 
�لآن  حتى  فاعلية  �لأك��ر  �لتقنية  �أنها  �لفر��شية  �خلدمات  �أثبتت  قد 
خللق فر�س �لعمل وت�شويق �لتكنولوجيات �جلديدة وتنمية �لإقت�شاديات 
�ل�شناعة  رج����ال  و  �مل��ب��ت��ك��ري��ن  و  �لأع���م���ال  رو�د  ل��ف��ئ��ات  �مل��ح��ل��ي��ة ومي��ك��ن 
بهذ�  و�ملهتمة  �ملعنية  �لفئات  من  وغرها  �ل�شركات  وممثلي  و�ل�شتثمار 
تقدم  و�لتي  �لفر��شية  �حلا�شنة  هذه  خدمات  من  �ل�شتفادة  �مل�شروع 

عن طريق �ملوقع �لإلكروين �خلا�س باملوؤ�ش�شة .

املوؤ�ص�صة العربية للعلوم والأوفيد والبنك الإ�صالمي للتنمية يطلقون م�صروع احلا�صنة الفرتا�صية
املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

كثفت هيئة �لتاأمني مبادر�تها ون�شاطاتها 
�ملعريف  �لوعي  وتعزيز  �لتدريب  جمال  يف 
و�لعاملني  �لوظيفي  ل��ل��ك��ادر  و�لتثقيفي 
يف ق��ط��اع �ل��ت��اأم��ني و�جل��م��ه��ور م��ن حملة 
�إط���ار جهودها تطوير  وذل���ك يف  �ل��وث��ائ��ق 
�شوق  يف  و�لتثقيفية  �لتوعوية  �جل��و�ن��ب 

�لتاأمني �ملحلية. 
�ل��ن�����ش��ف �لأول  �ل��ه��ي��ئ��ة خ����الل  ون��ظ��م��ت 
م��ن �ل��ع��ام �جل����اري �ل��ع��دي��د م��ن �ل����دور�ت 
�لتدريبية و �لندو�ت �لتثقيفية و�لتوعوية 
د�خل  متخ�ش�شة،  فنية  م��و����ش��ي��ع  ح���ول 
للعاملني  خ�ش�شت  و  وخ��ارج��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ملهتم  و�جل���م���ه���ور  �ل���ت���اأم���ني  ����ش���رك���ات  يف 
�لهيئة  تنظيم  بالتاأمني وتطبيقاته، فيما 
�ل��ع��ام �جلاري  �ل��ث��اين م��ن  خ��الل �لن�شف 
�ملماثلة  �لتدريبية  �ل��ن��دو�ت  م��ن  �لعديد 
حديثة.  ت��اأم��ي��ن��ة  ق�����ش��اي��ا  �شتعالج  و�ل��ت��ي 

�ل��ع��دي��د من  �ل��ه��ي��ئ��ة بتنظيم  ق��ام��ت  ك��م��ا 
لتدريب  �ل��ت��اب��ع��ة  و�مل����ب����ادر�ت  �لأن�����ش��ط��ة 
مر�كز  يف  �أد�ئ�����ه�����م  وت���ط���وي���ر  �مل���وظ���ف���ني 
�أعمالهم �لقيادية و�لإ�شر�فية و�لتنفيذية 

و�لتخ�ش�شية �لفنية.
وقال �شعادة �إبر�هيم عبيد �لزعابي �لقائم 
باأعمال مدير عام هيئة �لتاأمني �إن �لهيئة 
�جلو�نب  يف  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل���ت���دري���ب  ت����ويل 
�لفنية و�ملالية و�لقانونية لأعمال �لتاأمني 
�لعن�شر  ل��ك��ون  ب��ال��ن��ظ��ر  ق�����ش��وى  �أه��م��ي��ة 

�لب�شري هو �حلا�شم يف �ملنتوج �لتاأميني.
�أن �لندور�ت و�لدور�ت �لتدريبية  و�أ�شاف 
�لتي تنظمها �لهيئة موجهة لثالث فئات 
�لعاملني يف هيئة  ه��ي  �ل��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  يف 
�لتاأمني  �شركات  يف  �لعاملني  و  �ل��ت��اأم��ني 
�أعمال  ت�����ش��م��ل ج���و�ن���ب  و�جل��م��ه��ور وه���ي 

�لتاأمني �لفنية و�ملالية و�لقانونية كافة.
�لهيئة  يف  �لتدريبي  �لربنامج  �أن  و�أ�شاف 
للن�شف �لثاين من �لعام �جلاري يحتوى 

�لتدريبية  �ل�������دور�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى 
�شي�شارك  �ل��ت��ي  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  و�ل����ن����دو�ت 
�لتاأمني  �شركات  ممثلي  من  �لعديد  فيها 
�ملدر�ء  �إىل  بالإ�شافة  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة 

و�ملخت�شني يف �لهيئة.
تدريب  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل  و�أ����ش���ار 
من  م���و�ط���ن���ا  م���وظ���ف���ا   )36( وت���اأه���ي���ل 
�لتاأمني بالدر��شة يف  �لعاملني يف �شركات 
معهد �لتاأمني �لقانوين �لربيطاين لنيل 
�ل��ت��اأم��ني �شمن خطة  ���ش��ه��ادة �ل��زم��ال��ة يف 
م�شتوى  على  �لتوطني  جم��ال  يف  �لهيئة 

�لقطاع.
من  �لأول  �لن�شف  خ��الل  �لهيئة  ونظمت 
�لعام �جل��اري دورت��ني تدريبين ل�شركات 
�إحت�شاب  )كيفية  بعنو�ن  �لأول  �ل��ت��اأم��ني 
�لتاأمني  ف��روع  يف  �لفنية  �خل�شائر  معدل 
�ل��ع��ام م��ا ع���د� ت��اأم��ني �حل��ي��اة ( ، و�لثاين 
�خلا�شة  و�آد�ب��ه��ا  �ملهنة  ممار�شة  )ق��و�ع��د 
ندوتني  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��اأم��ني(،  ب�����ش��رك��ات 

و�جلمهور  �ل��ت��اأم��ني  ل�����ش��رك��ات  تثقيفتني 
�مل��رك��ب��ات يف �شوء  ب��ع��ن��و�ن )ت��اأم��ني  �لآول 
�أحكام �لوثيقتني �ملوحدتني و�أحكام قانون 
)�لتاأمني  بعنو�ن  و�لثاين  و�مل��رور(  �ل�شر 
�لتكافلي و�إختالفه عن �لتاأمني �لإعتيادي 
( كما نظمت �لهيئة عدوة ندو�ت تثقيفية 
يف مقر�ت بع�س �شركائها �ل�شر�تيجيني 
م���ن �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة وذل�����ك بهدف 
�لثقافة  وتطوير  �لتاأميني  �ل��وع��ي  زي���ادة 
�ملحا�شر�ت  منها  �ل��ت��اأم��ني  ح���ول  �ل��ع��ام��ة 
�ألقيت يف وز�رتي �لد�خلية و�لثقافة  �لتي 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع بعنو�ن) �لتاأمني 
و�ل�شالمة �ملرورية ( على هام�س م�شاركة 
�لهيئة يف ��شبوع �ملرور �خلليجي، وكذلك 
�لتنمية  د�ئ���رة  يف  �ألقيت  �ل��ت��ي  �ملحا�شرة 
�لت�شريعات  بعنو�ن)  بعجمان  �لقت�شادية 
�لرخي�س  و�ج���������������ر�ء�ت  �ل���ت���اأم���ي���ن���ي���ة 

و�لتفتي�س( .
�لتابعة  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  �لإن��ت��ه��اء  ك��م��ا مت 

منها  ك��اف��ة  �لفئات  يف  �ملوظفني  لتدريب 
ور���ش��ة �ل��ع��م��ل �لإق��ل��ي��م��ي��ة �حل��ادي��ة ع�شرة 
بر�مج  يف  متخ�ش�شة  ودور�ت  للهيئات، 
تناولت  دور�ت  جانب  �إىل  �لآيل  �حلا�شب 

مفاهيم �إد�رية متعددة.
�لن�شف  خ���الل  �ل��ت��اأم��ني  هيئة  تنظيم  و 

�ل���ث���اين م���ن �ل���ع���ام �جل�����اري �ل��ع��دي��د من 
�ملماثلة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  و�ل������دور�ت  �ل���ن���دو�ت 
و�لتي �شتعالج ق�شايا تاأمينة حديثة منها 
ندوة حول �مل�شوؤولية �لع�شرية للمهند�شني 
�مل���ع���م���اري���ني و�مل����ق����اول����ني و�ل����ت����اأم����ني من 
�لتجربة  �إىل  �ل��ت��ط��رق  ع���رب  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
و�لتاأمني  �مل�شوؤولية  ميد�ن  يف  �لفرن�شية 
�لإمار�تي،  �لقانوين  بالتنظيم  ومقارنتها 
وندوة حول �مل�شوؤولية عن �لأخطاء �لطبية 
��شتعر��س  عرب  �مل�شوؤولية  من  و�لتاأمني 
�لأوروب���ي���ة وجتربة  �ل���دول  جت���ارب بع�س 
�لإمار�ت يف هذ� �ملجال، وندوة حول كيفية 
تطوير نظام �لتاأمني �لتكافلي بعد ثالثة 
�أعو�م على ��شد�ر نظام �لتاأمني �لتكافلي 
�آخ��رى تناولت ندوة  �لإم��ار�ت��ي. من جهة 
�لهيئة  نظمتها  �ل��ت��ي  �لتكافلي  �ل��ت��اأم��ني 
25 �شخ�س من  �أخر�ً بح�شور �أكر من 
�لتاأمني  ���ش��رك��ات  و�ل��ع��ام��ل��ني يف  �خل����رب�ء 
و�جل���م���ه���ور �مل��ه��ت��م �أه�����م �ل���ف���روق���ات بني 

�لإعتيادي   و�ل��ت��اأم��ني  �لتكافلي  �ل��ت��اأم��ني 
�لتاأمني  ����ش���رك���ات  �أن  �مل���ح���ا����ش���ر  و�أك�������د 
�ل�شريعة  �أحكام  بتطبيق  ملزمة  �لتكافلي 
�لتاأمينية  �أع��م��ال��ه��ا  يف  ���ش��و�ء  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�أن  و�أ���ش��اف   . �لإ�شتثمارية  توجهاتها  �أو 
�مل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل��ت��اأم��ني �لع���ت���ي���ادي ينقل 
�لتاأمني يف حني  �شركة  �إىل  ع��بء �خلطر 
ي�شارك  �لتكافلي  �لتاأمني  مع  �ملتعامل  �أن 
عبء  حتمل  يف  �مل�شركني  م��ن  �لآخ��ري��ن 
�خلطر . و����ش��ار �إىل ���ش��رورة وج��ود جلنة 
كل  يف  �شرعي  ومر�قب  �ل�شرعية  للرقابة 
�شركة تاأمني تكافلي، و�لتي يجب بدورها 
�شندوق  يحققه  �ل��ذي  �لفائ�س  ت��وزع  �أن 
�أن  �أو  �أنف�شهم  �مل�شركني  على  �مل�شركني 
للوفاء  �ل�����ش��رك��ة  م��ع  ح�شابهم  يف  ي�شجل 
�لتجديد  عند  ت�شتحق  �لتي  بال�شر�كات 
مو�شعة  مناق�شة  ج��رت  �ل��ن��دوة  ختام  يف   .
و�لنقاط  �لتكافلي  �لتاأمني  مفهوم  ح��ول 

على تناولتها �ملحا�شرة.

هيئة التاأمني تكثف مبادراتها التدريبية والتثقيفية لتطوير الوعي التاأميني

الزعابي : العن�صر الب�صري هو احلا�صم يف املنتوج التاأميني

لعر�س اأ�سعار �سلع منافذ البيع الرئي�سية والعرو�س الرتويجية

اقت�صادية دبي تطلق تطبيق الهواتف الذكية )�صلتي( 

•• اأبوظبي-باري�ص-الفجر: 

باري�س عن  ف��رع  �ل��وط��ن��ي-  �أب��وظ��ب��ي  بنك  ك�شف 
بقيمة  �إي����د�ع فرن�شية  ���ش��ه��اد�ت  ب��رن��ام��ج  �إط���الق 
فر�شة  ل��ت��وف��ر  خمتلفة  وب��ع��م��الت  ي����ورو  م��ل��ي��ار 

للتنويع للم�شتثمرين من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات.
�لأور�ق  برنامج  �شمن  �لإي���د�ع  �شهاد�ت  وت�شدر 
يجعله  مبا  �لأم���د،  ق�شرة  �لأوروب��ي��ة  �لتجارية 
ي��ع��م��ل ك�����ش��م��ان ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ب��ن��وك �مل��رك��زي��ة يف 
�أوروبا. و�شيتم توفر �شهاد�ت �لإيد�ع ذ�ت �لأمد 
و�لدولر  �لإ�شرليني  و�جلنيه  باليورو  �لق�شر 
فرة  وت�شل  �ل�شوي�شري،  و�ل��ف��رن��ك  �لأم��ري��ك��ي 

�ل�شتحقاق �إىل 365 يوماً. 
�أبوظبي  لبنك  �لعام  �ملدير  ح��ال��وت،  ف��ادي  وق��ال 
�شهاد�ت  ب��رن��ام��ج  �إ���ش��د�ر  �إن  فرن�شا  يف  �ل��وط��ن��ي 
ياأتي لتو�شيع نطاق �خلدمات و�ملنتجات  �لإي��د�ع 
باري�س  �لوطني-فرع  �أبوظبي  بنك  يوفرها  �لتي 
و�مل�شتثمرين.  �ل�شركات  كربى  خا�شة  لعمالئنا 
�ملنتجات و�خلدمات  �ملزيد من  بتد�شني  و�شنقوم 
وتلبية  �ل���ع���م���الء  ق����اع����دة  ل��ت��و���ش��ي��ع  �مل���ب���ت���ك���رة 

متطلباتهم �ملتنامية .
ويبلغ �حلد �لأق�شى ل�شهاد�ت �لإيد�ع �لتي ميكن 

يختلف  ي���ورو،  مليار  �ل��ربن��ام��ج  �شمن  ���ش��ر�وؤه��ا 
يوم  )من  �ل�شتحقاق  لفرة  وفقاً  �لفائدة  �شعر 
�إىل 365 يوماً( وعملة �لإ�شد�ر. كذلك، �شيكون 
�شعر �لفائدة متما�شياً مع بقية �لأور�ق �لتجارية 
�أبوظبي  ب��ن��ك  �أ����ش���دره���ا  �ل���ت���ي  �لأم�����د  ق�����ش��رة 
�لوطني. من جانبه، قال رينولد نيكود، م�شوؤول 
باري�س  ف��رع  �لوطني-  �أبوظبي  بنك  يف  �خلزينة 
�إن برنامج �شهاد�ت �لإيد�ع يوفر تنوعاً جغر�فياً 
للم�شتثمرين يف فرن�شا �لذين يف�شلون �لتعامل 

بالأمان  يتميز  كونه  �لوطني  �أبوظبي  بنك  م��ع 
و�لتن�شيف �لئتماين �لقوي .

�لبنوك  �شمن  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  بنك  نف  وي�شحُ
�ل�50 �لأكر �أماناً يف �لعامل و�لبنك �لأكر �أماناً 
على  �لبنك  ت�شنيف  ويظل  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف 
�ملدى �لبعيد �لأف�شل بني �لتقييمات للموؤ�ش�شات 
�ملالية يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا حيث مت 
ت�شنيفه Aa3 من مودي�ز ، و A+ من �شتاندرد 
�آند ب�ورز ، وAA-من فيت�س ، و AAA من ر�م 

�ملاليزية وت�شنيف A+ من R&I يف �ليابان. 
فرن�شا  يف  عملياته  �لوطني  �أبوظبي  بنك  �أطلق 
منتجات  ب��اري�����س  ف���رع  وي��ق��دم   .1979 ع���ام  يف 
للعمالء  خ�شي�شا  م�شممة  م�شرفية  وخ��دم��ات 
من �لأفر�د و�ل�شركات يف �أوروبا ومنطقة �ل�شرق 
ي��وف��ر لعمالئه  �أف��ري��ق��ي��ا. كما  �لأو���ش��ط و���ش��م��ال 
و���ش��رك��اء ذي خ���ربة يف عدة  دول��ي��ة  ف���روع  �شبكة 

قطاعات.
�أكرب  �لدولية  �لوطني  �أبوظبي  بنك  �شبكة  وتعد 
�إم��ار�ت��ي حيث يعمل  لبنك  ف��روع خارجية  �شبكة 
�لبنك يف 19 دولة موزعة على 5 قار�ت. وي�شعى 
�لبنك �ىل تو�شيع �شبكة فروعه �لدولية لت�شمل 
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بنك اأبوظبي الوطني يطلق �صهادات اإيداع فرن�صية مبليار يورو

البيئة واملياه ترفع احلظر عن ا�صترياد الطيور من بلغاريا
•• دبي-وام:

�أ�شدر معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه �م�س قر�ر� 
�أن��و�ع �لطيور �حلية  وز�ري��ا يتم مبوجبه رفع �حلظر عن ��شتر�د كافة 
بلغاريا وذلك يف  �لزينة ومنتجاتها من دولة  و�لد�جنة و�لربية وطيور 

يتعلق  فيما  �ل�شر�تيجية  �أهد�فها  حتقيق  على  �ل���وز�رة  حر�س  �إط��ار 
مب�شاهمتها يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي و�حلفاظ على �ل�شحة �لعامة جاء 
�لعاملية  �ملنظمة  من  للوز�رة  �ل��و�ردة  �ملعلومات  على  بناء  �لقر�ر  �إ�شد�ر 
لل�شحة �حليو�نية حول �شدور �لتقرير �لنهائي لنتهاء �لإ�شابة مبر�س 

�لنيوكا�شل. 

•• دبي-الفجر: 

�أطلق قطاع �لرقابة �لتجارية وحماية �مل�شتهلك يف 
�لهو�تف  تطبيق  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�ل��ذك��ي��ة )���ش��ل��ت��ي( ع��ل��ى ه��و�ت��ف �لأن���دوري���د، �لأول 
من نوعه على م�شتوى �ملنطقة �لذي يوفر قائمة 
�مل�شتهلكني  تهم  �لتي  �لأ�شا�شية  و�ملنتجات  لل�شلع 
رئي�شية  بيع  منافذ   8 يف  �أ�شعارها  �إىل  بالإ�شافة 
�إم�����ارة دب����ي. وي���وف���ر �لتطبيق  مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
مر�كز  تقدمها  �لتي  �لرويجية  �لعرو�س  حزمة 
�إىل جانب  �ملتاجر،  وك��ربى  �لبيع  ومنافذ  �لت�شوق 
تقدمي  خ��ا���ش��ي��ة  م���رة  لأول  �لتطبيق  ي��ق��دم  ذل���ك 
�لذكي  �لهاتف  عرب  �إلكرونياً  �مل�شتهلكني  �شكاوي 
دبي  �أه��ال  خدمة  جانب  �إىل  قيمة  �إ�شافة  لت�شكل 

�ل�شكاوي. لتلقي   600545555
مدير  �لقمزي،  �شامي  �شعادة  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
ع���ام د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف دب����ي: ياأتي 
�لذكية  �لهو�تف  لتطبيق  دب��ي  �قت�شادية  �إط���الق 

)�شلتي( تنفيذ�ً ملبادرة �حلكومة �لذكية �لتي �أعلن 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عنها 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�شموه على �شرورة تطوير  �شدد  دب��ي، حيث  حاكم 
�خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة وم��و�ك��ب��ة �مل�����ش��ت��ج��د�ت من 
خالل حتويلها �إىل خدمات متوفرة عرب �لهو�تف 

�لذكية على مد�ر �ل�شاعة .
�ليوم  دب���ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��م��زي: تفتخر  و�أ����ش���اف 
مب���و�ك���ب���ة �أب������رز �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل���دي���ث���ة و�خل���دم���ات 
�لتطبيقات  �أب��رز  �أح��د  تقدمي  خ��الل  �لرقمية من 
�ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول����ة �لإم������ار�ت و�ملنطقة 
ب�شكل عام، و�ملتوفرة على هو�تف �لندرويد حالياً، 
وهو�تف �لآي فون بحلول �أغ�شط�س 2013، وهي 
�لذي  �مل�شتهلكني  من  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة  تخدم 
و�لعرو�س  �لرئي�شية  �لبيع  �ملنافذ  م��ن  يتخذون 
�حتياجاتهم  ل�شر�ء  مق�شد�ً  دب��ي  يف  �لرويجية 

�لرئي�شية .
�لتنفيذي  �ملدير  بو�شهاب،  عمر  ق��ال  جانبه،  وم��ن 

�مل�شتهلك يف  �ل��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة  �ل��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع 
من  للعديد  ن��اف��ذة  �شلتي  تطبيق  ي��ق��دم  �ل��د�ئ��رة: 
�لتي  �لأن��و�ع  مبختلف  �لأ�شا�شية  و�ل�شلع  �ملنتجات 
وب�شغطة  م��ر�ح��ل  ث��الث  على  للم�شتهلك  ميكن 
ومدى  �ل�شعر  ح���ول  �لتفا�شيل  ك��اف��ة  م��ع��رف��ة  زر 
توفر �ملنتج يف 8 منافذ بيع رئي�شية، ومن �أبرزها: 
و�للولو هايرب، وجمعية �لحت��اد، وهايرب  كارفور، 
من  وغ��ره��ا  و�شبين�س،  �لإم����ار�ت،  وجمعية  ب��ن��د�، 
مناطق  �ملوزعة يف خمتلف  �لرئي�شية  �لبيع  منافذ 
�إم�����ارة دب���ي . و�أ����ش���اف ب��و���ش��ه��اب: ت��ع��د �آل��ي��ة عمل 
�لتطبيق ب�شيطة وتبد�أ على ثالث مر�حل ب�شيطة 
خمتلفة،  �شلع  �ختيار  ي�شتطيع  بحيث  للم�شتهلك 
فعلى �شبيل �ملثال: عندما يختار منتج �لأرز تظهر 
تلد�،  مثال:)�لوطن،  �ملختلفة  �لأرز  باأنو�ع  قائمة 
يحتاجه ح�شب  ما  �ختيار  وي�شتطيع  �لهند(  بو�بة 
رغبته بالأ�شناف �ملوجودة، ومن ثم يختار �لأ�شماك 
مثال:)�شعري، �شايف، هامور( ويختار �ل�شنف �لذي 
من  �لنتهاء  وعقب  �ل�شلع،  لبقية  وهكذ�  يف�شله، 

�ختيار �ل�شلع يقوم يف �ملرحلة �لثانية باختيار منفذ 
�لبيع �لذي يرغب بال�شر�ء منه �أو �ملنافذ �لأخرى 
�ملحددة، ومن ثم يح�شل على قائمة �لب�شائع �لتي 
�لإجمايل  و�ملبلغ  �أ�شعارها  جانب  �إىل  �ختيارها  مت 
لهذه �لب�شائع وي�شتطيع �لحتفاظ بقائمة �ل�شر�ء 
و�أن يتتبع �شر�ء �ل�شلع �لتي �ختارها يف �لبيت قبل 

�لذهاب �إىل منفذ �لبيع .
�أن باإمكان �مل�شتهلك �ل�شتفادة  و�أ�شار بو�شهاب �إىل 
�لعرو�س  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  ع��رب  �شلتي  تطبيق  م��ن 
با�شم  قائمة  تتوفر  �إذ  دب��ي،  �إم���ارة  يف  �لرويجية 
ونوعية  �لت�شال  ورق��م  وموقعها  �ملروجة  �ملن�شاآت 
�أو  و�ل�شحوبات  �خل�شومات  �أو  �لرويجي  �لعر�س 
�لعرو�س �ملقدمة. ويخدم �لتطبيق �لقطاع �خلا�س 
على تقدمي �حلمالت و�لعرو�س �لرويجية، وهو 
ما ينعك�س �إيجاباً على قطاع جتارة �لتجزئة يف دبي 
�ل��رو�ج من قبل �مل�شتهلكني  �لذي ي�شهد حالة من 
نف�س  ويف  رم�����ش��ان،  �شهر  يف  وخ��ا���ش��ة  �مل��ت�����ش��وق��ني 
�لوقت �شي�شتفيد �مل�شتهلك من �لتعرف على �أف�شل 

�لأ�شعار نتيجة هذه �لعرو�س �ملتو�جدة يف �لتطبيق.   
و�أ�شاف بو�شهاب: باإمكان �مل�شتهلك تقدمي �شكوى 
على �لهاتف �لذكي يف حالة تعر�شه حلالت �لغ�س 
�لتجاري و�ل�شتغالل و�لرتفاعات �لغر �ملربرة يف 
�شلتي  �لدخول على تطبيق  �إل  عليه  وما  �لأ�شعار، 
و�خ��ت��ي��ار ق��ائ��م��ة ت��ق��دمي ���ش��ك��وى، وم���ن ث��م �شيقوم 
قطاع �لرقابة �لتجارية وحماية �مل�شتهلك با�شتالم 

�ل�شكوى و�لتو��شل مع �مل�شتهلك حللها وفق قانون 
حماية �مل�شتهلك رقم 24 ل�شنة 2006 . 

وقال بو�شهاب: يخلق تطبيق �شلتي من�شة تناف�شية 
�لأ�شعار  تخفي�س  يف  �ملختلفة  �لبيع  منافذ  ب��ني 
�حل�شول  �أج��ل  من  �لرويجية  �لعرو�س  وتقدمي 
على �أكرب �شريحة ممكنة من �مل�شتهلكني يف �ل�شوق 

�ملحلي.

�ختتم وفد حكومة �أبوظبي بنجاح كبر م�شاركته 
يف �ملوؤمتر �لعاملي مل�شتخدمي �إزري 2013 ، �حلدث 
�لعاملي �لأهم يف جمال نظم �ملعلومات �جلغر�فية، 
و�مل��ن�����ش��ة �مل��ث��ال��ي��ة ل��ل��ت��و����ش��ل وت����ب����ادل �خل����رب�ت 
�لتكنولوجيا  على  و�لط��الع  �ملتخ�ش�شة  و�ملعارف 
�لأح����دث يف ه���ذه �ل�����ش��ن��اع��ة. وق���د ج���رت فعاليات 
كاليفورنيا  دييغو-  �شان  يف مدينة  �ملوؤمتر موؤخر�ً 
�لنظم  ب��ح��وث  م��ع��ه��د  م��ن  وبتنظيم  �لأم���رك���ي���ة، 
�أبوظبي  �ل��دويل )ESRI(.  توىل مركز  �لبيئية 
�مل�شوؤولة  لالأنظمة �لإلكرونية و�ملعلومات �جلهة 
يف  �لإلكرونية  �حلكومة  برنامج  دفة  توجيه  عن 
�لتح�شر  �أعمال  و�إد�رة  قيادة  م�شوؤولية  �لإم���ارة 
�لإمارة،  يف  �حلكومية  �جلهات  م�شاركات  وتن�شيق 
�ملوؤمتر  �أب��وظ��ب��ي يف  �إع����د�د ج��ن��اح  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

و�لإ�شر�ف عليه. 
�مل���وؤمت���ر عر�شاً  �أب��وظ��ب��ي يف  ق���دم ج��ن��اح ح��ك��وم��ة 
تف�شيلياً لأحدث �لتطبيقات و�لتقنيات �مل�شتخدمة 
من قبل �جلهات �حلكومية يف جمال نظم �ملعلومات 
�ملرتبة عليها  �لإيجابية  �لنتائج  �جلغر�فية ودور 
يف حت�شني م�شتوى �لأد�ء وتطور �خلدمات �ملقدمة 
�حلكومية  �جلهات  قامت  كما  �جلهات.  هذه  لدى 
ب��ع��ر���س خ��ر�ئ��ط��ه��ا �خل��ا���ش��ة بتطبيقها  �مل�����ش��ارك��ة 
�ملعلومات يف �جلغر�فية يف منطقة معر�س  لنظم 
�خل���ر�ئ���ط. ك��م��ا ���ش��ارك وف���د ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
�لقدر�ت  ببناء  �خلا�شة  �لعمل  ور���س  من  �لعديد 
هذ�  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  على  و�لط���الع 
�ملجال. وقد حاز جناح �أبوظبي على �إعجاب وتقدير 
زو�ر �مل���وؤمت���ر �ل���ذي ح��ر���ش��و� ع��ل��ى �لط����الع على 

جتارب �إمارة �أبوظبي يف �ل�شتخد�م �لأمثل لتقنية 
حتول  وق��د  �جلغر�فية.  �ملعلومات  نظم  وخ��دم��ات 
�لعديد  جمعت  من�شة  �إىل  �أبوظبي  حكومة  جناح 
من �خلرب�ء و�ملهتمني و�لزو�ر للتباحث و�لتحاور 
�لأفكار  وت��ب��ادل  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  ح��ول 
�لتميز  ل��ه��ذ�  ونتيجة  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  و�خل����رب�ت يف 
و�لن�شاط فقد ز�ر جناح حكومة �أبوظبي �أكر من 
�لأول، يتقدمهم جاك  �ليوم  ز�ئر خالل  �ألف   14
د�جنرموند موؤ�ش�س ورئي�س معهد �أبحاث �لأنظمة 
يعرف  �لذي  توملين�شون  وروجر  )�إزري(،  �لبيئية 
باأبو نظم �ملعلومات �جلغر�فية ، �إ�شافة �إىل �لعديد 
من �ل�شخ�شيات �لدولية �ملرموقة و�ملعروفة يف هذ� 
�أع��رب روج��ر توملين�شون  �ل��زي��ارة  �ملجال. وخ��الل 

�إعجابه مب�شتوى �لتقدم �مل�شتمر �لذي حققه  عن 
�أبوظبي،  لإم��ارة  �ملكانية  �لبيانات  برنامج  جمتمع 
�جلغر�فية  �لبيانات  نظم  يف  �خلدمات  ومب�شتوى 

و�ملكانية �لتي تنمو عاماً بعد عام.
�أبوظبي يف فعاليات  وتعليقاً على م�شاركة حكومة 
لحج  ر�����ش���د  ���ش��ع��ادة  ق���ال   2013 �إزري  م���وؤمت���ر 
�أب��وظ��ب��ي لالأنظمة  �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع���ام م��رك��ز 
حكومة  م�����ش��ارك��ة  �إن  و�مل��ع��ل��وم��ات  �لإل���ك���رون���ي���ة 
�أبوظبي يف دورة هذ� �لعام من موؤمتر �إزري، متثل 
�ل�شاحة  على  حتققها  �لتي  للنجاحات  ��شتمر�ر�ً 
�حلكومة  جم��ال  يف  متقدمة  كحكومة  �ل��دول��ي��ة، 
وجه  على  و�جليومكانية  ع��ام،  ب�شكل  �لإلكرونية 

خا�س .

عمل خالله على التعريف بتجربة اأبوظبي يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية

وفد حكومة اأبوظبي يختتم بنجاح كبري م�صاركته
 يف املوؤمتر العاملي مل�صتخدمي اإزري 2013 
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العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
    اعالن بالن�سر 

�ملدعية: موؤ�ش�شة �لظفرة لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة
�ملدعى عليها: موؤ�ش�شة �لرو�د لعمال �لتكييف �ملركزي

�مام  �ملنظورة  �يجارية  منازعات   )2013/2213( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
و�ملرفوعة من / موؤ�ش�شة  �لثالثة(  �للجنة   ( �ليجارية  �ملنازعات  جلنة ف�س 
موؤ�ش�شة  عليها/  �ملدعى  لعالن  �لعامة-  و�ل�شيانة  �لعقار�ت  لد�رة  �لظفرة 
�لرو�د لعمال �لتكييف �ملركزي - مالكها /حممد �شامل علي �مل�شكري- ن�شر�- 
حل�شور جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/28 يف �ل�شاعة 01.00 ظهر� يف مقر 
�للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع - منطقة مع�شكر �آل نهيان- بجانب 

�شندوق �لزو�ج فيال رقم 2- �لطابق �لر�شي- وذلك على نفقة �ملدعيني.
عائ�سة املرزوقي/رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا                

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

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1389   جت كل- م ت-ب- اأظ

لالدو�ت  �شالح  على  �شركة  يف  �شريك  ب�شفته  خوري  �هلل  ��شد  حممد  ح�شني  مدعي/ 
�ملنزلية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: علي حممد �شالح �شرو�س ب�شفته �شريك 
يف �شركة علي �شالح لالدو�ت �ملنزلية ذ.م.م و�خرون  �جلن�شية: �ير�ن مو�شوع �لدعوى: 
ف�شخ عقد �شر�كة 150000 درهم �ملطلوب �عالنه /   علي حممد �شالح �شرو�س ب�شفته 
�شريك يف �شركة علي �شالح لالدو�ت �ملنزلية ذ.م.م �جلن�شية: �ير�ن عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/18 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
نهيان   �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �خلام�شة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/213   مدين كلي               
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه  /1-�ن��رن��ا���ش��ي��ون��ال ه��ول��دي��ن��ج ت��ري��دجن ك��وم��ب��اين ليمتد   
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / مي�شال جوزيف  تر�ك  قد �قام عليك 
بالت�شامن و�لتكافل فيما  بالز�م �ملدعي عليهم  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
بينهم بتعوي�س �ملدعى مبلغ وقدره )130074000درهم( جلرب �ل�شر�ر �ملادية 
و�لدبية �لتي حلقت باملدعى جر�ء م�شلكهم ب�شوء ��شتعمال �حلق يف �ل�شكوى 
و�لدعوى، و�لز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch2E.21 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة   2013/7/28 �ملو�فق  �لحد 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

 اعالن خ�سم مدخل بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/2159 مدين جزئي  

�ىل �ملدعى عليه:/�شهيل فريد حممد  حيث �ن �ملدعي: �شركة �لتامني �لعربية   
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  �دخالك فيها لدى هذه  �أقامت دعوى متقابلة طلبت 
�عاله، يطالبك فيها بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )42.000 درهم( بال�شافة 
للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. وعليه يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة 
�جلزئية �لوىل( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/7/22   وذلك 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور 
�و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف 

غيابك.حرر بتاريخ 2013/7/2م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17   
 اعالن حكم بالن�سر

2013/179 مدين جزئي
��شم �ملدعى /حممد علي حممد   �جلن�شية: باك�شتان �لعنو�ن: �ل�شارقة - �ل�شارقة- بناية 

�لنور- �شقة رقم 0-0-1002 0505994318  
�ىل �ملدعى عليه/جالل �لدين عبد�ل�شمد  جمهول مكان �لقامة- 

يرجى �لحاطة بان �ملحكمة ��شدرت بحقك وبتاريخ 2013/6/30 �حلكم �لتايل: حكمت 
درهم(   4336( مبلغ  بدفع  عبد�ل�شمد  �ل��دي��ن  ج��الل  عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م   -1 �ملحكمة: 

للمدعي حممد علي حممد . 
�لجر�ء�ت  قانون  من   )133( ب��امل��ادة  عمال  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م   -2
للن�شر،  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثون  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  �ملدنية. 
تتخذ  ���ش��وف  �ملحكمة  ف��ان  �ل��ي��ه  �مل�شار  �حل��ك��م  على  �لطعن  دون  �مليعاد  ه��ذ�  وبانق�شاء 

�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/599 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �شركة �يليجانز� للمقاولت ذ.م.م   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/6/26م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه 
بالتايل:  ذ.م.م  للتوظيف  ���ش��و�ع��د  �شركة   / ل�شالح  �ع���اله  ب��ال��رق��م  �مل��ذك��ورة 
للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها   �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  حكمت 
ع�شر  وخم�شة  وت�شعمائة  �لفا  و�رب��ع��ون  ثالثة   ( دره��م   43.915 وق��دره  مبلغا 
�ملحاماة،  �تعاب  بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل  درهم( و�لزمتها كذلك 
وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2013/7/16  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اأر بي اآدم  
�لعنو�ن: مكتب رقم 213 ملك عبد�هلل �لفهد- �لق�شي�س   �ل�شكل �لقانوين: 
   205900 �لرخ�شة:  رق��م   44154 �ل��ت��ج��اري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م  ت�شامنية 
�لتا�شر يف  بانه قد مت  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  مبوجب هذ� 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله وذلك مبوجب قر�ر  
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2012/03/07  : بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�لتقدم �ىل  �و مطالبة  �ع��ر����س  �ي  لديه  ب��ت��اري��ح:2012/3/07  وعلى من 
   3367200 هاتف  دب��ي-  �حل�شابات-  وتدقيق  ملر�جعة  �لأي��وب��ي  �ملعني  �مل�شفي 
فاك�س/ 3367300   م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .         
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: الأيوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات
 �لعنو�ن: دبي هاتف 3367200 فاك�س/3367300  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله لت�شفية   
اأر بي اآدم    وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ: 2012/03/07 و�ملوثق 
ل���دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م ب��ت��اري��خ : 2012/03/07 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �ي 
�عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
وذ�لك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا  �ع��اله.  �لعنو�ن 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1018/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

�لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لال�شتثمار  �لقاب�شة  تعمر  �شركة   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه:�شركة �لوفاق للتمويل �س م خ و�آخرون  �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �ل�شتئناف : ندب خبر �ملطلوب �عالنه/نز�ر مو�شى طه �جلن�شية: 
بريطانيا �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ت-ب-  م  كل-  جت   2012/2545 رقم  �لدعوى 
�لحد �ملو�فق 2013/7/21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
نهيان   �آل  مع�شكر  �لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  919/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : �شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف 
عليه:�شركة �لوفاق للتمويل �س م خ و�آخرون  �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف 
: ��شتئناف عدم قبول �لدعوى لوجود �شرط �لتحكيم �ملطلوب �عالنهما/1- �شميت 
ميتا 2- بارول �شامويت ميهتا �جلن�شية: �لهند �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2544 جت كل- م ت-ب- �أظ وحدد 
�ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �ملو�فق 2013/7/21  �لحد  يوم  لنظره جل�شة 
�آل  مع�شكر  �لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30
نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  351/ 2013 -مدين - م ر- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : �لبو�بة �لوىل لل�شحن ذ.م.م ميثلها/ �شائد في�شل نو�ف �لقرعان 
و�آخرون  �جلن�شية:  �مل�شتاأنف عليه:ح�شام وليد دودي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�شوريا مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/ح�شام 
وليد دودي �جلن�شية: �شوريا �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/528 مد كل- م ر-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملقر  �لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  �لثانية حمكمة  �لد�ئرة  �مام  9.30 �شباحا 
�لرئي�شي  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/503 ت  عام -م ر- ت- ع ن(
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاأجر  �لطالل  �لتنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب 
�ملنفذ �شده : �ن�س موفق خليل �جلن�شية: فل�شطني �ملطلوب �عالنه: �ن�س 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  فل�شطني  �جلن�شية:  خليل  موفق 
 2013/128 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
مد جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
�و بو��شطة وكيل  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ -�لعني  باد�رة 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/257 ت  جتر -م ر- ت- ع ن(
 : �ملنفذ �شده  �لتنفيذ/�حمد �هلل مر زمان �جلن�شية: �فغان�شتان  طالب 
عمر  عبد�ل�شمد  �عالنه:  �ملطلوب  باك�شتان  �جلن�شية:  عمر  عبد�ل�شمد 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية: 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/41 جت جز- م ر-ب- ع 
لنظر  موعد�   2013/9/12 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  
�لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  طلب 
-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/501 ت  عام -م ر- ت- ع ن(
�ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاأجر  �لطالل  �لتنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب 
�ملطلوب  م�شر  �جلن�شية:  �مل�شري  حممد  عر�بي  �حمد  �ل�شيد  عمرو   : �شده 
عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �مل�شري  حممد  عر�بي  �حمد  �ل�شيد  عمرو  �عالنه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2012/1595 مد جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/22 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 2013/353   عم جز- م ر -ب- ع ن

�لبد�ع  دنيا  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  �شينغ  جور�شارن  �شينغ  مدعى/�شانديب 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شمان  حممد  �شند  وميثلها  ذ.م.م  �حلجر  لركيب 
�لدعوى: مطالبة عمالية - رو�تب متاأخرة - �لغاء �قامة - نقل �لكفالة - مكافاأة نهاية 
�خلدمة - بدل �جازة �ملطلوب �عالنه / دنيا �لبد�ع لركيب �حلجر ذ.م.م وميثلها �شند 
حممد �ل�شمان �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: لعالن ممثل �ملدعى عليها بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  موعد� لنظر 
�لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 2013/335   عم جز- م ر -ب- ع ن

مدعى/حممد نويد عبد�لرحمن �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبال�شر  لعمال  �لمان  جزيرة 
مطالبة عمالية �ملطلوب �عالنه / موؤ�ش�شة جزيرة �لمان لعمال �لبال�شر 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا  �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية - 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 2013/276   عم جز- م ر -ب- ع ن

فا�شل  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شرد�ر  جان  مدعى/�شرين 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لظاهري 
مطالبة مب�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / موؤ�ش�شة فا�شل �لظاهري للنقليات 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ملقاولت 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 2012/549   جت كل- م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/عبد�لوحيد در�ن حممد �لبلو�شي وكيال عنه / جنيب �شعيد خلفان �ل�شام�شي 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة و�حة �ل�شرق للمقاولت �لعامة ل�شاحبها / 
�حمد علي علي خلفان �لفريد �لدرمكي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ندب 
�جلن�شية:  �لبلو�شي  عبد�هلل  حممد  مبارك  �شعيد   / �عالنه  �ملطلوب  هند�شي  خبر 
�لمار�ت عنو�نه: �خل�شم �ملدخل - �لعالن بالطلبات �ملعدلة ن�شر� حيث �ن �ملدعي 
2013/8/4 موعد�  �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 2013/651   جت جز- م ر- ب- ع ن

مدعى/مدى خان جال خان �جلن�شية: �فغان�شتان مدعي عليه: �شليمان حممد 
�خل�شر �جلن�شية: �شوريا  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 6000 درهم 
�ملطلوب �عالنه / �شليمان حممد �خل�شر �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر  
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لوقف  من  تعجيل   -
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني  �مام �لد�ئرة  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
العو�سي للعقارات ذ.م.م

ذ.م.م  للعقار�ت  �لعو�شي   : هي  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
-�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة قد تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون 
�ل�شركات �لحت��ادي  رق��م  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية 
حلها  �ل�����ش��رك��اء  ق��رر  وق��د   )21882( رق��م  حت��ت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان 

وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.

           جمال لتدقيق احل�سابات
 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��س �لتقدم به للم�شفي 
�لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر �لعالن وعلى 

�لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، �س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/580 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
في�شل �شامل مو�شى �ملهري �جلن�شية: �لم��ار�ت وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ال�سرب للخياطة والتطريز( 
�مللف )63059(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�شر  م��ر�د  علي  �ىل:�شيماء  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
�لعدل  �لكاتب  بان  �لم��ار�ت ليكن معلوما للجميع  �لبلو�شي �جلن�شية:  حممد 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1569   جت كل- م ت -ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �للكروميكانيكية  و�ملقاولت  للهند�شة  مدعى/�للبنانية 
مدعي عليه: �ل�شركة �لملانية �لمار�تية بناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية بقيمة 398.297.68 درهم + فائدة قانونية 12%  �ملطلوب �عالنه / �ل�شركة 
�لملانية �لمار�تية بناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر بورود �لتقرير حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/16 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       اعال ن احلكم يف الدعوى رقم 2013/56 مدين جزئي - بني يا�ض

�لعنو�ن: بالن�شر  �ىل �ملحكوم عليه/ �شادق ح�شني علي نبي - باك�شتان 
حكمت  قد  2013/7/9م  �ملو�فق  ه��  30/�شعبان/1434  بتاريخ  �نه  نعلمك 
�مر  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك 
رحمن عبد�لرز�ق - باك�شتان بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
�ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 10000 درهم تعوي�شا عما  بالز�م 

��شابة من ��شر�ر مادية و�دبية و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف.
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/16م

امل�ست�سار/ مبخوت �سامل الرا�سدي
قا�سي حمكمة بني يا�ض البتدائية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�ض

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
    اعالن ب�سحيفة  يف الدعوى  رقم   2013/185

�ملدعى : عبد�ملخلف حممد �ل�شماعني �جلن�شية: �شوريا ت:0557080509 
�ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  �لظاهري  عبيد جمعه  �عالنه: حممد  �ملطلوب 
�ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 
جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعني  يف  �لكائنة  �لي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س 
ق�شم  بعدد �خل�شوم لدى  بالرد و�شور� منها  �يد�ع مذكرة  معتمد،وذلك 

�لتح�شر وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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•• اأ.�ص.د. عبداهلل ال�صايغ:

بد�أت �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة دبي 
ورعاية  بتنظيم  �لعام  لهذ�  �لرم�شاين  برناجمها 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث قامت 
�لإد�رة وبالتعاون مع �لالعب عدنان ح�شني لعب 
�لق�شي�س  مبنطقة  كروية  بطولة  �لأهلي  �لنادي 
ب��ع��ن��و�ن )ب��ط��ول��ة �مل���رح���وم خ���ال���د ح�����ش��ني �أحمد 
�لكروية(، وذلك تخليد� لروح �شقيقه �لذي غيبه 
�لرى قبل زمن لي�س بق�شر، كما وترعى �لإد�رة 
كرويتني  ببطولتني  حاليا  ي�شارك  ك��روي��ا  فريقاً 
مالعب  ع��ل��ى  ت���ق���ام  و�لأخ�������رى  ب��ع��ج��م��ان  �لأوىل 
�لفريق  بعت على قم�شان  �لأهلي، حيث طحُ �لنادي 
للمخدر�ت(،وذلك  ول  ل��ل��ري��ا���ش��ة  )ن���ع���م  ���ش��ع��ار 
�جلرمية  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��ري��ا���ش��ة  �أه��م��ي��ة  لتج�شيد 
ب�����ش��ك��ل ع����ام و�مل����خ����در�ت ب�����ش��ك��ل خ���ا����س، ويحقق 
وقال  بالبطولتني.  متقدمة  نتائج  حاليا  �لفريق 
�لعامة  �لإد�رة  �لكو�ري مدير  �لعقيد خالد �شالح 
لبطولة  �إفتتاحه  عقب  بالنيابة  �ملخدر�ت  ملكافحة 
�مل���رح���وم خ��ال��د ح�����ش��ني، ب��ح�����ش��ور �ل��ن��ق��ي��ب جمعه 
و�لوقاية  �ل��ت��وع��ي��ة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي  ب���الل 
لإي�شال  ناجحة  و�شيلة  �لريا�شة  ب��اأن  بالوكالة، 
�لدر��شات  �أثبتت  لل�شباب، حيث  �لتوعوية  ر�شالتنا 
�أبرز  �أحد  �لفر�غ يعد  باأن وقت  �لعملية  و�لتجارب 
ولهذ�  �لإدم��ان،  �ل�شاب مبغبة  توقع  �لتي  �لو�شائل 
ف��ن��ح��ن ن�����ش��ع��ى لأن ن��ن��ظ��م ب���ط���ولت ون���رع���ى فرق 

لنتمكن  �ل�شبابية  �ملحافل  بكافة  لنتو�جد  ريا�شية 
�لتوعوية  ثقافتنا  ونن�شر  مفاهيمنا  غ��ر���س  م��ن 
لفئة �ل�شباب، موجها �شكره لالعب عدنان ح�شني 
و�لذي �شاهم وللمرة �لثانية بتنظيم بطولة كروية 
ناجحة بعود �ملطينة حتت �شعار )نعم للريا�شة ول 
دبي،  وبالتعاون مع مكافحة خمدر�ت  للمخدر�ت( 
ملحوظاً خ�شو�شاً من خالل  حيث حققت جناحاً 

عدد �لفرق �مل�شاركة �أو باحل�شور �جلماهري.
ب����دوره �أك����د �ل��ن��ق��ي��ب ج��م��ع��ه ب���الل �ل�����ش��وي��دي باأن 
�لتوعوية  �لو�شائل  �أجن��ح  م��ن  �أ�شبحت  �لريا�شة 
�لتي ي�شتطيع مبوجبها �ملحُر�شل من �إي�شال ر�شالته 
�شتقِبل، حيث تكون نتائجها م�شمونه،  �لتوعوية للمحُ
ولهذ� فاإن �إد�رة �لتوعية و�لوقاية �إ�شتطاعت وبف�شل 

من �هلل عز وجل وفرق عملها من �أن تتو�جد مبعظم 
�لتوعوية  �لثقافة  لن�شر  وذل��ك  �لريا�شة،  �ملحافل 
�لفرد  �ل�شلبية على  و�آثارها  �ملخدر�ت  �أ�شر�ر  حول 
�ملجاين  �لرقم  لن�شر  بالإ�شافة  و�ملجتمع،  و�لأ�شرة 
�أثنى  جانبه  م��ن   .800400400 وه��و  ل���الإد�رة 
�لعامة  �لإد�رة  مبادرة  على  ح�شني  عدنان  �لالعب 
ملكافحة �ملخدر�ت على دعمها لالأن�شطة �لريا�شية 
للمرة  ح�شني  خالد  �مل��رح��وم  ولبطولة  ع��ام  ب�شكل 
�لدعم  ل��ه��ذ�  �شيكون  حيث  �ل��ت��و�يل،  على  �لثانية 
�شد�ً �إيجابيا لدى �ل�شباب، و�شيكون تعاونهم �أكر 
م��ع �لإد�رة م��ن خ��الل �لإب��ت��ع��اد ع��ن رف��ق��اء �ل�شوء 
و�شغل وقت فر�غهم مبا ينفهم و�لتم�شك بتعاليم 

�لدين و�لقيم �لإ�شالمية. 

�لرم�شاين  للملتقى  �لثالث  �ل��ي��وم  �أح���د�ث  �شمن 
�إد�رة ريا�شة �ملر�أة  �لريا�شي �خلام�س �لذي تنظمه 
يف نادي �شيد�ت �ل�شارقة برعاية برعاية د�ر �خلليج 
للتمور  �ل�شارقة  للعطور  كرجي  و�لن�شر  للطباعة 
���ش��رك��ة دمالج  ل��ل��ح��ل��وي��ات  ل��ل��ح��ل��وي��ات و����ش���ايف  و�و 
�ليوم  فعاليات  ب��د�أت  حيث   . للمنا�شبات  مومنت�س 
�لثاين مببار�ة طائرة مليئة باحلما�س بني �شيد�ت 
م�شتوى  وك��ان  �ل�شرقية  �ملنطقة  وف��ري��ق  �ل�شارقة 
�للعب و�ملناف�شة عاليا يف كال �لفريقني، و�لذي �أدى 
�إىل حلظات مليئة بالإثارة و�نتهاء �ل�شوطان �لأول 

و�لثاين بفوز نادي �شيد�ت �ل�شارقة بنتجة 0-2.
�لن�شر  �إح��ر�ز  ن��ادي �لو�شل من  بينما متكن فريق 
�لطائرة  مبار�ة  يف  �لوحدة  نادي  فريق  و�لفوزعلى 
نادي  فريق  بتمكن  �نتهت  ب��الإث��ارة،  مليئة  وك��ان��ت 
و�لثاين  �لأول  �ل�����ش��وط��ني  يف  �ل���ف���وز  م���ن  �ل��و���ش��ل 
كبر  بنجاح  �أم�����س  م�شاء  �ختتمت   .  0-2 بنتيجة 
�مللتقى  �مل�������ش���ارك���ات يف  �ل���ك���ار�ت���ي���ة  ت��ت��وي��ج لع���ب���ات 
�ل��رم�����ش��اين �ل��ري��ا���ش��ي �خل��ت��ام��ي ل��ل��ك��ار�ت��ي��ه �لتي 
نظمها �لنادي على مد�ر يومني مب�شاركة عدد كبر 
�لأول فريق  �ملركز  �لالعبات حيث ح�شل على  من 
نادي �لو�شل �ملركز �لثاين �شيد�ت �ل�شارقة و�ملركز 

�لثالث �لنادي �لأهلي يف لعبة �لكار�تيه .
�للو�ء   �شعادة  �لكار�تيه  لعبات  تتويج  حفل  و�شهد 
�لإمار�ت  رئي�س �حت��اد  �لرزوقي  �ل��رز�ق  نا�شر عبد 
للتايكوندو و�لكار�تيه، �شعادة  دعيج جا�شم رئي�شي 
-نائب �حتاد �لإمار�ت للتايكوندو و�لكار�تيه �ل�شيد  
فخر �لدين عبد �ملجيد - �أمني �ل�شر �لعام �ملهند�س  
وندى  �ل��ع��ام  �ل�شر  �أم���ني   - �ل��زرع��وين  �ملجيد  عبد 

�شيد�ت  ب��ن��ادي  �مل����ر�ة  ري��ا���ش��ة  �إد�رة  م��دي��ر  �لنقبي 
�ل�شارقة.

�لنقبي  لندى  تذكاري  درع  بتقدمي  �ل��رزوق��ي  وق��ام 
مدير �إد�رة ريا�شة �ملر�ة بنادي �شيد�ت �ل�شارقة .

�ل��رز�ق �لرزوقي رئي�س  �للو�ء م. نا�شر عبد  �أع��رب 
�حتاد �لإمار�ت للتايكو�ندو و�لكار�تيه ع�شو �ملكتب 
�لتنفيذي لالحتاد �لدويل للكار�تيه وقال �لرزوقي: 
نتقدم بكل �ل�شكر لإد�رة ريا�شة �ملر�ة �لتي تقود دفة 
�ل�شارقة مبهارة  لإم��ارة  �لريا�شي  �لن�شائي  �لتطور 
وروؤي�����ة ���ش��دي��دة ت��خ��دم �ل��ن��م��اء �ل��ري��ا���ش��ي يف دولة 
�لإمار�ت ككل، كما ن�شكر بكل �لتقدير �إد�رة ريا�شة 
�ملر�ة وعلى ر�أ�شهم �لأ�شتاذة ندى �لنقبي مدير �إد�رة 
تنظيم  على   ، �ل�شارقة  �شيد�ت  بنادي  �مل��ر�ة  ريا�شة 

�لالعبات  هائال من  ع��دد�ً  �لتي جتمع  �مللتقى  هذ� 
يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر   ، �لكار�تيه  �شاحة  يف  �ملتميز�ت 
دولتنا  وح��ب  �لريا�شي  لتطورنا  �مل�شرقة  �ل�شورة 
�ل��ف��ت��ي��ة ل��ل��ت��و����ش��ل وم���د ج�����ش��ور �ل��ع��الق��ات �لقوية 
�مللتقى  �أن  �ل��رزوق��ي  و�أ���ش��ار  �لريا�شية  �لأ���ش��رة  م��ع 
�لرم�شانية  �مللتقيات  بني  مميز  ح��دث  �لرم�شاين 
�ل��ت��ي ت��ق��ام يف رم�����ش��ان ك��ل ع���ام، م��وؤك��د� �أن �مللتقى 
على  تدل   ، �لكبرة  وم�شاركتها  م�شابقاتها  بجميع 
�لفر�س  كل  فيه  تتو�فر  مميز  ريا�شي  جتمع  �أنها 
�ملعنية بالتناف�س ب�شورته �حل�شارية لك�شب �لألقاب 
�مل�شاركني  بني  و�لأو����ش��ر  �لرو�بط  وتعزيز  وتنمية 
وحت��ق��ي��ق �ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ف��اع��ل �لج��ت��م��اع��ي ودعم 

�ملو�هب �لن�شائية �لريا�شية �لريا�شية.

امللعب الأحدث يف العامل ي�سهد الأدوار الإق�سائية لبادل تن�س بطولة ند ال�سبا الرم�سانية اليوم 

مواجهة مرتقبة بني حممد بن مكتوم وبن �صبيح يف ن�صف نهائي الكرة الطائرة
بطل العامل باجليوجيت�سو يتاألق يف مناف�سات الكرة الطائرة

�ل�  �ل�شيفية  �ل����دورة  مناف�شات  �لأرب���ع���اء  �ل��ي��وم  تختتم 
�لتي  �ليونيفر�شياد   �لعاملية   �جلامعية  للريا�شة    27
�ل�شاد�س  م��ن  �ل��ف��رة  خ��الل  ك���از�ن  مدينة  ت�شت�شيفها 
حتى 17 من �شهر يوليو �جلاري. وغادرت بع�س �لوفود 
�لريا�شية �لتي �أنهت م�شاركاتها.. �لقرية �جلامعية �لتي 
بينما بقيت منتخبات  �ملناف�شات..  كانت مقر� لها خالل 
�لوفود �لأخرى �لتي �شتكمل �ليوم مبارياتها �لأخرة من 
�لأخرة  مبارياته  �شيلعب  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد  بينها 
�شيقام  �ل��ذي  �خلتامي  �حلفل  قبل  و�ل��رم��اي��ة  �ل�شلة  يف 
لطلبة  دوليي  ريا�شي  ملتقى  هو  و�ليونيفر�شياد  غ��د�. 
خالل  ي��وم��ا   14 ي�شتمر  ث��ق��ايف  وم��ه��رج��ان  �جل��ام��ع��ات 

�لعامل  دول  دول��ة من  عامني يف  كل  م��رة  ويقام  �ل�شيف 
و�ليونيفر�شياد   . و�جل�شد  �لعقل  يف  �لتفوق  �شعار  حتت 
كلمة م�شتقة من كلمتي �جلامعة  يونيفر�شيتي و�أوملبياد  
باللغة �لإجنليزية ويطلق على �مللتقى �أي�شا م�شمى  ورلد 
يونيفر�شيتي جيمز  �أو  �لألعاب �جلامعية �لعاملية  �أو �ألعاب 
�لعاملية  ورلد �شتيودنت جيمز . وبد�أ ��شتخد�م  �لطالب 
عام  �لإيطالية  تورينو  مدينة  يف  �ليونيفر�شياد   كلمة  
1959 عندما نظم �لحتاد �لدويل للطالب مع �لحتاد 
�أول  �ل��ف��ي�����ش��و   �ل�شيفية �جل��ام��ع��ي��ة   ل��ل��ري��ا���ش��ة  �ل����دويل 
بطولة لألعاب جامعات �لعامل. ومن �لناحية �لتاريخية 
بد�أت �أوىل �لألعاب �جلامعية �لعاملية يف �لوليات �ملتحدة 

�أ�ش�س �لفرن�شي جان بتيجان  1905 ثم  �لأمريكية عام 
 1923 1919 �حتاد �لطالب �لذي نظم يف مايو  عام 
ذلك  بعد  وتتالت  عاملية.  طالبية  �أل��ع��اب  �أول  باري�س  يف 
 1924 ع��ام  و�ر���ش��و  �لبولندية  �لعا�شمة  يف  �لبطولت 
ويف �لعا�شمة �لإيطالية روما عام 1927 ويف �لعا�شمة 
درم�شتات  م��دي��ن��ة  ويف   1928 يف  ب��اري�����س  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�لإيطالية  ت��وري��ن��و  مدينة  يف  ث��م   1930 ع��ام  �لإمل��ان��ي��ة 
ع��ام 1933 و�أ���ش��ب��ح��ت �ل��ب��ط��ولت بعد ذل��ك ت��ق��ام مرة 
كل عامني. و �ليونيفر�شياد  هو رديف لالألعاب �لأوملبية 
�إلعاب  ع�شرة  بتنظيم  للملتقى  �مل�شيفة  �ل��دول��ة  وتلتزم 
�إجبارية ت�شمل 13  تخ�ش�شا �إلز�ميا مع ثالث ريا�شات 

�ألعاب  ه��ي  �لرئي�شة  و�لأل���ع���اب  �ل���دول���ة.  ه���ذه  ت��خ��ت��اره��ا 
�لقوى و�ملبارزة و�جلمباز �لفني و�جلمباز �لإيقاعي وكرة 
�ملاء و�ل�شلة و�لقدم و�جلودو و�ل�شباحة و�لغط�س و�لتن�س 
وتن�س �لطاولة و�لكرة �لطائرة و�شتدخل ريا�شات �أخرى 
�لذي   2015 يونيفر�شياد  من  �عتبار�  �لتايكو�ند  مثل 
ت�شت�شيفه كوريا ورمي �لقو�س يف يونيفر�شياد 2017 يف 
�لعا�شمة �لتايو�نية تايبيه .. فيما �شيدر�س  �لفي�شو  �إدخال 
لعبة �لبولو �شمن هذه �ملناف�شات. وبلغ �لعدد �لإجمايل 
لليونيفر�شياد يف �شين�شني-  26 �ل�  �ل��دورة  �مل�شاركني يف 
وريا�شية  ريا�شيا    622 و  �آلف   10  2011 �ل�شني 
�لتي  �لألعاب  150 دول��ة وبلغ عدد  و�إد�ري���ا من  ومدربا 

تناف�شو� فيها  24  لعبة ومت ت�شجيل �أكرب م�شاركة من 
حيث �لدول يف يونيفر�شياد د�يقو يف كوريا عاما 2003 
يف  �حل���ايل  �ليونيفر�شياد  �شجل  بينما  دول���ة    174  ..
كاز�ن يف جمهورية تتار�شتان-رو�شيا  27  لعبة وبلغ عدد 
و�لإد�ريني  �لريا�شيني  من  �أل��ف   13 ح��و�يل  �مل�شاركني 
165 دولة. وي�شرف �لحتاد  و�ملدربني �لذي جاوؤو� من 
�لذي  �لفي�شو  �جل��ام��ع��ي��ة   �ل�شيفية  للريا�شة  �ل���دويل 
�ليومي  �لتنظيم  1948 يف لك�شمبورج على  تاأ�ش�س عام 
جلان  ع��دة  وي�شم  لليونيفر�شياد  و�للوج�شتي  �لإد�ري 
و�أهلية  و�لتقنية  �لتنظيمية  �للجان  �أبرزها  من  فرعية 

�لالعبني �إ�شافة �إىل �للجنة �لإعالمية. 

ي���ونيف���ر�صي������اد ك�����ازان يختت�������م مناف�ص�������ات�������ه الي�������وم

بادل  مل�شابقة  �لق�شائية  �لدو�ر  �ليوم مو�جهات  م�شاء  تنطلق 
�شمو  برعاية  تقام  �لتي  �لرم�شانية  �ل�شبا  ند  بطولة  يف  تن�س 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، وتعد �أكرب �لبطولت �لرم�شانية 
يف دبي مبجموع جو�ئز مالية يبلغ 6 ماليني درهم، وت�شم 5 
م�شابقات ريا�شية ي�شارك فيها وهي: كرة قدم �ل�شالت ، �لكرة 
�لدويل  �ل�شبا  ند  و�شباق  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  �شباق   ، �لطائرة 
مناف�شاتها  �أي�شا، وحتت�شن  تن�س  بادل  وريا�شة  للجري  �لأول 
�ل�شالة �لريا�شية �حلديثة بند �ل�شبا ، وتتو��شل حتى �لثاين 
حملي  ريا�شي   1500 مب�شاركة  �ملقبل  �أغ�شط�س  �شهر  م��ن 
�لتي  �لتمهيدية  ل�����الأدو�ر  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  و���ش��ه��دت  ودويل. 
�أقيمت ليلة �أول من �أم�س �لثنني ت�شدر فريق ماتيو لرتيب 
وح�شد  �ل�شت  مببارياته  �لفوز  حقق  بعدما  �لثانية  �ملجموعة 
نقاط،  باأربع  �لثاين فريق عاطف  باملركز  فيما جاء  نقاط،   6
يليه ثالثا فريق لوري بنقطتني ور�بعا فريق جمر�2 دون �أي 
نقطة، فيما ت�شدر فريق تن�س �لو�شل ترتيب �ملجموعة �لر�بعة 
بخم�س نقاط وبفارق �لأ�شو�ط عن فريق ت�شل�شي �شاحب نف�س 
بنقطتني،  نوتيكا  فريق  ثالثا  جاء  فيما  �لنقاط،  من  �لر�شيد 
و�خر� فريق �نر ميالن �لذي متيز ب�شمه فتاتني ب�شفوفه، 
لكن مل يحالفه �حلظ حل�شد �أي نقطة. ومن �ملقرر �أن تكون 
�شاعة  يف  �ختتمت  ق��د  تن�س  ب���ادل  مل�شابقة  �لتمهيدية  �لأدو�ر 
متاأخرة ليلة �أم�س �لثالثاء )15 يوليو(، على �أن تنطلق �لدو�ر 
�لإق�شائية بد�ية من �ليوم �لأربعاء وتتو��شل حتى يوم �ل�شبت 

)20 يوليو(، وتقام بنظام خروج �ملغلوب من مرة و�حدة.

امللعب الحدث من نوعه يف العامل
تقام  �ل��ذي  �مللعب  �أن  مونفور  ف��ر�ن  �ل�شباين  �خلبر  ك�شف 
عليه مناف�شات بادل تن�س يعد �لأحدث من نوعه و�لأف�شل على 
م�شتوى �لعامل، حيث وجه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�لريا�شي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد 
باأن يتم ت�شميم �مللعب با�شتخد�م �لزجاج فقط، دون �ل�شتعانة 
ب���امل���و�د �حل��دي��دي��ة، مم��ا جعله ب��ام��ت��ي��از �مل��ل��ع��ب �لأف�����ش��ل على 

�لطالق على �لعامل و�لأكر متعة ملمار�شة هذه �لريا�شة.
�ملهمة على  �لألعاب  تعد من  تن�س  ب��ادل  �أن  �إىل  و�أ�شار مونفور 
م��ل��ع��ب منت�شرة حول  �أل����ف   20 م��ع وج����ود  �ل����دويل  �مل�����ش��ت��وى 
�لعامل خ�شو�شا يف ��شبانيا ودول �أمركا �لالتينية، وهي لعبة 
منذ  ممار�شتها  تتم  و  و�ل�شكو��س  �لتن�س  ريا�شة  من  م�شتقة 
�أكر من قرن ، و مقارنة مع �لتن�س فاإن ملعب بادل تن�س  هو 
يف  �لالعبني  وق��وف  مكان  لتحديد  خطوط  فيه  ولي�س  �أ�شغر 
يكون  و   ، �أق��ل  يكون  �ل�شبكة  �رتفاع  �أن  كما  �لزوجي،  مناف�شات 
�مللعب بقيا�شات 20 ×10 قدم مربع فيما يبلغ �رتفاع �ل�شبكة 
�ملو�د  نف�س  من  ت�شييده  يتم  �ن  وميكن   ، �شنتمر�   78 قر�بة 

�مل�شتخدمة ملالعب �لتن�س �أو على �لأر�س �لرملية �ل�شلبة. 
يذكر �أن مناف�شات بادل تن�س �شت�شهد م�شاركة 4 من �أف�شل 7 
فرناندو   : وهم  �لأرجنتني،  من  وجميعهم  �لعامل  يف  لعبني 
ب��وج��ي �ب���ن �ل���� 36 ع��ام��ا ���ش��اح��ب �خل���ربة �ل��ك��ب��رة و�مل�شنف 

28 عاما  �ل�  �بن  �شانيو غوتريز  ، وكذلك مو�طنه  �أول عامليا 
و�مل�شنف ر�بع عامليا، كما ي�شارك �شيبا نرون �بن �ل� 36 عاما 
�لثانية  �ب��ن  �ليماندي  تيتو  ومو�طنه  عامليا  خام�س  و�مل�شنف 

و�لثالثني عاما و�مل�شنف �شابع عامليا.
�لعامليني،  �لنجوم  ه���وؤلء  ب��ني  ��شتعر��شية  م��ب��اري��ات  و�شتقام 
بهدف �لرويج للعبة ومنح �ملجال لالعبني �ملحليني لالإطالع 
�خلربة  و�كت�شاب  �لعامل  ح��ول  �لالعبني  �أف�شل  م��ه��ار�ت  على 

�لالزمة منهم.

مواجهة مرتقبة يف ن�سف نهائي الطائرة
على  �لأرب��ع��اء  �ليوم  م�شاء  �شتكون �جلماهر  �آخ��ر  على �شعيد 
موعد مع لقاء قوي يجمع بني فريق حممد بن مكتوم وفريق 
بن �شبيح يف �أوىل مو�جهات �لدور ن�شف �لنهائي مل�شابقة �لكرة 
�لطائرة، وذلك بعدما كان �لفريقان قد �جتاز� فريقي �شقور 
�أ�شو�ط مقابل �شوط وحد و �حلر�س بثالثة  �لعا�شفة بثالثة 
�أ�شو�ط نظيفة على �لتو�يل يف �ملبار�تني �للتني �أقيمتا ليلة �أول 

من �أم�س �لثنني )15 يوليو( يف �نطالق �لدور ربع �لنهائي.
ف��ري��ق �شقور  �ل��ف��وز على  ب��ن مكتوم  ف��ري��ق حممد  ف��وز  وج���اء 
�أ�شو�ط مقابل �شوط و�حد بو�قع )16-25  �لعا�شفة بثالثة 
خ�شو�شا  مثرة  مبار�ة  يف  و25-27و14-25(،  و15-25 
بد�ية من �ل�شوط �لثالث، حيث كان فريق حممد بن مكتوم يف 
طريقه لتحقيق �لفوز ب�شهولة قبل �أن ي�شتعيد �شقور �لعا�شفة 
من  ينجحو�  �أن  دون  لكن  حا�شما  �شوطا  ويفر�شون  تو�زنهم 

�أكملو� مهمتهم وك�شبو�  �إيقاف جنوم حممد بن مكتوم �لذين 
�لتغلب على  �للقاء. فيما مل يجد فريق بن �شبيح �شعوبة يف 
فريق �حلر�س بثالثة �أ�شو�ط نظيفة، بو�قع )25-11 و25-

�أن  �مل�شتوى و��شحا خ�شو�شا  16 و25-12( حيث كان فارق 
بن �شبيح يعد من �لفرق �ملر�شحة للفوز بلقب �مل�شابقة.

احلمادي بطل اجليوجيت�سو ي�سعى للقب الطائرة
�شهدت مناف�شات �لكرة �لطائرة حديثا فريد� من نوعه بعدما 
�شبيح  ب��ن  ف��ري��ق  �شفوف  يف  �حل��م��ادي  من�شور  يحيى  ���ش��ارك 
�لث��ن��ني، حيث  �أم�����س  م��ن  �أول  ليلة  �لطائرة  �ل��ك��رة  مبناف�شات 
�ل�شاحة  �لبارزين على  يعد �حلمادي من لعبي �جليوجيت�شو 
�ملحلية و�لدولية وقد �شبق له نيل �شرف �لفوز ب� جائزة حممد 
2010 بعدما توج  �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي عام  بن ر��شد 
بالعا�شمة  �أقيمت  �لتي  �لعامل  كاأ�س  بطال للعامل يف مناف�شات 
�أب��وظ��ب��ي. وق���دم �حل��م��ادي �د�ء ق��وي��ا و���ش��اه��م ب��اإح��ر�ز �لعديد 
هذه  تعد  وق���ال   �ل�شاحقة،  بت�شديد�ته  لفريقه  �ل��ن��ق��اط  م��ن 
�لر�غبني مبمار�شة خمتلف �لألعاب  �لبطولة متنف�شا لل�شباب 
�لريا�شية، و�أنا �أحر�س على �لريا�شة بكافة �أنو�عها لال�شتفادة 
بدنيا وذهنيا ومهاريا، و�إىل جانب �جليوجيت�شو �أمار�س: �لكرة 
ملمار�شة  �ل�شباب  و�أدع��و  �لعديد،  �لقدم وغرها  وك��رة  �لطائرة 
�أنف�شهم  وع��دم ح�شر  �لريا�شية  �لألعاب  �أك��رب قدر ممكن من 

بريا�شة و�حدة فقط .
�سيف اجلابري: نتطلع للمناف�سة على اللقب

�لفريق  �أن  مكتوم  بن  فريق حممد  �جلابري مدير  �شيف  �أك��د 
على  وقدر�ته  بحظوظه  ويوؤمن  �للقب  على  للمناف�شة  يتطلع 
بالدور  بينهما  �ملرتقبة  �مل��و�ج��ه��ة  يف  �شبيح  ب��ن  فريق  �جتياز 
بجزيل  نتقدم  �جل��اب��ري  وق��ال  �لأرب��ع��اء.  �ليوم  �لنهائي  ن�شف 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر 
على  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
مبادر�ته �ل�شخية و�لعديدة لل�شباب و�إتاحة �لفر�شة لهم لإبر�ز 
مهار�تهم �لريا�شية وتنميتها من خالل هذه �لبطولة �لر�ئعة 
�لتي تعك�س �جلهد �لكبر �لذي يقوم به �لقائمني على تنظيمها 
. و�أ�شاف لقد بد�أ فريقنا ��شتعد�د�ته للمناف�شات منذ 3 �أ�شهر، 
ونحن ن�شعى لبلوغ �ملبار�ة �لنهائية رغم �أن بن �شبيح يعد من 
�أقوى فرق �لبطولة وقد حل باملركز �لثاين يف �لن�شخة �ملا�شية، 
ونتوقع �أن تكون �ملبار�ة قوية و�أن تق�شي �جلماهر وقتا ممتعا 

ملئيا باللمحات �لفنية �ملميزة . 

اجلوائز اليومية ت�سفي الإثارة والرتقب 
ب��ط��اق��ات دخول  �أرق����ام  �ل��ف��ق��رة �خل��ا���ش��ة بال�شحب ع��ل��ى  ب��ات��ت 
�جلماهر حدثا تنتظره وترقبه �جلماهر يف ختام مناف�شات 
توزيع  مع  ومتعة  �إث���ارة  من  �أ�شافته  ملا  �لبطولة،  من  ي��وم  كل 
�أجهزة �لكرونية  �لعديد من �لهد�يا �ليومية وهي عبارة عن 
وهي  للجمهور  �ملخ�ش�شة  �لكربى  �جلائزة  ب��اأن  علما  حديثة، 
�شيارة لكز�س 570 رباعية �لدفع �شيتم �ل�شحب عليها يف �ليوم 

�خلتامي للمناف�شات.

لتوطيد عالقتها بال�سباب

مكافحة خمدرات دبي ترعى بطولة املرحوم خالد ح�صن الكروية الرم�صانية بالق�صي�ص 
نا�صر الرزوقي يتوج لعبات ملتقى الكاراتية 

�ملنظمة  �ملحلية  للجنة  �لتنفيذي  �لعمل  فريق  ب��د�أ 
لبطولة كاأ�س �لعامل حتت 17 �شنة �لإمار�ت 2013 
برئا�شة �لدكتور خالد حممد عبد�هلل م�شت�شار رئي�س 
�للجنة �لعليا يوم �أم�س �لأول جولت تفقدية للمدن 
�ل�شت �لتي �شتقام فيها �لبطولة وت�شتمر حتى بد�ية 
�أم�س �لأول زيارة �شتاد  �لإ�شبوع �لقادم . ومتت يوم 
�جتماع  �لعني حيث عقد  ن��ادي  يف  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
مو�شع يف مبنى �لنادي برئا�شة �لدكتور خالد حممد 
عبد�هلل ومدير جمموعة �لعني حممد عبد�هلل بن 
�ملختلفة  �للجان  روؤو���ش��اء  وح�شور  �لظاهري  ه��ز�م 

�لعاملة يف تنظيم �حلدث �لعاملي.  
ويف ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع ن��ق��ل �ل��دك��ت��ور خ��ال��د حممد 
ع��ب��د�هلل حت��ي��ات ي��و���ش��ف ي��ع��ق��وب �ل�����ش��رك��ال رئي�س 

موؤكد�ً  للح�شور  و�أع�شائها  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�أن هذه �جلولت و�لجتماعات �ملكثفة جاءت يف هذه 
�ملرحلة وفقاً لتوجيهات �للجنة �لعليا بهدف تعريف 
�لبطولة  ت�شت�شيف  �لتي  �ل�شت  �ملجموعات  �إد�ري��ي 
وهي:  �أبو ظبي ، �لعني ، دبي ، �ل�شارقة ، �لفجرة 
�لدويل  �لحت���اد  متطلبات  بجميع  �خليمة   ور�أ����س 
لكرة �لقدم �لفيفا �شعياً للخروج مب�شتوى ��شت�شافة 
متميز يليق بدولتنا �حلبيبة �لإمار�ت.كما �أكد على 
�جلولت  ه��ذه  خ��الل  م��ن  تهدف  �لعليا  �للجنة  �أن 
�للجنة  �إد�ري��ي  �لتن�شيق بني  �لزيادة من كفاءة  �إىل 
كل  �ل��و�ح��دة يف  �ملجموعة  و�إد�ري���ي  �ملنظمة  �ملحلية 
�للقاء�ت  ه��ذه  وت�شاهم   . �ل�شت  �مل���دن  م��ن  مدينة 
�ملفتوحة يف زيادة �لإلفة ما بني �لقائمني على �لعمل 

ومتطلبات �لفيفا حيث يتم خاللها طرح �لتحديات 
�ملناطق  �لعمل يف  تو�جه جمموعات  �لتي  و�لعقبات 
مع  لها  �ملنا�شبة  �حللول  حول  �لأر�ء  وتبادل  �ل�شت 
للبطولة  �ملنظمة  �ملحلية  �للجنة  يف  �للجان  روؤ�شاء 
مبا يتو�فق مع متطلبات �لفيفا �لأمر �لذي ي�شاعد 

يف �جناز �لعمل ب�شكل �أ�شرع وبكفاءة �أعلى .
وكانت �للجنة �ملحلية �ملنظمة قد بد�أت �جتماع �أم�س 
�لأول بعر�س ما مت �إجنازه من مهام بالإ�شافة �إىل 
ملخ�س لكل ما هو جديد يف عمل �للجان �لفرعية 
، وخارطة  �آخ���ر حت��دي��ث  �مل��ب��اري��ات ح�شب  وج����دول 
للتدريب  ��شتخد�مها  �شيتم  �لتي  �ملالعب  لتو�شيح 
يف �لعني و�لهيكل �لتنظيمي للجنة �ملحلية �ملنظمة 
كما مت تو�شيح �آلية للتن�شيق ما بني �أع�شاء �للجنة 

ملجموعة  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�شاء  �ملنظمة  �ملحلية 
يف  �مل��ق��رر  �لقرعة  حلفل  مف�شل  عر�س  ومت  �لعني 
�لأخرى  �لن�شاطات  وجلميع  �لقادم  �أغ�شط�س   26
و�آلية  �شحفي  وم��وؤمت��ر  عمل  ور���ش��ة  تت�شمن  �لتي 

�حل�شول على �لعتماد�ت �خلا�شة بالقرعة .
وم���ن ج��ان��ب��ه �أب��ل��غ م��دي��ر جم��م��وع��ة �ل��ع��ني حتياته 
لفريق  �ملجال  تاركاً  �لعليا  �للجنة  و�أع�شاء  لرئي�س 
�إجن��ازه يف نادي  عمله بتقدمي عر�س مف�شل ملا مت 
�لعني من بنية حتتية لإ�شت�شافة �لبطولة بالإ�شافة 
و�لت�شويق  و�لطبية  �لأمنية  �ل��وح��دة  �إجن���از�ت  �إىل 
�ملجموعة  يف  و�ملالية  و�لإع���الم  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات 
ح����ول معوقات  �ل��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ت���ب���ادل  ك��م��ا مت   .
عقدت  �لإجتماع  �نتهاء  وبعد   . حلها  وط��رق  �لعمل 

و�لتي  منف�شل  ب�شكل  لكل وحدة  فرعية  �جتماعات 
�ملنظمة  �ملحلية  �للجنة  يف  �ملعنية  �لأط���ر�ف  �شمت 
و�للجنة �ملنظمة ملجموعة �لعني مت خاللها تف�شيل 
�لفيفا وحاجة كل  عمل كل وح��دة ح�شب متطلبات 
وحدة للمتطوعني وعددهم و�آلية عملها وتن�شيقها 

للعمل مع �لوحد�ت �لأخرى .
ويتابع فريق �لعمل �لتنفيذي للجنة �ملحلية �ملنظمة 
جولته حيث يلتقي �شباح �ليوم �لأربعاء مبجموعة 
�مل�شاء  يف  يلتقي  ك��م��ا  �ل��ف��ج��رة  ن���ادي  يف  �ل��ف��ج��رة 

مبجموعة �ل�شارقة يف نادي �ل�شارقة .

�سعيًا للخروج مب�ستوى ا�ست�سافة متميز وفقًا ملتطلبات الفيفا

جولت ميدانية مكثفة للجنة املحلية املنظمة لبطولة كاأ�ص العامل حتت 17 �صنة 
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•• �صامي عبدالعظيم - ليون :

دخل لعبو ولعبات منتخبنا �لوطني للمعاقني 
�أجو�ء مونديال �لقوى يف فرن�شا �عتبار� من 19 
1236 لع��ب��ا ولعبة  ن��ح��و  �جل����اري مب�����ش��ارك��ة 
ميثلون �أكر من 100 دولة ،ر�شميا باحل�ش�س 
�لتدريبية ، �أول من �أم�س على ملعب رون مبدينة 
�إطار �لتح�شر�ت �جلارية خلو�س  ليون ،�شمن 
غمار �مل�شابقات �ملختلفة يف �ملونديال. وقال �ملدرب 
كانت  �لأوىل  �حل�ش�س  �إن   حر�س  عبد�حلكيم 
خفيفة بعد �شاعات من و�شول �لبعثة �إىل مدينة 
ليون وظروف �ل�شيام يف �شهر رم�شان ،و�شنحاول 
�ل�شاعات  خ���الل  �ل��ت��ح�����ش��ر�ت  وت����رة  ت�����ش��ري��ع 
�لبطولة  يف  �ل��ب��د�ي��ة  �شربة  ت�شبق  �لتي  �ملقبلة 
و�لالعبات  �ل��الع��ب��ني  �أن  �جل��ي��د  �ل�����ش��يء  ،ل��ك��ن 
،بعزمية  �لتدريبات  �أد�ء  يف  مم��ت��ازة  رغبة  �آب���دو� 
ع��ن حظوظهم  �ل��دف��اع  ت��وؤك��د رغبتهم يف  كبرة 
�لركيز  :�شيتم  و�أ���ش��اف  �ل��ق��وى.  م��ون��دي��ال  يف 
خالل �لأيام �ملقبلة على تقوية �لع�شالت وزيادة 
معدل �للياقة �لبدنية ،وندرك جيد� �أن �لبطولة 
�ملنتخبات  ب��ني  قوية  مناف�شة  �شت�شهد  �حلالية 
�أن  �مل��ه��م  ،ل��ك��ن  �لتتويج  من�شة  لبلوغ  �مل�����ش��ارك��ة 

لعبي ولعبات �ملنتخب �شيح�شدون فو�ئد عدة 
من م�شاركتهم بالبطولة ،خ�شو�شا قبل �مل�شاركة 
يف  �ملقررة  �لأ�شيوية  �ل�شباب  بطولة  يف  �ملرتقبة 

�شيافة ماليزيا �عتبار� من �شهر �أكتوبر �ملقبل.
�ملقبل  �لأوملبياد  �أي�شا  تقديرنا  :ن�شع يف  و�أكمل 
يف �ل���رب�زي���ل ،ون���ح���اول �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خلربة 
�ملنتخب  �أع�شاء  عليها  �شيح�شل  �لتي  �مليد�نية 
،م��ن خ��الل م��ق��ارع��ة �أف�����ش��ل �أب��ط��ال �ل��ع��امل من 
،و�شتكون  �ل���ق���وى  مب���ون���دي���ال  �ل���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
لالعبات  للغاية  ممتازة  فر�شة  �أي�شا  �لبطولة 

�ملنتخب للت�شلح باخلربة �مليد�نية �ملطلوبة.
�أن درج���ة �ل���ش��ت��ع��د�د �جليدة  و�خ��ت��ت��م :�أع��ت��ق��د 
�ملنتخب  �أع�شاء  من  �لقوية  �لرغبة  �إىل  ت�شر 
�أن  ،و�مل��ه��م  �مل��ون��دي��ال  �مل�شًرف خ��الل  �لظهور  يف 
نكون مب�شتوى �لتوقعات ،برغم �ملناف�شة �لقوية 

�ملتوقعة من �ملنتخبات �لأخرى. 

اخلربة امليدانية اجليدة 
وب������دوره �أك����د لع���ب �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي حممد 
�لآ�شيوي  �لحت�����اد  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �أن   ، �ل��ق��اي��د 
�لعام لحتاد �لإمار�ت  �ملعاقني، �لأمني  لريا�شة 
لريا�شة �ملعاقني ،ماجد �لع�شيمي ،وبع�س �أفر�د 

�أ�شرته ،جنحو� يف ثنيه عن قر�ره بالعتذ�ر عن 
عدم �مل�شاركة يف مونديال �لقوى يف فرن�شا ،بعد 
�مل�شاركة يف  �آثرت عدم  حماولت عدة ،مو�شحا  
�جليدة  بعدم جاهزيتي  لقناعتي  فرن�شا  بطولة 
،�إذ �أن تتابع �مل�شاركات يف �ل�شتحقاقات �ملختلفة 
خالل �ملرحلة �ملا�شية دفعني �إىل �لتفكر �جلدي 
ب��الع��ت��ذ�ر ع��ن ع���دم �مل�����ش��ارك��ة وم��ن��ح �لفر�شة 

لغري من �لالعبني.
و�أ�شاف :كنت �أمتنى �حل�شول على ر�حة جيدة 
�أنني  2012 ،�إذ  بعد م�شاركتي يف �أوملبياد لندن 
�أنفا�شي  وقت جيد للتقاط  �إىل  بحاجتي  �أ�شعر 
قبل �لدخول يف �أجو�ء �مل�شابقات �ملختلفة ،فهناك 
لها  �أخ�����ش��ع  �أن  ينبغي  �ل�شت�شفاء  م��ن  مرحلة 
،خ�شو�شا �أن �لفارق بني �أوملبياد لندن و�لبطولة 
�لتح�شر  ف��ر���ش��ة  مل��ن��ح��ي  ي��ك��ف��ي  ل  �حل���ال���ي���ة 
�شاركت  لندن  �أومل��ب��ي��اد  بعد   : و�أك��م��ل   . �ملطلوبة 
مب��ع�����ش��ك��ر حت�����ش��ري ب��ال��ت�����ش��ي��ك يف ���ش��ه��ر مايو 
ببطولة  �أي�شا  �مل�شاركة  �إىل  �نتقلت  ثم  �ملا�شي 
مع  �لتح�شري  �ملع�شكر  ك��ان  ،وت��ال��ي��ا  �شوي�شر� 
بانكوك وعدت من هناك  �لتايلندي يف  �ملنتخب 
وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ر�ح����ة مل���دة 5 �أي�����ام ث���م ح�شرت 
وتابع   . �لعامل  بطولة  يف  للم�شاركة  فرن�شا  �إىل 

:كان قر�ري �لنهائي �لعتذ�ر عن عدم �مل�شاركة 
�لع�شيمي  ،لكن  ليون  �لعامل يف مدينة  ببطولة 
�لالعبني  بقية  م��ع  وج���ودي  �أهمية  ع��ن  حت��دث 
فعل  ،كما  �ل��دول��ة  �شعار  عن  للدفاع  و�لالعبات 
،و�إز�ء كل هذه  ذ�ت��ه  �ل�شيء  �أ�شرتي  �أف��ر�د  بع�س 
و�آثرت  ف��ك��رة �لع��ت��ذ�ر  �مل��ح��اولت تر�جعت ع��ن 

�لدخول يف حتد مع نف�شي .
و�خ���ت���ت���م : ���ش��ن��ف��ع��ل م����ا ي��ن��ب��غ��ي يف �مل���ون���دي���ال 
ل��ل��دف��اع ع���ن ح��ظ��وظ �ل���دول���ة ،ل��ك��ن �أع��ت��ق��د �أن 
�ملطلوب �حل�شول على قدر جيد من �لحتكاك 
و�خلربة مع �أبطال �لعامل يف �مل�شابقات �ملختلفة 
يف  ،و�لو�شع  �مل�شاركة  من  �لق�شوى  و�ل�شتفادة 
�لعتبار �لتح�شر لالأوملبياد �ملقبل يف �لرب�زيل 
27  ع��ام��ا ،  2016 .  ومي��ت��ل��ك �ل��ق��اي��د   ع���ام 
�لإمار�ت  منتخب  مع  بالإجناز�ت  �شجال حافال 
100 مر  ���ش��ب��اق  �ل��ع��امل يف  ب��ط��ول��ة  �ح���رز  ،�إذ 
�لف�شية  �مليد�ليتني  على  2011،عالوة  لعام 
يف   م���ر  و100   200 ل�����ش��ب��اق��ي  و�ل���ربون���زي���ة 
على  ،ب��ج��ان��ب ح�شوله    2012 ل��ن��دن  �أومل��ب��ي��اد 
�لقوى   لألعاب  �لعامل  بطولة  وف�شية  ذهبيتني 
بطولة  وب��رون��زي��ة  2011وذهبية  نيوزيلند� 
�لعامل لل�شباب لالإعاقة �حلركية و�لبر جنوب 

يف  وف�شية  ذهبيات  و�أرب��ع   ،   2007 �إفريقيا  
و�لبر   �حلركية  لالإعاقة  �لعاملية  �لألعاب  دورة 
وث��الث ذهبيات يف بطولة   ،   2011 �لإم����ار�ت 
�لتي   ،2003 ع��ام  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�أقيمت يف �لإم���ار�ت،�إىل جانب ثالث ذهبيات يف 
 2006 لعام  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بطولة 

�لتي �أقيمت يف �لإمار�ت �أي�شا .

الزعابي : مناف�سة �سعبة 
بدورها قالت لعبة �ملنتخب ثريا حمد �لزعابي 
�لعامل  بطولة  يف  �ملتوقعة  �لقوية  �ملناف�شة  �إن 
،من �شاأنها �أن متنح �ملنتخب �خلربة �جليدة قبل 
،وهناك  �ملقبلة  �ل�شتحقاقات  �أجو�ء  �لدخول يف 
رغبة قوية يف �لدفاع عن �لقمي�س �لوطني على 

�لنحو �ملاأمول مهما كانت �لت�شحيات .
يف  لعبة  �أو  لعب  �أي  جناح  �أن  :�أعتقد  و�أكملت 
�ملنتخب ،بتح�شني رقمه �ل�شابق �أو �لو�شول �إىل 
رقم جديد ،هو جناح بكل �ملقايي�س ،�إذ ينبغي �أن 
ننظر للح�شد �لكبر من جنوم �لعامل بالبطولة 
�ل���دول �مل�شاركة  ،و�له��ت��م��ام �ل��الف��ت م��ن جانب 
م�شاركتي  �أن  ،و�أعتقد  �ملطلوبة  �لنتائج  بح�شد 
يف م�شابقات �لقر�س و�جللة و�لرمح ،�شت�شعني 

�أمام حتد كبر ،خ�شو�شا �أنني كنت �شمن �أف�شل 
10 لعبات يف �لن�شخة �ملا�شية من �ملونديال يف 
نيوزلند� عام 2011 .  و�أ�شافت :�أمتنى �أن �آبلي 
�لإ�شابة  ،برغم معاناتي من  �ملونديال  جيد� يف 
�أوملبياد لندن  بعد  �ليمنى  �لتي طالتني يف يدي 
ملدة  �لعالج  �أتلقى  كنت  �أنني  ،و�مل�شكلة   2012
�شهرين ،ومل �أح�شل على �لوقت �ملطلوب لتجاوز 

ما حدث قبل �ملونديال .
من  �أول  خفيفة  لتدريبات  خ�شعت   : و�ختتمت 
�لإ�شابة  تد�عيات  ،ب�شبب  ليون  مدينة  يف  �أم�س 
�ل�شابقة ،و�ملهم �لت�شلح بالعزمية �لتي ت�شاعدين 
على تقدمي �ل�شورة �ملطلوبة عندما �أظهر ب�شعار 
�لزعابي  �أن  يذكر   . �ملقررة  �مل�شابقات  �لوطن يف 
�لآ�شيوية  �لأل��ع��اب  ذهبيتي  على  �شابقا  ح�شلت 
2010  وث��الث ذهبيات وف�شية يف  يف  �ل�شني 
بطولة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �لإمار�ت 
2005  ، وثالث ذهبيات يف بطولة دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي ،2006 وذهبيتني يف بطولة 
 2007، بقطر  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 
وثالث ذهبيات يف �لدورة �لثانية لريا�شة �ملر�أة 
�لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 

بالإمار�ت 2011 .

�شرطة  ب��ط��ول��ة  �ل���ع���ني،  م��دي��ن��ة  �ن��ط��ل��ق��ت يف 
�أب��وظ��ب��ي �ل��رم�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ا���ش��ع��ة ل��ك��رة �لقدم 
�ل�شالة  �أق��ي��م��ت يف  و�ل��ت��ي  ل��ل��م��ه��ام �خل��ا���ش��ة، 
�ملغطاة بق�شم �ملهام �خلا�شة بالعني؛ مب�شاركة 

فريقاً.  12
ب��ن حمد�ن  ب��ن حم��م��د  �ل�شيخ ح��م��د�ن  و�أك����د 
�لرم�شانية  �لبطولت  هذه  مثل  �أن  نهيان  �آل 
و�ملحبة  �لآل��ف��ة  وت��زي��د  �ملتعة  م��ن  ج���ّو�ً  تخلق 
�ل�شريفة،  و�ملناف�شة  �مل�شاركة  �لفرق  �أفر�د  بني 
زيادة  يف  �لبالغ  �لأث���ر  لها  �لبطولة  ه��ذه  و�أن 

�لتوفيق و�لنجاح  عدد �لفرق �مل�شاركة، متمنياً 
للبطولة و�لقائمني عليها. 

رئي�س  �لعي�شائي،  نا�شر  �شعيد  �ل��ر�ئ��د  و�أل��ق��ى 
حر�س  فيها  �أك���د  كلمًة  �خل��ا���ش��ة،  �مل��ه��ام  ق�شم 
�لعامة  �لإد�رة  يف  مم��ث��ل��ة  �أب���وظ���ب���ي؛   ���ش��رط��ة 
ت�شجيع  ع��ل��ى  �خل���ا����ش���ة  و�مل����ه����ام  ل��ل��ح��ر����ش��ات 
�لبطولت �لريا�شية و�شعيها �لد�ئم يف توطيد 
�ل���رو�ب���ط و�ل��ت��اآل��ف و�مل��ح��ب��ة ب��ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
ومد  �ملجتمع،  يف  �ملدنية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملديرية 
ج�����ش��ور �لأو������ش����ر �لج��ت��م��اع��ي��ة وت��ن��م��ي��ة روح 

رم�شان  �شهر  يف  �ل�شريف  �لريا�شي  �لتناف�س 
�لرم�شانية  �لبطولة  يف  وي�����ش��ارك  �لف�شيل. 
�لعني  �شرطة  مبديرية  ممثلة  فريقاً؛   )12(
�مل��ه��ام �خل��ا���ش��ة و�ل��ع��م��ل��ي��ات و�ل�شرطة  وق�����ش��م 
�ملجتمعية وحماية �ملن�شاآت �حلكومية، وجمارك 
�لعني و�خلدمات �مل�شاندة – �لعني و�إد�رة �ملهام 
�خلا�شة، وفريق �ملقام وكارفور جامعة عجمان 
و�جل��ال��ي��ة �لأردن���ي���ة، وف���از يف م��ب��اري��ات �ليوم 
�لأول فريق �ملهام �خلا�شة على فريق �لعمليات 

بثالثة �أهد�ف مقابل هدف و�حد.

انطالق بطولة املهام اخلا�صة الرم�صانية لكرة القدم يف العني

القايد :الع�سيمي جنح يف ثنيي عن قرار العتذار 

منتخبنا الوطني يدخل اأجواء مونديال القوى للمعاقني بالتدريبات اخلفيفة

تياجو يوؤكد ا�صتمراره مع �صان جريمان 
جرمان  �شان  باري�س  مع  ��شتمر�ره  �شيلفا  تياجو  �لرب�زيلي  �ملد�فع  �أك��د 

�لفرن�شي ناديه �حلايل حلني �نتهاء تعاقده معه.
وتناقلته  �م�س  فجر  �لإعالميني  ممثليه  عن  �شادر  بيان  يف  �شيلفا  و�أ�شار 
و�شائل �لإعالم �لإ�شبانية، �إىل �أنه لن يرحل عن باري�س �شان جرمان �إل 
حول  ن�شر  ما  ر�أي��ت  لقد  �لبيان:  يف  �شيلفا  و�أ���ش��اف  معه.  تعاقده  بانتهاء 
و�شويل �إىل باري�س قبل �ملوعد �ملقرر لالجتماع مع رئي�س �لنادي و�ملدير 
�لفني �جلديد لباري�س �شان جرمان للحديث عن رحيلي عن �لنادي. هذ� 
بتحقيق  �أ�شعر  و�أنني  �لنادي ل�شيما  �شاأكمل عقدي مع  لأنني  لن يحدث، 
�إمكانية  ع��ن  �لتكهنات  ب��اب  �شيلفا  يغلق  �لت�شريحات  وب��ه��ذه   . هنا  ذ�ت��ي 
�لنتقالت  مو�شم  خ��الل  �شمه  يف  ترغب  ك��ربى  �أن��دي��ة  ع��دة  �إىل  �نتقاله 
�شيلفا  �أن  �ملعروف  �لإ�شباين ومن  بر�شلونة  ر�أ�شها  �حل��ايل، على  �ل�شيفية 
�ملا�شي قادما  �لعام  �شان جرمان  باري�س  �إىل  �ن�شم  )28 عاما(، كان قد 
وفلومنينيزي  �لربتغايل  بورتو  لأن��دي��ة  �ل�شابق  يف  لعب  كما  ميالن،  من 

�لرب�زيلي ودينامو مو�شكو �لرو�شي.

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ميك�شماك�س للتجارة �س.ذ.م.م
XTRON )X(:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:192378       بتاريخ:2013/5/28 م
با�ش��م:ميك�شماك�س للتجارة �س.ذ.م.م

وعنو�نه: دبي ، �لبحارنه ، �س.ب:44676 ، هاتف: 043425888 ، فاك�س: 043425858 
�لتيار  مبدلت  حا�شبه  �قر��س  �ل�شوت  ملكرب�ت  كبائن  بالفئة:9  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
م�شغالت  مغناطي�شية  �ق��ر����س  م�شجلة  حا�شوب  برجميات  �حلا�شوب  لج��ه��زة  مفاتيح  ل��وح��ات  �لكهربائي 
�لقر��س )لجهزة �حلا�شوب( �جهزة �عد�د �لفالم �لت�شوير �ل�شينمائي ميكروفونات لباد�ت �لفارة مفكرة يف 
�شكل حا�شوب �شغر م�شابيح ب�شرية خيوط �لقادن )خيوط �ل�شاقول( هو�تف حممولة �جهزة ر�ديو �شماعات 
�لقو�ئم  ثالثية  منا�شب  ه��و�ت��ف  ����ش��الك  م�شجلة  حا�شوب  برجميات  �ل���ش��ط��و�ن��ات  ت�شغيل  �ج��ه��زة  ه��و�ت��ف 

للكامر�ت �جهزة ر�ديو للمركبات لفافات تخزين �لعاب �لفيديو �شا�شات فيديو هو�تف فيديو .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة XTRON باللون �لحمر �لغامق حرف )X( منت�شفه �لي�شر 

باللون �لحمر و�لن�شف �لمين باللون �لف�شي و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س .
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  يوليو 2013 العدد 10846

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 786
با�ش��م :�س. عبد�خلالق عبد�هلل خوري و�ولده  

وعنو�نه :�بوظبي ، ميناء �ل�شيخ ز�يد ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )231(  بتاريخ:1994/7/12 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/6/23  وحتى تاريخ :2023/6/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  يوليو 2013 العدد 10846 العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

فيدباك بل�ض لال�ست�سارات الت�سويقية- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغر عادية فيدباك بل�س 
�ل�شركة  بت�شفية  و�خلا�س  م  م  ذ  �لت�شويقية-  لال�شت�شار�ت 
�ملذكورة �أعاله ، يعلن �مل�شفى / �أمر �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عالة  �ملذكورة  �ل�شركة 
�مل�شتند�ت  �لتقدم مبطالبته مع  �ل�شركة �ملذكورة �عالة علية 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 
�ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �لإعالن  تاريخ  من  يوم   45

�ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10846 بتاريخ 2013/7/17   

املتقدمة لرتكيب الأنظمة الكهربائية واللكرتونية- ذ م م
�ملتقدمة  عادية  �لغر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
و�خلا�س  م  م  ذ  و�للكرونية-  �لكهربائية  �لأنظمة  لركيب 
�شعد  �أمر   / �مل�شفى  ، يعلن  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �عالة فكل من له مطالبة 
�أو حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �عالة علية �لتقدم مبطالبته 
مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م 
�لر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ �لإعالن ، وكل من مل يتقدم 

خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 53136
با�ش��م :�ل�شركة �ملتحدة لل�شحوم و�لزيوت ذ.م.م  

وعنو�نه :عجمان ، �س.ب:2685 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )42101(  بتاريخ:2003/9/1 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/5/14  وحتى تاريخ :2023/5/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  يوليو 2013 العدد 10846 العدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1721   

 �ملنذر/  بنك م�شرف دبي �س م ع 
�ملنذر �ليه: فجر �نرنا�شيونال م م ح     )جمهول حمل �لقامة(

ذ�ت  �لخ��رى  و�مل�شتند�ت   2009 يوليو   20 يف  �مل���وؤرخ  �لت�شهيالت  جتديد  خطاب  مبوجب  �ليه  �ملنذر  يلتزم 
�لعالقة و�ملربمة مع م�شرف دبي �س م ع )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره 1.824.566.83 درهم �مار�تي مت�شمن 

�لرباح حتى تاريخ �لعديل )�لدين( �ىل �ملنذر.  
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�شمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�شفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل   
 ،04 �ل�شدف-  �لكائنة يف مبنى   25 �لطابق  رقم 2504  �ل�شقة  بو�شفه  �لعقار  وذلك على  �لعقاري(  )�لرهن 
درهم   2.700.000 وق��دره  مبلغ  مقابل  وذل��ك  �لعقار  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دب��ي  دب��ي،  مر�شي  مبنطقة 
دبي  و�لم��الك يف  �لر��شي  د�ئ��رة  وفقا لالأ�شول لدى  �ملنذر  ل�شالح  �لرهن  ت�شجيل هذ�  �مار�تي وقد مت 

بتاريخ 24 يوليو 2008.  
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي.
ولكن مل يتمكن ممثل كاتب �لعدل من توجيه ��شعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنذر �ليه. 

 ولحقاً، فتو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شر يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 
�ملنذر على  �لتو��شل مع  �ليه  للمنذر  �لعقار. ميكن  لبيع  �مر  للح�شول على  �ملحكمة  �ىل  وبالتقدم بطلب 

�لعنو�ن �لتايل �س.ب 65555 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على �لرقم 70530000- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
    اعالن رقم   2013/427 بالن�سر

�ملدعى : جميلة علي عبد�ملوىل �ملطلوب �عالنه: مر�شد خلفان مر�شد 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  رف��ع  �ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �ملن�شوري 
لذ�  لنظرها  2013/9/16 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  وح��دد  �ع��اله 
�ملنازعات  �مام جلنة ف�س  �ل�شاعة 12 ظهر�  فانت مكلف باحل�شور 
�ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد،وذلك 
�يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شر 

وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

فقدان جواز �سفرت
كري�شنا  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
بر�شاد جيمري   -   نيبال 
�جل��ن�����ش��ي��ة-    ج���و�ز �شفره 
   )3706797( رق��������م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

055/2996713

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد نعمان 
حممد ����ش��الم    باك�شتاين 
�جل��ن�����ش��ي��ة-    ج���و�ز �شفره 
   )9952731( رق��������م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

055/1837323
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�فتتح �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �لليلة 
قبل �ملا�شية فعاليات بطولة نادي �شباط �لقو�ت 
�مل�شلحة �لريا�شية �ملفتوحة �ل�شابعة ع�شرة �لتي 
تقام يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف �أبوظبي. 
�شهد مر��شم �لإفتتاح يف م�شرح �جلاهلي يف نادي 
�لوزر�ء  من  كبر  ح�شد  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط 
�ل�شلك  ورجال  �لريا�شية  و�لقياد�ت  و�مل�شوؤولني 
�ل�شقيقة  �لوفود  وروؤ���ش��اء  و�ل��رع��اة  �لدبلوما�شي 
�ل�شيخ  �شمو  �لبطولة ورفع  و�ل�شديقة و�شيوف 
�آل نهيان يف كلمة له يف �لكتاب  من�شور بن ز�يد 
و�لتربيكات  �لتهاين  �أ���ش��دق  للبطولة  �خل��ا���س 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب 
�شاحب  و  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي   �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�ل�شيخ حممد  �أول �شمو  �لفريق  رع��اه �هلل  و�ىل 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو 
و�أولياء  �لإم���ار�ت  حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�شاء 
�لكرمي.  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  �لعهود 
�لقو�ت  ���ش��ب��اط  ن����ادي  ب��ط��ول��ة  �أن  ���ش��م��وه  و�أك����د 
تعد  ع�شرة  �ل�شابعة  �ملفتوحة  �لريا�شية  �مل�شلحة 
و�حدة من ثمر�ت �لرعاية �ل�شاملة �لتي جتدها 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  ب��الدن��ا  يف  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لدولة حفظه �هلل �إميانا من �شموه بالدور �لهام 
�حلقة  �مل��و�ط��ن��ة  ت��رب��ي��ة  يف  للريا�شة  و�لأ���ش��ي��ل 
�لتناف�س  ثقافة  وتر�شيخ  �لنتماء  قيم  وغ��ر���س 
�أه��م��ي��ة هذه  ي��ع��زز  �أن م��ا  �ل�����ش��ري��ف م�����ش��ر� �إىل 
�أول  �لفريق  ل��روؤى  �ل�شادق  جت�شيدها  �لبطولة 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان و طموحه 
ب��ان��ف��ت��اح د�ئ����م ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ع��ل��ى �ملجتمع 
و�لإ�شهام �لن�شط يف منا�شباته �لوطنية و�لدينية 
و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ك��اف��ة وق����ال ���ش��م��وه �إن �ل��غ��اي��ة من 

�لبطولة لي�شت حم�شورة فقط يف ما حتققه من 
نتائج بل مبا ت�شهم به يف تعزيز �لبيئة �لريا�شية 
�مل��ح��ل��ي��ة وت��اأك��ي��د م��وق��ع �أب��وظ��ب��ي ك���اإح���دى �أبرز 
�أ�شبحت  �لريا�شة  �أن  خا�شة  لل�شياحة  �ملقا�شد 
�لدول  جلميع  �ل���ش��ت��ث��م��ار  جم���الت  �أه���م  �شمن 
ورحب  ع��امل��ي��ا.  �لتميز  حتقيق  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي 
�شموه باملنتخبات و�لفرق و�لأفر�د �مل�شاركني من 
�ملثمر  بالتعاون  م�شيد�  وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
وخمتلف  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ب��ني 
�لحتاد�ت �لريا�شية �لأهلية وقال  ل يفوتني �أن 
�لقو�ت  �أ�شيد بجهود �لرجال �ملخل�شني يف نادي 
بعطائهم  �لريا�شي  �لعمل  �أث���رو�  ممن  �مل�شلحة 
�لبطولة  لهذه  �لنجاح  �شهادة  بتميزهم  وكتبو� 
و�ل�شركات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �إىل  م��و���ش��ول  و�ل�����ش��ك��ر 
و�لد�عمة  �لر�عية  �لوطنية  و�لهيئات  و�لبنوك 
تفاعلها  ع��ل��ى  ب���ال���دول���ة  �مل��ق��ي��م��ة  ول��ل��ج��ال��ي��ات 
وتو��شلها و�لتوفيق للجميع ولدولتنا �ملزيد من 

�لتقدم و�لزدهار.
ح�شر �حلفل �لفريق �لركن متقاعد حممد هالل 

للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لكعبي 
رئي�س جمل�س �د�رة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
و �للو�ء �لركن طيار فار�س خلف خلفان �ملزروعي 
و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات  رئي�س جهاز حماية 
و�للو�ء عبيد �حلري �لكتبي نائب �لقائد �لعام 
ل�شرطة �أبوظبي ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي و �شعادة 
مركز  عام  مدير  �ل�شويدي  �شند  جمال  �لدكتور 
�ل�شر�تيجية  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم�����ار�ت 
و ���ش��ع��ادة حممد �ب��ر�ه��ي��م �مل��ح��م��ود ن��ائ��ب رئي�س 
عام  �أم����ني  و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�مللك  عبد  و�إبر�هيم  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
�أمني عام �لهيئة �لعامة لل�شباب و�لريا�شة وعدد 
�ل�شلك  و�أع�����ش��اء  �لريا�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  كبر 
وممثلي  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملعتمدين  �لدبلوما�شي 
�ل��ر�ع��ي��ة وو���ش��ائ��ل �لإع������الم �ملحلية  �ل�����ش��رك��ات 
و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��دول��ي��ة. وب����د�أت م��ر����ش��م �لفتتاح 
ب��و���ش��ول ر�ع���ي �حل��ف��ل ث��م �ل�����ش��الم �ل��وط��ن��ي ثم 
�ألقى  ت���الوة لآي���ات م��ن �ل��ذك��ر �حلكيم وب��ع��ده��ا 
�لفريق �لركن حممد هالل �شرور �لكعبي كلمة 

�أ�شمى �لتربيكات  �للجنة �ملنظمة �لتي رفع فيها 
و�ل��ت��ه��اين مل��ق��ام ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خليفة 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة  حفظه �هلل  
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي  رعاه �هلل  و �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�شهر  ح��ل��ول  مبنا�شبة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  وق���دم  �مل��ب��ارك.  رم�شان 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  �إىل  �ل�شكر  كلمته  يف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان لالأعمال �خلرية و�لإن�شانية على �جلهود 
للبطولة  �مل�����ش��ت��م��ر  �مل��ع��ن��وي  و�ل���دع���م  �مل��خ��ل�����ش��ة 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  قبل  من  �ملبا�شر  و�لهتمام 
�لبطولة متمنيا للفرق  �آل نهيان ر�عي  ز�يد  بن 
و�مل�شاهمة  �ل��ت��وف��ي��ق  ك��اف��ة  �مل�����ش��ارك��ني  و�لأف�����ر�د 
و�حد�  �لفتتاح  حفل  ويعد  �لبطولة.  �إجن��اح  يف 
�لقطاع  �عتادها  �لتي  �لبطولة  معامل  �أه��م  م��ن 

و�لذي  وج��م��اه��ره  منت�شبيه  بجميع  �لريا�شي 
�لوطني  �ل��ت��الح��م  وق�ش�س  م�����ش��رة  ��شتعر�س 
ع��ل��ى �أر�����س �لإم������ار�ت يف ظ��ل �ل��ق��ي��ادة �حلكيمة 
�حل��ف��ل ف�شال  ت��ن��اول  و  م��ت��وح��د   �لبيت  ب�شعار  
�لهوية  ب��ع��م��ق  �مل��رت��ب��ط��ة  �لق�ش�س  م��ن  ج��م��ي��ال 
�لعاملية و�لحر�فية  �لب�شمات  �لوطنية بجانب 
مبا يعك�س حجم �مل�شاركة �لكبرة �لتي يحت�شنها 
وعر�س  �جلن�شيات.  جلميع  �لريا�شي  �لكرنفال 
للقيادة  �لر�ئدة  �لوطنية  �مل�شرة  �لفتتاح  حفل 
�حل��ك��ي��م��ة و�أب���ن���اء �لإم������ار�ت وه���ي حت��اك��ي �شعار  
�لبيت متوحد و�لن�شيج �ملر�بط ملجتمع �لإمار�ت  
و�شول للمنجز�ت و�لتقدم و�لزدهار �لتي ت�شهدها 
من  �نطالقا  وذل��ك   .. �ملجالت  جميع  يف  �لدولة 
دور �لبطولة و�أهد�فها �ل�شامية يف تنمية �لأو��شر 
�ل��وط��ن وت��ق��دمي كل  و�ل���ر�ب���ط ل�شباب وف��ت��ي��ات 
�لطالبة  وحتدثت  �ملجتمع.  يف  مل�شرتهم  �لدعم 
عن  بدورها  �حلفل  خ��الل  خمي�س  �شالح  فاطمة 
�لوطن  فتيات  من  ك��و�ح��دة  وتطلعاتها  طموحها 
�أمنياتها  كل  لتحقيق  عائق  �أمامها  يقف  �لتي مل 

يف ظل رعاية �لأ�شرة لها وثقة �ملجتمع كما �أ�شارت 
�ملجتمع  وتر�بط  �ل�شرة  دعم  يف  �لأبناء  دور  �ىل 
وعائد�ته  ثقافته  وحماية  قيمه  على  و�حل��ف��اظ 
برو�بطه  مت�شكا  و�أك���ر  �أق���وى  ليكون  �لر�شينة 
�لأ����ش���ري���ة ون�����ش��ي��ج��ه �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ع��م��ل على 
..فيما  و�لج��ت��ه��اد  و�مل��ث��اب��رة  بالتالحم  تعزيزها 
��شتح�شان  لق��ت  �ل��ت��ي  فقرتها  خ��ت��ام  يف  �أع��رب��ت 
�أبناء �لوطن بالنتماء لدولة  �حل�شور عن فخر 
و���ش��م��ل��ت فعاليات  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�حل���ف���ل  �أوب����ري����ت �ل��ب��ي��ت م��ت��وح��د  ب���اأرب���ع لغات 
�لعربية و�لإجنليزية و�ل�شبانية و�لهندية ب�شوت 
وه��م يرتدون  �لأط��ف��ال  و م�شاركة جمموعة من 
�أزي��اء خمتلفة عربت عن �لتعاي�س �لر�ئع ب�شالم 
على  �لعاملية  �جلن�شيات  و�ألفة بني جميع  وم��ودة 
�أر�س �لدولة و�لن�شيج �لجتماعي �ملتما�شك وهم 
يلحون باأعالم دولة �لإمار�ت تال �لأوبريت عر�س 
ياباين ��شتعر��شي عن �لفنون �لقتالية ثم فقر�ت 
مثرة  و��شتعر��شية  وخيالية  ليزيرية  وعرو�س 
�لتي  �لبهلو�نية  و�حل��رك��ات  �خل��دع  على  �عتمدت 
نالت �إعجاب �جلمهور �لغفر. ويف ختام �لعرو�س 
قدم �لفريق �لركن متقاعد حممد هالل �لكعبي 
�للجنة ونادي  با�شم  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
ل�شمو  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ���ش��ب��اط 
�لبطولة  ر�عي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور 
م�شرة  �ملتو��شل  �شموه  ل��دع��م  تقدير�  و�حل��ف��ل 
�لوملبياد على مدى  17  عاما بعد ذلك قدم �أحد 
�مل�شاركني يف عرو�س حفل �لفتتاح ل�شموه  �شعلة 
�شموه  17  حيث حملها  �ل�  �لرم�شاين  �لأوملبياد 
للن�شخة  �لريا�شية  �ملناف�شات  ب��ان��ط��الق  �إي��ذ�ن��ا 
بعد  لي�شهد  �لرم�شانية  للبطولة  ع�شرة  �ل�شابعة 
و�حتفال  �أرك��ان��ه  جميع  يف  �ل�شباط  ن���ادي  ذل��ك 
و�لعرو�س  �لنارية  �لألعاب  �إط��الق  �ملنا�شبة  بهذه 
�لحتفالية �لتي نالت ر�شا و��شتح�شان �جلماهر 

و�ملتابعني. 

�لريا�شي من  �لثقايف  �لذيد  ن��ادي  وف��د من  ق��ام 
و�لن�شاط  �ل��ن��ادي  و�إد�رة  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
�ل�شيفي ووفد طالبي بزيارة ودية للهيئة �لعامة 
لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة برئا�شة خليفه عبد�هلل 
بن هويدن رئي�س جمل�س �لد�رة و�لدكتور حمود 
زكي يحيى عبد  و�لدكتور  �لنادي  �لعنزي مدير 
�لوفد  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك���ان  �ل��ن��ادي  �شكرتر  �هلل 
لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  حممد  عبد�مللك  �إب��ر�ه��ي��م 
�لمني  �ملدفع  وخالد  و�لريا�شة  �ل�شباب  رعاية 
�أعرب  �للقاء  م�شتهل  ويف  للهيئة.  �مل�شاعد  �لعام 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  عبد�هلل  خليفه 
للهيئة  �شكره  عن  �لريا�شي  �لثقايف  �لذيد  نادي 
ب�شكل  �ملجالت  جميع  يف  �لذيد  لنادي  لدعمهم 
و�لثقافية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  ع����ام 
و�لجتماعية و�لتطوعية و�ل�شيفية ما �أ�شهم يف 

�لدولة  م�شتوى  على  ومتيزه  �لنادي  �أد�ء  تطور 
وم���ا ح��ق��ق��ه م��ن �إجن������از�ت حم��ل��ي��ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة يف 
�لعديد من �مل�شاركات و�لح��د�ث �لفاعلة يف ظل 
�لدعم �لكبر من قبل قياد�ت �لدولة وعلى ر�أ�شها 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفه  �ل�شمو  �شاحب 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �لدولة  رئي�س 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �لم��ار�ت  حكام 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى 

لالحتاد حاكم �ل�شارقة حفظهم �هلل.
وث���م���ن ه�����ذ� �ل����دع����م �ل���ك���ب���ر و�ل�������ذي جت���ل���ى يف 
طو�ل  حتققت  �لتي  و�لجن���از�ت  �لنجاح  م�شرة 
�ل�شيفي  �مل��ج��ال  يف  ل�شيما  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�لجن���از�ت  لأه���م  وع��ر���س  �لطالبية  و�لن�شطة 

�إبر�هيم  �أ���ش��اد  ب��دوره  �ل��ذي��د.  ن��ادي  �لتي حققها 
ع��ب��د�مل��ل��ك حم��م��د �لأم�����ني �ل���ع���ام ل��ه��ي��ئ��ة رعاية 
�ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة ب��ج��ه��ود �أ���ش��رة ن���ادي �لذيد 
وعلى ر�أ�شها جمل�س �إد�رة �لنادي ورئي�س جمل�س 
و�لد�رة مهنا  بن هويدن  �لد�رة خليفه عبد�هلل 
�ل��ن��ادي ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح �ل��الف��ت يف ك��اف��ة بر�جمه 
ومتيزه يف �لن�شاط �ل�شيفي و�لثقايف و�لريا�شي 
و�لجتماعي م�شر� �إىل �لأن�شطة �ل�شيفية �لتي 
يقوم بها �ملركز �ل�شيفي بنادي �لذيد كما حتدث 
�شهر  ��شتغالل  �أهمية  عن  �مل�شاركني  �أبنائه  مع 

رم�شان بالطاعات و�لدر��شة.
ك��م��ا و�أث���ن���ى خ��ال��د �مل��دف��ع �لم���ني �ل��ع��ام للهيئة 
�لذيد  ن���ادي  �إد�رة  ق��ب��ل  م��ن  �مل��ن��ف��ذة  بالن�شطة 
وتفردها وما حتقق من �إجن��از�ت �شبابية مقدرة 

متمنيا للنادي مزيد� من �لتقدم و�لنجاح .

ب��ان��ك��وك حيث ي�شتهل  �م�����س م��ن  �ل��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو  �مل���درب  �ك��د 
مغامرته �لثانية مع ت�شل�شي �لنكليزي �لذي عاد �ليه بعد تركه ريال مدريد 
�حر�ز  �ىل  �للندين  �لفريق  لقيادة  �شي�شعى  �نه  �ملو�شم،  نهاية  يف  �ل�شباين 

جميع �للقاب �لربعة �ملو�شم �ملقبل من خالل ثقافة �لفوز .
وقاده   2007 �ىل   2004 من  ت�شل�شي  على  ��شرف  �ل��ذي  مورينيو  و��شار 
�ىل لقب �لدوري �ملحلي مرتني )2005 و2006( ثم �لكاأ�س �ملحلية مرة 
و�حدة )2007( وكاأ�س ر�بطة �لندية مرتني )2005 و2007( قبل �ن 
يقيله �مللياردير �لرو�شي �بر�موفيت�س لينتقل بعدها �ىل �ل�شر�ف على �نر 
ميالن �ليطايل من 2008 �ىل 2010 ثم ريال مدريد يف �ملو��شم �لثالثة 
�لخرة، �ىل �نه ل توجد هناك �ولويات بالن�شبة له و�لفريق لنهما يهدفان 

�ىل �حر�ز �لقاب �لدوري و�لكاأ�س كاأ�س �لر�بطة حمليا وم�شابقة دوري �بطال 
�وروبا قاريا. وتابع مورينيو �لذي يبد�أ مهمته مع ت�شل�شي �لربعاء يف مبار�ة 
ودية �شد فريق �شينغها �ملكون من جنوم �لدوري �لتايالندي قبل مو�جهة 
جنوم �لدوري �ملاليزي يف بانكوك �لحد �ملقبل وجنوم �لدوري �لندوني�شي 
بعدها باربعة �يام، �ملبار�ة �لتالية هي �ملبار�ة �لهامة. �ذ� كانت مبار�تنا �لتالية 
يف دوري �بطال �وروبا، فدوري �بطال �وروبا هو هدفنا. �لمر ذ�ته ينطبق 
�نكلر�. نريد  كاأ�س  �هميتهما، خ�شو�شا  �لكاأ�س لننا ندرك  على م�شابقتي 
هناك  لي�شت  لنا  بالن�شبة  وبالتايل  �لذهنية،  بهذه  م�شابقة  كل  نخو�س  �ن 
�لوليات  �للندين �ىل  �لفريق  ي�شافر مع  �لذي  و�عترب مورينيو   . �ولويات 
�ملتحدة حيث يلتقي �نر ميالن يف �لول من �ل�شهر �ملقبل يف �نديانابولي�س 

ثم فالن�شيا �ل�شباين �و ميالن �ليطايل يف �لر�بع منه يف نيويورك وفريقا 
و�شيتي،  يونايتد  مان�ش�شر،  قطبي  �ن  ميامي،  يف  هوميته  حت��دد  مل  �خ��ر 
�للذين �حرز� لقب �لدوري �ملمتاز يف �ملو�شمني �لخرين ي�شكالن �لتهديد 
جديدين  مب��درب��ني  �ملقبل  �ملو�شم  يخو�شان  بانهما  علما  لفريقه،  �لك��رب 
خلفا  �ل��ل��ذ�ن  بيليغريني  مانويل  و�لت�شيلي  مويز  ديفيد  �ل�شكتلندي  هما 

�ل�شكتلندي �لخر �ليك�س فرغو�شون و�ليطايل روبرتو مان�شيني.
وو��شل مورينيو �لذي ف�شل يف �حر�ز لقب دوري �بطال �وروبا مع ت�شل�شي 
2010 فيما �حرزه  2004 و�نر ميالن عام  لكنه توج به مع بورتو عام 
�لنادي �للندين بقيادة �ليطايل روبرتو دي ماتيو وللمرة �لوىل يف تاريخه 
عام 2012، على �ل�شعيد �لوروبي هناك عدد �كرب من �ملر�شحني )مقارنة 

بالدوري �لنكليزي( ولهذ� �ل�شبب �لفوز باللقب يعترب ��شعب، لكننا نريد 
�لتو�جد هناك و�شنقاتل من �جله )�للقب( . و��شار مورينيو �ىل �نه �شيحاول 
بث ثقافة �لفوز يف فريقه منذ �ملبار�ة �لوىل غد� �لربعاء �مام فريق جنوم 
�شينغها و�لدوري �لتايالندي �لذي فاجاأ مان�ش�شر يونايتد قبل �يام بالفوز 
عليه -1�شفر يف �ول مبار�ة لالخر بقيادة مويز. و�عرف مورينيو �ىل �نه 
يونايتد من �جل  �مام مان�ش�شر  �ملا�شي  �ل�شبت  �ر�شل م�شاعده �ىل مبار�ة 
، م�شيفا  �لربتغايل ب �خلطر  �شنفه  �ل��ذي  �ملناف�س  �لفريق  على  �لتعرف 
ل �حب �خل�شارة، �لالعبون ل يحبون �خل�شارة من �ملوؤكد �ن لعبي فريقي 
�شيحاولون غد� حتقيق �لنتيجة �ملرجوة. �خل�شارة لي�شت بال�شيء �لدر�مي، 

�خل�شارة ل تغر �شيئا يف �لفريق. لكنها لي�شت جميلة ول نحبذها .

م����ورين�ي����و ي�صع����ى لقي��������ادة ت�صي����ل������صي جلم�ي������ع الألق��������اب

من�صور بن زايد يفتتح مناف�صات بطولة نادي �صباط القوات امل�صلحة الريا�صية املفتوحة ال� 17 

اإبراهيم عبدامللك ي�سيد بنجاح نادي الذيد يف فعالياته ال�سيفية والريا�سية والثقافية 

وفد من منت�صبي نادي الذيد برئا�صة خليفة بن هويدن يزور الهيئة العامة لل�صباب والريا�صة ويلتقي بالأمني العام 



كامريا خفية ترّوع طفلة 
�لتلفزيونية،  �لقنو�ت  �إح��دى  على  عنيفاً  هجوماً  �شعوديون  مغردون  �شن 
ب�شبب تعر�س طفلة للعنف �للفظي من قبل �أحد بر�مج �ملقالب من وجهة 
�نتقاد�ت حادة للربنامج وللطريقة �لتي تعامل  نظرهم.  ووجه �ملغردون 
طفلة  �شد  لفظي  عنف  ها�شتاق  ع��رب  �شيفته  �ل�شغرة  �لطفلة  م��ع  بها 
حقوق  جمعية  �أطالب  �ل�شيحي  �شالح  كتب  حيث   ، �ل�شعودي  بالتلفزيون 
�ل�����ش��ارخ للطفولة.  وعلق  �لن��ت��ه��اك  �ل��وزي��ر ع��ن ه��ذ�  �لن�����ش��ان مب�شاءلة 
و�حنا  ر��شي  �بوها  �إن  يقولو�  يبو�  هذ�  �لهبل  �ي�س  �لالحم  عبد�لرحمن 

�شرحنا له �لق�شة لذ� فامل�شاءلة لبد و�أن تبد�أ من �لأب . 
تهيء  فيها  طايحني  �لبت  �شكني  ما  باملقالب  ت�شمعو�  �شعود  ر�شا  وقالت 
ويقولون مقلب فني �مل�شحك باملو�شوع ما �أدري .  وكتب د. م�شطفى �بو 
��شعد قبل �شنو�ت مت �يقاف برنامج مماثل بالكويت بعد بث 5 حلقات منه 
برم�شان.. �نتهاك لرب�ءة �لطفولة .  ويظهر يف مقطع �لفديو فتاة �شغرة 
حتاورها مذيعة وتنفعل عليها �إىل �حلد �لذي يجعل �لطفلة تبكي خالل 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  م�شتخدمي  غ�شب  �ث��ار  ما  وه��و  �لربنامج، 

مطالنب بو�شع حد لرب�مج �ملقالب خا�شة �إذ� كان �شيوفها من �لأطفال. 

وثائقي عن ال�صابة الباك�صتانية مالل 
بد�أت �لتح�شر�ت لنقل ق�شة �لنا�شطة �لباك�شتانية �ل�شابة مالل يو�شف 
�لدفاع عن  �لكبرة يف وثائقي جديد يحكي جتربتها يف  �ل�شا�شة  �إىل  ز�ي 

حقوق �لفتيات بالتعليم، وتعر�شها لإطالق نار على يد حركة طالبان .
و�أفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر �لأمركية �ن �ملخرج ديفي�س غوغنهامي 
يعمل مع �ملنتجني و�لر بارك�س ولوري ماكدونالد، بدعم من �شركة �إمياج 
ناي�شن يف �أبو ظبي، لت�شوير وثائقي عن ق�شة �ل�شابة �لباك�شتانية �لبالغة 
�لوثائقي، جلهة  �أخ��رى عن  تفا�شيل  �أي��ة  تذكر  �شنة. ومل   16 �لعمر  من 
موعد �إطالقه �أو �ل�شم �لذي �ختر له و�أ�شبحت مالل )16 �شنة( �شخ�شية 
عامة بعد هجوم م�شلحني من طالبان عليها وهي يف طريقها �إىل �ملدر�شة 
يف 9 ت�شرين �لأول-�أكتوبر 2012، وذلك رد�ً على حملتها ملنح �لفتيات حق 
�لتعليم. ونقلت مالل بعد ذلك �إىل م�شت�شفى يف بريطانيا وكانت يف حالة 
حرجة �إّل �أنها تعافت بعد فرة وحدد �أمني عام �لأمم �ملتحدة بان كي مون 

يوم 12 متوز-يوليو، يوم ميالد مالل، يوماً عاملياً لها.
وح�شلت مالل على جو�ئز عديدة عن �ل�شالم، وجرى تر�شيحها للح�شول 
تر�شيحه  ي��ت��م  �شخ�س  �أ���ش��غ��ر  ب��ذل��ك  لت�شبح  لل�شالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
عنها  كتاباً  �شتن�شر  بريطانية  ن�شر  د�ر  �إىل  حياتها  ق�شة  وباعت  للجائزة. 

بعنو�ن �أنا مالل يف ف�شل �خلريف �ملقبل.
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بيكهام يريد ت�صمية
 ابن وليام.. ديفيد

�لنكليزية  �ل��ق��دم  ك���رة  ح��ث جن��م 
�شديقه  ب��ي��ك��ه��ام  دي��ف��ي��د  �ل�����ش��اب��ق 
كاترين  وزوج���ت���ه  ول���ي���ام  �لم�����ر 
ل��ت�����ش��م��ي��ة ط��ف��ل��ه��م��ا دي��ف��ي��د بحال 
قائد منتخب  و�ق��رح  ك��ان �شبيا. 
عاما   38 �ل��ب��ال��غ  �ل�شابق  �ن��ك��ل��ر� 
زف��اف �لمر  و�ل���ذي ح�شر حفل 
يف ني�شان �بريل 2011 مع زوجته 
فيكتوريا مغنية فريق فتيات �لبهار 
�لطفل  على  ��شمه  �ط��الق  �شابقا، 
ل�شبكة  بيكهام  وقال  �ملقبل.  �مللكي 
���ش��ك��اي ن��ي��وز: دي��ف��ي��د ����ش��م جيد!. 
ل��ي�����س ���ش��ي��ئ��ا. ي��ج��ب �ع��ت��م��اد ��شم 
ورجحت  �شبيا!.  ك��ان  �ذ�  ديفيد، 
�مل���ر�ه���ن���ات �ع��ت��م��اد ��شم  ���ش��رك��ات 
وبن�شبة  �مل��ف��اج��ات  ب��ني  م��ن  ديفيد 
بني 1-33 و1-100 ويذكر �ن دوق 
�لفخري  �لرئي�س  ه��و  ك��ام��ربي��دج 
ل��الحت��اد �لن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة �لقدم 
بيكهام:  و����ش��اف   2006 ع��ام  منذ 
ل��ق��د ���ش��اه��دن��ا ول���ي���ام ي��ك��رب وكان 
جزء� هاما من حياتنا، وحتول من 

�ل�شاب �ل�شغر �ىل رجل ر�ئع.

اإطفائيون ينقذون امراأة من كر�صي 
�أنقذ �طفائيون �مر�أة م�شنة بعد �أن علقت يف كر�شي قابل 
للطي �شاعات طويلة عندما كانت تتمتع باأ�شعة �ل�شم�س 
يف حديقة منزلها بقرية بريطانية. وقالت هيئة �لإذ�عة 
�لربيطانية )بي بي �شي( �م�س �إن �ملر�أة يف �لثمانينات من 
�لعمر و�شاهدها �أحد �جلر�ن عالقة يف �لكر�شي بحديقة 
و�ت�شل  ك��ورن��و�ل،  مبقاطعة  ب��ول��رو�ن  ق��ري��ة  يف  منزلها 
بخدمات �لطو�رئ لخر�جها منه. و��شافت �أن متحدثاً 
�أكد  كورنو�ل  مقاطعة  يف  و�لإنقاذ  �لإطفاء  خدمة  با�شم 
�لقالب  �ل��ك��ر���ش��ي  ت��ك��ون علقت يف  ق��د  �مل�شنة  �مل����ر�أة  ب���اأن 
ل�شاعات طويلة . ون�شبت )بي بي �شي( �إىل �ملتحدث، قوله 
�إىل �مل�شت�شفى للعالج، لكن طبيعة  �إن �ملر�أة �مل�شنة نحُقلت 

��شاباتها غر معروفة.

يذهب اإىل عقد قرانه ب�صيارة جنازة
��شتخدم رجل بريطاين �شيارة جنازة لنقله �إىل كني�شة يف 
بلدة بيكلي مبقاطعة ديفون، لعقد قر�نه على �إمر�أة كان 
��شدقاء  �إن  �شن  �شحيفة  وقالت  عاماً.  قبل21  خطبها 
كولني مور، �لبالغ من �لعمر 86 عاماً، ��شتاأجرو� �شيارة 
�جلنازة على �شبيل �ملز�ح لأنه ترك وخطيبته مارغريت 
بيفان )81عاماً �لزو�ج �إىل وقت متاأخر جد�ً يف حياتهما. 
 1992 عام  مارغريت  خلطبة  تقدم  كولني  �أن  و��شافت 
بعد فرة وجيزة من تعرفها عليها، و�قرح عليها لحقاً 
حتديد موعد لزفافهما بعد طالقه �ثناء تناولهما وجبة 
�أر�د  �إن��ه  �لعري�س قوله  �إىل  �شي  �لفطور. ون�شبت بي بي 
�لزو�ج من مارغريت منذ بد�ية عالقته معها لكنها طلبت 
�لريث، ومتكن من �قناعها باأن �لوقت �شار منا�شباً �لآن 
120 عاماً. و��شاف  للزو�ج لأنهما لن يعي�شاً حتى �شن 
�لي�شرى  �ليد  �آخ��ر يف  �أن��ه متكن من و�شع خ��امت  كولني 
مل��ارغ��ري��ت، ب��ع��د �أن ك���ان و���ش��ع خ���امت �خل��ط��ب��ة يف يدها 
�ليمنى قبل 21 عاماً. ورف�س �لعري�س وعرو�شه �لذهاب 
يف �شهر ع�شل، وطلبا من �ملدعوين حلفل زفافهما �لتربع 
باملال ل�شالح جمعية خرية ملكافحة �ل�شرطان بدًل من 

�شر�ء �لهد�يا لهما.

 م�صت�صفى ُي�صّلم جثة باخلطاأ
وبعد  ل��ذوي��ه��ا،  م��و�ط��ن��ة  ج��ث��ة  ���ش��ع��ودي  ���ش��ّل��م م�شت�شفى 

يخربهم  �مل�شت�شفى  م��ن  �ت�����ش��اًل  ذووه����ا  ��ى  ت��ل��قَّ �ل��دف��ن 
و�لدتهم،  لي�شت  ودفنوها  جثتها  ��شتلمو�  من  ب��اأن  فيه 
بح�شب �شحيفة �شبق �ل�شعودية.  وقال �ملو�طن �ل�شعودي 
ق ما جرى علينا،  مبخوت بن هذلول لل�شحيفة مل �أ�شدِّ
�ت�شل م�شت�شفى و�دي �لدو��شر بنا، و�أخربنا باأن �لو�لدة 
�ل��و�دي قد  �ملركزة مب�شت�شفى  بالعناية  �لتي كانت ترقد 
مني  �لأك��رب  �أخ��ي  فذهب  بالثالجة،  وو�شعوها  توفيت، 
و��شتلمنا  م�شاء،  �ل�11  �ل�شاعة  على  �لإج����ر�ء�ت  لإن��ه��اء 
�جلثة من قبل �بني وولد �أخي، و�شاحبوها ب�شيارة نقل 
وتكفينها،  بتغ�شيلها  �ملغ�شلة  وقامت  �ملقربة،  �إىل  �ملوتى 

حب من الع�صة الأوىل 
يت�شارك حبيبان بريطانيان عادة ��شتثنائية، وهي �شرب دماء بع�شهما، وهما يوؤكد�ن �نهما وقعا يف حب بع�شهما منذ 
�لع�شة �لأوىل. و�أفادت �شحيفة �شن �لربيطانية بان ليا بينينغهوف و�أرو در�فن من مدينة هافرفيل �لربيطانية 

يزعمان �نهما من م�شا�شي �لدماء، وهما ي�شربان من دماء بع�شهما حو�يل 4 مر�ت �أ�شبوعياً.
�إلكروين  بع�شهما عرب موقع  على  تعرفا  وقد  �ملا�شي،  �شباط-فرب�ير  منذ  على عالقة  �لثنني  �ن  �إىل  و�أ�شارت 

للتعارف، لكنه متعلقان ببع�شهما ب�شكل ل يو�شف.
�أولد، من  وت�شر بينينغهوف )20 �شنة( على �نها وقعت يف حب در�فن )38 �شنة(، وهو عاطل عن �لعمل ولديه 5 

�لع�شة �لأوىل .
وقالت ما �أن �لتقينا عرفت �ن �أرو هو �ل�شخ�س �ملنا�شب يل، وعندما قال يل �نه م�شا�س دماء �شعرت باحلما�شة ومل 

�أعلم �ن م�شا�شي �لدماء موجودون فعاًل و�إمنا لطاملا رغبت يف ذلك .
وذكرت �شن �ن در�فن عرف حبيبته على تقاليد م�شا�شي �لدماء وحولها �إىل و�حدة منهم يف طق�س خا�س بعد 3 
�أ�شابيع فقط من تعارفهما. وذكرت بينينغهوف �نها �حبت �لتجربة وهي مدمنة �لآن على �لدم وت�شرب منه 4 مر�ت 

�أ�شبوعياً، م�شرة �إىل �نها ت�شعر ب�شعف �شديد �إذ� مل تفعل ذلك.
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حارب جمموعة
 جمرمني ليخطبها 

بريطاين  يتو�نرَ رجل  رومن�شية، مل  �لأك��ر  تعترب  يف خطوة 
على �رت��د�ء زي �لرجل �لوطو�ط و�لقفز باحلبل على جد�ر 
م��ن �ملجرمني من  �مل��ب��اين، وحم��ارب��ة جمموعة مزيفة  �أح��د 
على  �ل���زو�ج  لعر�س  ��شتخدمه  ما�شي،  خ��امت  ��شتعادة  �أج��ل 

حبيبته.
وذكر موقع )كامربيدج نيوز( �لربيطاين، �أن رو�س �شيلكوت 
)29 عاماً( قفز باحلبل على جانب مبنى يف مدينة كامربدج 
ب��ج��ن��وب ���ش��رق �إن��ك��ل��ر�، وم��ّث��ل ����ش��ت��ب��اك��ه م��ع جم��م��وع��ة من 
�ملمثلني �لذين يوؤدون دور جمرمني، حتى ح�شل من �أحدهم 
على خامت ما�شي، وركع على ركبة و�حدة �أمام حبيبته، �أمرب 

كالرك )28 عاماً(، وعر�س عليها �لزو�ج.
وقالت كالرك �أنا متفاجئة جد�ً، ومل تكن لدّي �أدنى فكرة عن 

�ملو�شوع ، م�شيفة ل �أ�شّدق ذلك .
و�دروف )27 عاماً(، �شديقة كالرك،  �أن هايلي  �ملوقع  وذكر 
و��شتدرجت  �خل��دع��ة  �أد�ء  يف  ���ش��ي��ل��ك��وت  ���ش��اع��دت  �ل��ت��ي  ه��ي 

�لأخرة �إىل �ملكان.
مدينة  جمل�س  م��ن  �إذن  على  ح�شل  �إن��ه  فقال  و�دروف،  �أم��ا 
كنت  و�أ���ش��اف  �أ�شابيع،   6 منذ  �خلدعة  �أد�ء  بهدف  ك��ام��ربدج 

�أعلم �أنها �شتو�فق .
وتابع رغبت باأن �أقوم باخلدعة يف عيد مولدها �لذي ي�شادف 
�أنني مل �أعر على �ملكان  5 حزير�ن-يونيو �جل��اري، غر  يف 

�ملنا�شب �آنذ�ك .
وختم بالقول علمت باأنها حتب �أن تر�ين �أحرج نف�شي، وهي 
�لفكرة  ب���اأن  فعلمت  �ل���وط���و�ط،  �ل��رج��ل  ب�شخ�شية  معجبة 

�شتعجبها .

�صرطي يتحول اإىل قابلة
�شيارة  �أوق��ف  عندما  �ملعتاد  بو�جبه  يقوم  �أن��ه  �شرطي  �عتقد 
مي�شيغان  ولي�����ة  يف  �حل����م����ر�ء  �ل�����ش����ارة  ت��خ��ط��ت  م�����ش��رع��ة 
توليد  بامل�شاعدة يف  �مل��ط��اف  ب��ه  �نتهى  �أن��ه  غ��ر  �لأم��رك��ي��ة، 

�مر�أة فيها.
ون��ق��ل م��وق��ع )دي���روي���ت ف���ري ب��ر���س( �لأم���رك���ي ع��ن نائب 
ر�شد  �أن��ه  غالتفلر،  بر�ين  �لرقيب  و�ي��ن،  مقاطعة  �شريف 
�شيارة جتتاز عدة ��شار�ت حمر يف منطقة و�شتالند، و�شرعان 

ما �كت�شف �أن �إحدى ر�كباتها بد�أت مرحلة �ملخا�س.
و�أ�شاف غالتفلر �أنه �ت�شل بخدمة �لطو�رئ، قبل �أن يح�شر 
حقيبة �لإ�شعافات �لأولية وقفاز�ت له ول�شائق �ل�شيارة، و�لد 
�لطفل، ويقول  �شنولد هذ� �لطفل هنا ، م�شيفاً كنت �أحاول 

�أن �أوقظه من �شدمته فح�شب .
قبل  �لطفل  وول���د  جم��ر�ه��ا،  �أخ���ذت  �لطبيعة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
وك��اأن��ه يف  ب��اأن��ه  �شعر  �ن��ه  م��وؤك��د�ً  �لطبيني،  �مل�شعفني  و���ش��ول 

غرفة �لولدة ي�شهد على ولدة طفله �خلا�س.
�ن���ه كان  وخ��ت��م ب��ال��ق��ول �أن �لأم ق��ام��ت ب��ك��ل ���ش��يء ، م��ع��ت��رب�ً 
مر�شدها فح�شب �أما �لأم و�لطفل، فاأّكدت م�شادر يف �ل�شرطة 

�أنهما يف �مل�شت�شفى وب�شحة جيدة.
�ملمثلة ماكنزي فوي خالل ح�شورها �لعر�س �لأول لفيلم �ل�شعوذة يف لو�س �جنلي�س. )يو بي �آي(

)ترو بلود(
 يف  مو�صم �صابع 

يف خ����رب ���ش��ع��ي��د ل��ع�����ش��اق �أف�����الم 
 ، �ل��دم��اء  م�شا�شي  وم�شل�شالت 
يعود م�شل�شل ترو بلود يف مو�شم 
لومباردو،  م��اي��ك��ل  وق����ال  ���ش��اب��ع 
�أو  ب��ي  هيت�س  قناة  ب��ر�م��ج  رئي�س 
�لأمركية �لتي تعر�س �مل�شل�شل، 
يف  �شيعود  �ل��در�م��ي  �مل�شل�شل  �أن 
حلقاته  ت��ع��ر���س  ���ش��اب��ع  م��و���ش��م 

�شيف �لعام �لقادم.
�ل�شاد�س  �ملو�شم  �أن منتج  و�أ�شاف 
من �مل�شل�شل، بر�ين باكرن، �شيعود 
�أن  بعد  �جلديد،  �ملو�شم  يف  �أي�شاً 
�ل�شابق،  �مل�شل�شل  حل مكان منتج 

�ألن بول.
وتابع �أن ترو بلود يبقى برناجماً 
�أو  بي  هيت�س  �إىل  بالن�شبة  مميز�ً 
�إىل  بالن�شبة  حقيقية  وظ��اه��رة   ،
بف�شل  �أن���ه  م��ع��ت��رب�ً   ، م�شاهدينا 
�ملوهوب،  وف��ري��ق��ه  ب��اك��رن  ب��ر�ي��ن 
�أكر  حما�شياً  �لربنامج  ي��ز�ل  ل 
من �أي م�شل�شل �آخر يعر�س على 

�شا�شات �لتلفزة .
�إىل  �أن ترو بلود يرتكز  �إىل  ي�شار 
ت�����ش��ارلي��ن هاري�س  ب��ق��ل��م  رو�ي�����ة 
وي��ذك��ر �أن �مل��و���ش��م �ل�����ش��اد���س من 
�مل�شل�شل و�لذي بد�أ عر�س حلقاته 
�ملا�شي  ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و   26 يف 
ون�شف  م���الي���ني   4 ����ش��ت��ق��ط��ب 

مليون م�شاهد.

كيفن كو�صترن
 مهّرب املخدرات

يجري �لنجم �لأمركي، كيفن كو�شترن، حمادثات 
لأد�ء دور �لبطولة يف فيلم يروي ق�شة �أب يحاول 
�إن��ق��اذ �ب��ن��ت��ه م��ن ع�شابة ك��ول��وم��ب��ي��ة، وذل���ك من 
خالل تهريبه كمية من �لكوكايني �إىل لندن على 

من رحلة م�شائية.
وذك����ر م��وق��ع ه��ول��ي��ود ري��ب��ورت��ر �لأم����رك����ي، �أن 
يونيفر�شال  �شركة  مع  حمادثات  يجري  كو�شترن 
فيلم  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  دور  �أد�ء  �أج����ل  م���ن  ل��الإن��ت��اج 
ديل  غيلرمو  ينتجه  �ل���ذي  دل��ي��ف��ري  ميدنايت 
كو�شترن،  و�ل��د  ح��ول  �لفيلم  وت���دور ق�شة  ت���ورو. 
�ل����ذي ي���ح���اول �إن���ق���اذ �ب��ن��ت��ه م���ن ب���ر�ث���ن ع�شابة 
ك��ول��وم��ب��ي��ة، م��ن خ���الل ت��ه��ري��ب �ل��ك��وك��اي��ني �إىل 
منت�شف  يف  رحلة  خ��الل  �لربيطانية  �لعا�شمة 
ديل  كتابته،  ت��وىل  �لفيلم  ن�س  �أن  وي��ذك��ر  �لليل 

تورو، ونيل كرو�س.

�أوعية  �أم��رك��ي��ون ت��ك��وي��ن  ����ش��ت��ط��اع ع��ل��م��اء 
دموية لفئر�ن عرب ��شتخد�م خاليا جذعية 
ب�����ش��ري��ة، م���ا ق���د ي�����وؤدي �إىل ت���ق���ّدم يف عالج 

�أمر��س �لقلب و�ل�شر�يني.
وذك������ر م���وق���ع ه���ل���ث دي ن���ي���وز �لأم����رك����ي 
ما�شات�شو�شت�س  م�شت�شفى  يف  ب��اح��ث��ني  �أن 
����ش��ت��خ��دم��و� م��ا ي��ع��رف ب��اخل��الي��ا �جلذعية 
من   )iPSCs( �ل��ق��در�ت  متعددة  �مل�شتحثة 
�أ���ش��خ��ا���س ���ش��ل��ي��م��ني و�آخ���ري���ن ي��ع��ان��ون من 
�أوعية  تكوين  �ل�شكري،يف  م��ن  �لأول  �ل��ن��وع 
دموية حتت �لغ�شاء �خلارجي للدماغ �أو جلد 

�لفئر�ن.
ر�كي�س  �لدر��شة  عن  �مل�شوؤول  �لباحث  وقال 
خاليا  لإع�������ادة  ط����رق  �ك��ت�����ش��اف  �إن  ج���اي���ن 
ميكنها  �جلذعية  ت�شبه  ح��ال��ة  �إىل  نا�شجة 
�لأن�شجة،  �أن��و�ع خمتلفة من  �إىل  تتمايز  �أن 

فتح �آفاقا هائلة يف جمال �لطب �لتجديدي 
�لتحدي  ل��ك��ن  �خل��الي��ا،  ع��ل��ى  يعتمد  �ل���ذي 
�خلاليا  م��ن  عاملة  خاليا  بتكوين  �ملتمثل 
�جلذعية �مل��شتحثة متعددة �لقدر�ت ل يز�ل 

موجود�ً .
فّعالة  طريقة  ط���ّور  �لفريق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
يف ت��ك��وي��ن ���ش��الئ��ف �لأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة من 
�مل�شتحثة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �جل��ذع��ي��ة  �خل��الي��������������ا 
متعددة �لقدر�ت، و��شتخد�مها يف خلق �شبكة 
فئر�ن  يف  �مل�شممة  �ل��دم��وي��ة  �لأوع���ي���ة  م��ن 

حّية.
هذه  تطبيق  �إم��ك��ان��ي��ة  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
�لوعية  �إ�شالح  من  ب��دء�ً  و��شعة،  �لطريقة 
و�شوًل  �لدماغ،  �أو  �لقلب  �لتي متد  �لتالفة 
نتيجة  �لأط���ر�ف  بر  �ىل  �حلاجة  منع  �إىل 

م�شاعفات �ل�شكري.

علماء يكّونون اأوعية دموية 

جيني مكارثي تن�صم اإىل )ذا فيو(
و�أفادت  فيو  ذ�  برنامج  �إىل  �ن�شمامها  ع��ن  مكارثي  جيني  �لأم��رك��ي��ة  �لكوميدية  �لنجمة  �أعلنت 
�شحيفة هوليوود ريبورتر �لأمركية �نه بعد فرة طويلة من �لأخذ و�لرد تاأكد �ن مكارثي �شتن�شم 
�إىل مقدمي �ملو�شم �ل�17 لربنامج ذ� فيو على �شبكة �آيه بي �شي ، وت�شغل و�حد�ً من �ملقعدين �للذين 

�شغر� مبغادرة كل من �إليز�بيث ها�شلبيك وجوي بيهار.
و�أعلنت مقدمة �لرب�مج �لأمركية �ملخ�شرمة بربر� و�لرز )83 �شنة( عن ترحيبها بان�شمام 

مكارثي )40 �شنة( �إليها يف �لربنامج �بتد�ء من 9 �أيلول-�شبتمرب �ملقبل وقالت �ن مكارثي 
جتلب معها �لذكاء و�ملرح، و�جلدية و�ل�شجاعة.

من جهتها قالت مكارثي �أنا �أكر من �شعيدة بالن�شمام �إىل بربر� و�لن�شاء �لأخريات على 
�لطاولة و�توق ملعاجلة مو��شيع �أكر �شخونة قليالحُ و�أثبت لأمي �ن مهار�تي يف �ملقاطعة 

مثمرة.


