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اليـــوم.. مواجهـــات مربـــع الذهـــب يف 
كـــاأ�ص من�صـــور بــن زايـــد لكـــرة القـــدم

عربي ودويل

خليفة للأعمال الإن�صانية توزع 300 �صلة غذائية 
على املحتاجني يف اليمن �صمن اإفطار �صائم

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

وا�صنطن حتدد خم�صة 
خيارات ع�صكرية يف �صوريا 

•• دبي-وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل��ت��ق��ى 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
ح��اك��م دب���ي جم��م��وع��ة م��ن روؤ����ش���اء حت��ري��ر �ل�شحف 
�أعقاب  وذل�����ك يف  �إع���ام���ي���ن  وم�������ش���وؤول���ن  �مل��ح��ل��ي��ة 

�الحتفال بتكرمي �ملتميزين يف �حلكومة �الحتادية. 

�ملو��شيع  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ل��ق��اء  �شموه خ��ال  وت��ن��اول 
�ملحلية و�الإقليمية و�لدولية و�أجاب على �لعديد من 

�الأ�شئلة حول بع�س �مللفات �لوطنية �ملهمة . 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  �شموه عن موؤ�ش�س �الحت��اد  وحت��دث 
�شلطان �آل نهيان رحمه �هلل و�أهمية تخليد ذكرى ما 
كان يحبه ز�يد من عمل �إن�شاين ر�ئد عرب يوم �لعمل 

�الإن�شاين �الإمار�تي.                )�لتفا�شيل �س3-2(

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �شهد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
م�شاء  بالبطن  �شموه  جمل�س  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
)�الإق��د�م على عمل  بعنو�ن  �الول حما�شرة  �أم�س 
�ألقاها  �مل��خ��اط��رة يف �الأع���م���ال �خل��ري��ة(  �خل���ر: 

�خلبر �لعاملي مايكل غرين.
ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ملحا�شرة  �شهد  كما 

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية و�شمو 
�ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف �ملنطقة �ل�شرقية و�شمو �ل�شيخ �شيف بن حممد 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أمناء  رئي�س جمل�س 
نهيان لاأعمال �خلرية و�الإن�شانية و�لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل������وزر�ء وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ عبد�هلل 
�آل نهيان وزي��ر �خل��ارج��ي��ة.  )�لتفا�شيل  ز�ي��د  بن 

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ال�سلطان قابو�س 
بذكرى النه�سة وملكة بريطانيا بقدوم املولود الأول للأمري وليام

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �جلالة �ل�شلطان قابو�س 
بن �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة مبنا�شبة ذكرى �لنه�شة �ملباركة يف 

�شلطنة عمان.               )�لتفا�شيل �س2(
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
ملكة  �لثانية  �إليز�بيث  �مللكة  جالة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه 
�ململكة �ملتحدة مبنا�شبة قدوم �ملولود �الأول لاأمر وليام و�الأمرة 
كيت دوق ودوقة كامربيدج. و�أعرب �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يف 
برقية �لتهنئة عن �أطيب �لتمنيات للمولود �جلديد ودوقة كامربيدج 
�أفر�د �لعائلة �ملالكة بدو�م �ل�شحة. كما بعث �شاحب �ل�شمو  و�شائر 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�مللكة  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل برقية تهنئة ممائلة �ىل جالة 
�إليز�بيث �لثانية . وبعث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقية 

تهنئة بهذه �ملنا�شبة �ىل جالة �مللكة �إليز�بيث �لثانية.

حمدان بن زايد: الإمارات حري�سة على دعم 
املبادرات التي تعزز جانب امل�سوؤولية الجتماعية  

•• اأبوظبي -وام:

�ملنطقة  �حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د 
�شاحب  بقيادة  �الإم����ار�ت  حر�س  �الأح��م��ر  �ل��ه��ال  هيئة  رئي�س  �لغربية 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل على دعم 

�ملبادر�ت �الإن�شانية �لتي تعزز �مل�شوؤولية �الجتماعية. )�لتفا�شيل �س4(

حممد بن ز�يد ي�شافح رئي�س �الئتاف �ل�شوري بح�شور طحنون بن حممد وحمد�ن بن ز�يد )و�م( حممد بن ر��شد خال ��شتقباله �لعلماء �شيوف رئي�س �لدولة و�ع�شاء جلنة �لتحكيم يف جائزة دبي للقر�آن �لكرمي )و�م(

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة حول الإقدام على 
العمل اخلريي األقاها اخلبري العاملي مايكل غرين

التقى م�ضوؤولني اإعالميني وا�ضتقبل العلماء �ضيوف رئي�س الدولة 

حممد بن را�سد: زايد زعيم عاملي للإن�سانية مل اأر يف حياتي مثله
خليفة واإخوانه وجميعنا على طريق واحدة وروؤية واحدة لرفعة وطننا و�ضعبنا

الكونغر�س ميهد الطريق لت�ضليح املعار�ضة 

غارات جوية مكثفة على مناطق خمتلفة يف �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

نفذ �لطر�ن �حلربي و�ملروحي �ل�شوري �م�س غار�ت عدة على مناطق 
خمتلفة يف �شوريا، يف وقت تبقى �ملعارك حمتدمة بن �لقو�ت �لنظامية 

ومقاتلي �ملعار�شة يف بع�س �حياء دم�شق وريفها.
و�شملت �لغار�ت، بح�شب ما ذكر �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الن�شان مدينة 
�دلب )�شمال  �شرق(، ومناطق يف  �لطبقة يف حمافظة �حل�شكة )�شمال 
غرب( حيث قتل �شتة ��شخا�س يف بلدة �شرمن، بينهم �مر�تان من عائلة 
و�حدة وثاثة �أطفال من عائلة �خرى، وحلب )�شمال( حيث ��شتهدف 
مقاتلي  �ي��دي  يف  �الول  �م�س  �شقطت  �لتي  �لع�شل  خ��ان  بلدة  �لطر�ن 
��شخا�س  �شبعة  قتل  حيث  دم�شق  وري��ف  )و���ش��ط(،  وحم�س  �ملعار�شة، 
بينهم طفان. كما قتل خم�شة ��شخا�س �آخرين يف مدينة دوما يف ريف 

دم�شق نتيجة ق�شف مدفعي من قو�ت �لنظام.
يف ه���ذ� �ل���وق���ت، ����ش��ت��م��ر ق�شف �ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة ع��ل��ى �أح���ي���اء خميم 

من  �ملقاتلة  �لكتائب  بن  ��شتباكات  و�شط  دم�شق،  جنوب  يف  �لرموك 
طرف و�لقو�ت �لنظامية و�للجان �ل�شعبية �ملو�لية لها من طرف �آخر، 
بح�شب �ملر�شد. كما تعر�شت منطقة �ملادنية يف حي �لقدم وحي �حلجر 
�ال�شود )جنوب( ومناطق يف حي جوبر )�شرق( وبرزة )�شمال( و�لقابون 

)�شمال �شرق( للق�شف.
و�فاد �ملر�شد �م�س عن �لعثور �م�س �الول على جثث ت�شعة ��شخا�س هم 

�شيدة وثمانية مقاتلن من �لكتائب �ملعار�شة يف حي �لقابون.
�الأمركي  �لنو�ب  جمل�س  يف  �ملخابر�ت  جلنة  رئي�س  �أك��د  و��شنطن  ويف 
�أ�شبح ق��ادر�ً على �مل�شي قدماً  �أوباما  ب��ار�ك  �أن �لرئي�س  مايك روج��رز، 
�ملخاوف  �نح�شرت  بعدما  �ل�شورية  �ملعار�شة  لت�شليح  خطة  تنفيذ  يف 
كبر  م�شوؤول  وق��ال  �لفكرة.  ه��ذه  من  �لكونغر�س  �أع�شاء  بع�س  ل��دى 
جلنة  يف  �الأع�شاء  بع�س  �إن  �ملا�شي،  �الأ�شبوع  �الأمركية،  �حلكومة  يف 
�ملخابر�ت مبجل�س �ل�شيوخ �لذين �شككو� يف جدوى ت�شليح �ملعار�شة عادو� 

وو�فقو� مبدئياً على �إمكانية �أن مت�شي �حلكومة قدماً يف خططها.

تكتل القوى الثورية يرف�س تعديل الد�ضتور املعطل

ع�سرات القتلى واجلرحى يف القاهرة والإخوان يهددون بت�سعيد البلطجة
•• القاهرة-وكاالت: 

�حلرجة  للرعاية  �ملركزية  �الإد�رة  رئي�س  �خلطيب  خالد  �لدكتور  �أعلن 
�الثنن  وقعت  �لتي  �ال�شتباكات  ح�شيلة  �أن  �ل�شحة  ب���وز�رة  و�لعاجلة 
 12 خ��روج  �إىل  وف��اة، م�شر�  ح��االت  و10  86 م�شابا  بلغت  و�لثاثاء 
يتلقى  ي��ز�ل  فيما  حالتهم،  حت�شن  بعد  �مل�شت�شفيات  م��ن  �مل�شابن  م��ن 
وقعت  �لتي  �ال�شتباكات  �أن  �خلطيب  و�أو�شح  بامل�شت�شفيات.  �لعاج   74
مبيد�ن �لتحرير ومدينة قليوب قد �أ�شفرت عن �إ�شابة 44 �شخ�شا ووفاة 
3 �آخرين، بينما �ال�شتباكات �لتي وقعت فجر �لثاثاء مبيد�ن �لنه�شة 
وحميط جامعة �لقاهرة و�أعلى كوبري �جليزة و�شارع مر�د، فقد �أ�شفرت 
وقعت  �لتي  �ال�شتباكات  ويف  �آخرين،   33 و�إ�شابة  �أ�شخا�س   6 وف��اة  عن 
�أول مدينة ن�شر وميد�ن  �أي�شا مبيد�ن ر�بعة و�أمام ق�شم  فجر �لثاثاء 

�لتحرير، فقد خلفت �إ�شابة 9 �أ�شخا�س فقط.

وقتل  �لبلطجية،  بتاأجيج  �الإخ��و�ن  جلماعة  موؤيدون  متظاهرون  وه��دد 
�ملتظاهرين  م��ن  جم��م��وع��ة  وظ��ه��رت  �ل��ت��ح��ري��ر،  م��ي��د�ن  يف  �ملعت�شمن 
من  خوفهم  ع��دم  م��وؤك��دي��ن  و����ش��ح،  بانفعال  يتحدثون  وه��م  فيديو  يف 
�ملعت�شمن يف �لتحرير، وقالو� لو وقفو� �أمامنا �شوف من�شحهم من على 
�أن�شار  وجه �الأر���س. و�نطلقت من م�شجد ر�بعة �لعدوية، مقر �عت�شام 
مطار  �إىل  ��شتكمااًل  �شامل،  �شاح  طريق  �إىل  �جتهت  م�شرة  �الإخ���و�ن، 
�لقاهرة �لدوىل، �الأمر �لذي �أدى �إىل �زدحام �لطريق �ملوؤدي �إىل �ملطار، 
�قتحام  �الإخ��و�ن مبحاولة  �أن�شار  قام  �أن  بعد  نار  �إط��اق  �شمع دوي  كما 

ق�شم �أول مدينة ن�شر �لقريب من ر�بعة �لعدوية.
�ىل ذلك �أكد تكتل �لقوى �لثورية علي رف�شه تعديل �لد�شتور �ملعطل لكونه 
�إخو�نياً، وقال �لتكتل يف بيان نرف�س تعديل �لد�شتور �الإخو�ين  د�شتور�ً 
�لذي خرج  �الإخ��و�ن ود�شتورهم، و�ل�شعب  �أ�شقطت نظام  �لثورة  �إن  حيث 

يوم 30 يونيو يتطلع �ىل د�شتور جديد ميثل جميع �مل�شرين.

مواقــيت ال�سالة
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ت��ف��ج��ري اأن����ب����وب ال���غ���از 
امل�����س��ري امل�����وؤدي ل����لأردن 

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شلحن  م��ن  ه��اج��م جم��م��وع��ة 
�مل�شري  �ل���غ���از  خ���ط  �ل���ث���اث���اء، 
�الأردنية  �الأر�����ش���ي  ي��غ��ذي  �ل���ذي 
مر�شي  ع��زل  منذ  �لثانية  للمرة 
ويف �لوقت نف�شه �أطلق م�شلحون 
�ل���ن���ار ع��ل��ى خ���ط �ل���غ���از �خلا�س 
�ملتوقف  �إ�شر�ئيل  �إىل  بالت�شدير 

من �أبريل ني�شان 2012.
م�شوؤول  �شرح  ذل��ك  �شوء  وعلى 
�أمني من منطقة �شيناء �أنه �شبق 
�أ�شبوعن،  م��ن��ذ  �خل���ط  ت��ف��ج��ر 
�لنوع  ه����ذ�  مل��ث��ل  �ل��ت�����ش��دي  و�أن 
و�جبات  �أه���م  م��ن  �لتخريب  م��ن 

�جلي�س �مل�شري يف �شيناء.

يعلق  ال�سودان  جنوب  رئي�س 
واحلكومة  الرئي�س  نائب  عمل 

•• جوبا-ا.ف.ب:

ع���ل���ق رئ���ي�������س ج���ن���وب �ل�������ش���ود�ن 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  ع��م��ل  ك��ر  �شلفا 
عملية  يف  ب��ك��ام��ل��ه��ا  و�حل���ك���وم���ة 
�عادة ت�شكيل حكومي هي �الكرب 
يتعدى  �ل���ذي ال  �لبلد  ت��اري��خ  يف 

عامن.
ب��ارن��اب��ا م��اري��ال بنجامن  وق���ال 
�لذي �شغل من�شب وزير �العام 
حتى  �حلكومة  با�شم  و�مل��ت��ح��دث 
تعليق عمله �لثاثاء �ن �لرئي�س 
�عادة  عملية  ينفذ  �ن  يريد  كر 
متت  فقد  ولذلك  و��شعة،  هيكلة 
وجميع  �ل��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ق���ال���ة 

�لوزر�ء ونو�بهم.

مقتل 3 جنود للناتو بتفجري يف اأفغان�ستان 
•• كابول-ا.ف.ب:

ق��ت��ل ث��اث��ة م��ن ج��ن��ود ح��ل��ف ���ش��م��ال �الط��ل�����ش��ي وم��رج��م �ف��غ��اين بيد 
�نتحاري من حركة طالبان �م�س كان ميتطي حمار� عمد �ىل تفجر 
غرب  )ج��ن��وب  ورد�ك  حمافظة  يف  ع�شكرية  قافلة  م���رور  ل��دى  نف�شه 

كابول(، كما ذكرت م�شادر متطابقة.
ويف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س، قال عطا �هلل خوغياين �ملتحدث با�شم 
حكومة ورد�ك �ن �نتحاريا كان ميتطي حمار� قام بتفجر نف�شه لدى 
�جانب  جنود  ثاثة  وقتل  و�الجنبية.  �الفغانية  للقو�ت  قافلة  م��رور 

و��شيب �ربعة جنود �فغان وقتل مرجم �فغاين.
و�كدت �لقوة �لدولية للحلف �الطل�شي يف �فغان�شتان )�ي�شاف( يف بيان 

مقتل ثاثة من جنودها لكنها مل تك�شف هوياتهم.
�حلركة  م�شوؤولية  جماهد  �هلل  ذبيح  هو  طالبان  با�شم  متحدث  و�علن 
عن �لهجوم. وت�شكل �العتد�ء�ت �النتحارية و�حد� من �ال�شلحة �ملف�شلة 
طالبان  لعنا�شر  نفوذ  منطقة  ورد�ك  حمافظة  وتعد  �ملتمردين.  لدى 
�لذين يقاتلون منذ �ندحارهم يف 2001 �حلكومة �الفغانية وحتالفا 

دوليا موؤلفا من حو�ىل 100 �لف رجل معظمهم من �المركين.
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الهلل الأحمر توا�سل توزيع م�ساعدات حملة حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حمروم
من خمتلف �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �لعاملة يف �لدولة.

�مل�شاعد�ت  ب��ت��وزي��ع  ب��ن��ج��اح  �الأح���م���ر  �ل��ه��ال  هيئة  وت��ق��وم 
ولبنان  و�ليمن  �لبو�شنة  �ملحرومن يف  �الأطفال  �آالف  على 
ت�شمل  وتنز�نيا وم�شر وزجنبار و�شمن عدة مر�حل حيث 
كل مرحلة منها عدد� من �ملدن و�ملناطق وذلك بالتعاون مع 

�شفار�ت �لدولة يف هذه �لدول.
وجه  على  �البت�شامة  ر�شم  يف  �الآن  حتى  �حلملة  وجنحت 
�أعربو� عن  و�لذين  �لعامل  �ملحرومن حول  �الأطفال  �آالف 
�شعادتهم ال�شتام �لك�شوة و�شكرهم ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

 •• دبي-وام:

تو��شل هيئة �لهال �الأحمر توزيع �آالف �مل�شاعد�ت �خلا�شة 
طفل  م��ل��ي��ون  لك�شوة  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  بحملة 
حمروم حول �لعامل يف �لدول �لتي مت �الإعان عنها موؤخر� 
. وتاأتي هذه �خلطوة يف �شوء �لتفاعل �لكبر �لذي حتظى 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �حلملة  به 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  �آل مكتوم نائب رئي�س  ر��شد 
حاكم دبي لك�شوة مليون طفل حمروم حول �لعامل و�لدعم 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم على هذه �ملبادرة �الإن�شانية �لتي 
تخفيف  على  و�شعبا  حكومة  �الإم����ار�ت  دول��ة  حر�س  ت��وؤك��د 
معاناتهم. ومتكنت حملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم����روم ح���ول �ل���ع���امل ح��ت��ى �الآن م���ن جمع 

تربعات لك�شوة �أكرث من مليون طفل حمروم.
قد  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��ان 
ب��ع��د تخطيها  �حل��م��ل��ة  م��ن  �مل�شتفيدين  ع���دد  ب��زي��ادة  وج���ه 
حاجز �ملليون طفل م�شتفيد ل�شمان و�شول �لك�شوة الأكرب 

عدد ممكن من �الأطفال �ملحرومن يف �لعامل.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ال�سلطان 
قابو�س بذكرى النه�سة املباركة ب�سلطنة عمان 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل �أخيه 
�شاحب �جلالة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة مبنا�شبة ذكرى �لنه�شة �ملباركة 
يف �شلطنة عمان كما بعث �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 بربقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلالة �ل�شلطان قابو�س بن 
�شعيد وبعث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة بربقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلالة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد. 

حممد بن را�سد ي�ستقبل العلماء �سيوف رئي�س الدولة واأع�ساء جلنة الفح�س والتحكيم يف جائزة دبي للقراآن الكرمي و�سيوف امللتقى الرم�ساين
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه بزعبيل 
�ل�شمو  �شاحب  �شيوف  و�مل��ق��رئ��ن  و�ل��دع��اة  �ل��دي��ن  علماء  �م�س  م�شاء 
رئي�س �لدولة و�ع�شاء جلنة �لفح�س و�لتحكيم يف جائزة دبي �لدولية 
للقر�آن �لكرمي و�شيوف �مللتقى �لرم�شاين �ل�شنوي. وقد تبادل �شموه 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  و�ل�شيوف بح�شور �شمو 
ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
د�عن  �ملبارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  و�لتربيكات  �لتهاين  دب��ي  حاكم 
�هلل عز وجل �ن يعيد �شهر �لرحمة و�لعطاء على دولة �المار�ت و�شعبها 
وقد  و�ل��ربك��ات.  باليمن  و�ال�شامية  �لعربية  �المتن  وعلى  وقيادتها 
رحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ب�شيوف �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة و�لعلماء و�لدعاة �الجاء معربا �شموه عن �شعادته 
بهذ� �للقاء �لذي جمعه مع نخبة من علماء �المة �لذين يوؤدون و�جبهم 

ور�شالتهم �الن�شانية و�لدينية بعيد� عن �لتطرف و�ملغاالة موؤكد� �شموه 
يف معر�س �حلو�ر �لذي د�ر يف جمل�شه �ن �ال�شام دين ي�شر ودين �ملحبة 
و�لت�شامح وهو با�شك دين �العتد�ل و�لو�شطية. وقال �شموه: نحن يف 
دولة �المار�ت قيادة وحكومة و�شعبا جنل علماء �المة ودعاتها ونحرم 
�هل �لعلم و�الدباء الن هذ� �لنهج وهذ� �ملبد� تعلمناه من �ملغفور له باذن 
وب��ات ج��زء� من عاد�تنا وقيمنا  ث��ر�ه  ز�ي��د طيب �هلل  �ل�شيخ  �هلل تعاىل 

�لعربية و�ال�شامية �لتي نعتز بها.
 و�شدد �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي على �همية �تباع ��شلوب �للن و�لطيب و�لكرم يف �لدعوة �ىل ديننا 
�ال�شامي �حلنيف بعيد� عن �لعنف و�لتهديد و�الجبار م�شيفا �شموه 
عرف  مب��ا  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  حممد  �شيدنا  و�خ���اق  خ�شال  ه��ذه 
�هلل  ق��ال  و�ذ  و�ل�شام..  �خل��ر  وح��ب  و�لكرم  و�للن  �لتو��شع  عنه من 
النف�شو�  �لقلب  غليظ  فظا  كنت  لو  �لعزيز  كتابه  يف  وتعاىل  �شبحانه 
�شاحب  �ىل  و�لتقدير  بال�شكر  توجهو�  �الج���اء  �لعلماء  ح��ول��ك.  م��ن 
ما  على  �لر�شيدة  وقيادتنا  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

يف  �شيما  ال  �ملنا�شبات  كل  يف  و�هله  لا�شام  ورعاية  �هتمام  من  توليه 
�ل�شهر �لف�شيل منوهن باهمية جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي يف 
�آياته  ن�شر �لوعي �ال�شامي و�حكام �لقر�آن �لكرمي وحتفيظه وتف�شر 
يف �و�شاط �ل�شباب �مل�شلم يف �رجاء �ملعمورة .. و��شفن هذ� �لعمل بانه 
عمل ��شامي و�ن�شاين رفيع .. ودع��و� �هلل تبارك وتعاىل �ن يجعله يف 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وموؤ�ش�شها  �جلائزة  ر�عي  ح�شنات  ميز�ن 

بن ر��شد �آل مكتوم. 
�الإم���ار�ت  دول��ة  تقدمها  �لتي  �الإن�شانية  بامل�شاعد�ت  �لعلماء  ن��وه  كما 
للمنكوبن و�مل�شردين و�ملحتاجن يف �الأقطار �الإ�شامية وحول �لعامل 
�إىل  �ل��ع��ون و�خل���ر  ي��د  د�ئ��م��ا يف م��د  �أن دولتنا ه��ي �ل�شباقة  م��وؤك��دي��ن 
�الآخرين خا�شة يف �لدول �لفقرة و�ل��دول �لتي ت�شهد حروبا وكو�رث 
طبيعية وما �إىل ذلك .. مرجعن ذلك �إىل �الأخ��اق و�لقيم �الإن�شانية 
�ملعطاء.  �الإم��ار�ت  و�شعب  قيادة  بها  تتميز  �لتي  و�الإ�شامية  و�لعربية 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  �أدى  وق��د  ه��ذ� 
جماعة  �ملغرب  �شاة  و�حل�شور  �الأفا�شل  و�الأئ��م��ة  و�لعلماء  و�ل�شيوخ 

دولتنا  ي��دمي على  ب��اأن  وع��ا  �لباري جل  �إىل  بالدعاء  وتوجهو� جميعا 
يحفظ  �أن  �هلل  �شائلن  و�ل��ع��ط��اء  و�خل��ر  و�لت�شامح  �الإ���ش��ت��ق��ر�ر  نعمة 
قيادتنا و�شعبنا من كل كرب ومكروه. ثم تناول �جلميع طعام �الإفطار 
�إىل مائدة �شموه �لرم�شانية �لعامرة. ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد 
بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطر�ن �لرئي�س �الأعلى ملجموعة 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ ماجد  و�شمو  �الإم����ار�ت  ط��ر�ن 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد  ومعايل  بدبي  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  رئي�س 
مدير عام ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي و�شعادة �لدكتور حمد�ن بن 
م�شلم �ملزروعي مدير عام �لهيئة �لعامة �الإحتادية لل�شوؤون �الإ�شامية 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  بوملحة  حممد  �ب��ر�ه��ي��م  و���ش��ع��ادة  و�الإوق����اف 
رئي�س  و�الإن�شانية  �لثقافية  لل�شوؤون  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�للجنة �لعليا �ملنظمة جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي و�شعادة حمد 
بدبي  �خل��ري  و�لعمل  �الإ�شامية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  عام  مدير  �ل�شيباين 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة 

بدبي وعدد من كبار �مل�شوؤولن.
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نائب رئي�س الدولة: زايد زعيم عاملي لالإن�ضانية ومل اأر يف حياتي مثله

حممد بن را�سد :خليفة واإخوانه وجميعنا على طريق واحدة وروؤية واحدة لرفعة وطننا و�سعبنا
•• دبي-وام: 

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي جمموعة من روؤ�شاء حترير 
�الحتفال  �أعقاب  يف  وذل��ك  �إعامين  وم�شوؤولن  �ملحلية  �ل�شحف 
خال  �شموه  وت��ن��اول   . �الحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  يف  �ملتميزين  بتكرمي 
و�أجاب  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  �ملو��شيع  من  �لعديد  �للقاء 
على �لعديد من �الأ�شئلة حول بع�س �مللفات �لوطنية �ملهمة. وحتدث 
�آل نهيان رحمه  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �شموه عن موؤ�ش�س �الحت��اد 
�هلل و�أهمية تخليد ذكرى ما كان يحبه ز�يد من عمل �إن�شاين ر�ئد 
�ل�شيخ  �شمو  وذل���ك بح�شور  �الإم���ار�ت���ي  �الإن�����ش��اين  �لعمل  ي��وم  ع��رب 
�ل�شيخ  �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  ر��شد  حمد�ن بن حممد بن 
�ل��وزر�ء وزير �شئون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن ز�يد 
و�شف  حديثه  بد�ية  ويف  و�مل�شوؤولن.  �ل���وزر�ء  من  وع��دد  �لرئا�شة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 

ز�يد بن �شلطان طيب �هلل ثر�ه باأنه زعيم عاملي لاإن�شانية.
�لعقود  م��د�ر  �ل��ع��امل على  زع��م��اء  م��ن  �لعديد  عا�شرت  �شموه  وق��ال 
وتو��شعه  ز�يد  �ل�شيخ  �إن�شانية  مثل  �أر يف حياتي  لكنني مل  �ملا�شية 

وحبه للخر وللنا�س مبختلف م�شاربهم.
ورجولته  وقامته  ز�ي��د  �ل�شيخ  ع��ن  نتحدث  عندما  �شموه  و�أ���ش��اف 
ذلك  وم��ع  وجم��ل��د�ت  �أم�شيات  �إىل  نحتاج  فاإننا  وقيادته  و�شهامته 
فان �أقل ما ميكن �أن يقال عن هذ� �لقائد �لفذ �أنه زعيم لاإن�شانية 
وعنو�نها. وقال �شموه بحمد 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �هلل 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
رئ��ي�����س �ل����دول����ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
و�إخو�نه ونحن جميعا ن�شر 
ع��ل��ى ط���ري���ق وروؤي������ة و�ح����دة 
لرفعة وطننا و�شعبنا و�متنا.

�للقاء  خ���ال  ���ش��م��وه  ول��ف��ت 
�أطلقها  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادرة  �إىل 
يكون  ب����اأن  �الحت�����اد  د�ر  م���ن 
رم�شان  م���ن  ع�����ش��ر  �ل��ت��ا���ش��ع 
ي�شادف  �ل�����ذي  �ل���ي���وم  وه����و 
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  وف��اة 
للعمل  ي��وم��ا  ث���ر�ه  �هلل  طيب 
كافة  �ملجتمع  و�شر�ئح  �ملوؤ�ش�شات  خاله  تقوم  �الإم��ار�ت��ي  �الإن�شاين 
�ل���ذي غ��ر���س يف  �ل��ب��اد  �ل��ع��ط��اء يف  ب��اإح��ي��اء ذك���رى موؤ�ش�س م�شرة 
�إىل  دولتنا  وح��ول  �لكبر  �الإن�شاين  و�لعمل  و�خل��ر  �لرحمة  �شعبه 
عربي  قائد  لتكرمي  �أي�شا  ي��وم  فهو  و�الإي��ث��ار  للجود  عاملية  حمطة 

�لكل يف دولتنا يعمل يف  �أن  �إن�شاين عاملي. و�شدد �شموه على  وزعيم 
خدمة �حتادنا رجاال ون�شاء وقد �أثبتت �ملر�أة يف بادنا �أنها متفوقة 
فاالإمار�ت  �لفخر  �إىل  يدعو  �أمر  ومثابرة وجماهدة ومعطاءة وهو 
�جلامعي  �مل���ر�أة  تعليم  ن�شبة  يف  عامليا  �الأو�ئ����ل  م��ن  �أ�شبحت  �ل��ي��وم 
وهو ما يجعلها تتبو�أ �ملر�كز �لقيادية يف خمتلف �الأعمال و�ملر�كز. 
�لقيادة  �إن�شان �الم��ار�ت بف�شل �لدعم �لذي قدمته  �إن  وقال �شموه 

و�لتاأهيل  �ل��ع��ل��م  م��ن  رف��ي��ع��ة  م��ر�ت��ب  �إىل  و���ش��ل 
و�لتدريب وبات قادر� على حتقيق قدر �أكرب من 
�لفائدة لبلده و�شعبه وهو يف نف�س �لوقت مياثل 
ب��ل وي��ت��ف��وق يف بع�س �الأح��ي��ان على ن��ظ��ره من 
�لكو�در يف دول �لعامل �ملتقدم باملعرفة و�ملمار�شة 
و�خلربة و�لقيادة و�الإجناز�ت �لتي حققتها دولة 
�المار�ت  �إن�شان  تقدم  على  حي  �شاهد  �الإم���ار�ت 

وعلى مقدرته وكفاءته.
و�أكد �شموه �أن ما حققته دولة �المار�ت من تقدم 
ورفعة و�إجناز�ت لي�شت نهاية �لطريق بل بد�يته 
وهذ� جزء ي�شر مما تطمح �لقيادة �إىل حتقيقه 
وت�شبو �ليه يف خمتلف �مليادين فلدينا �الإمكانات 
�ملالية و�لب�شرية و�ملعرفية لتحقيق �أهد�ف �شعبنا 
�إىل  �شن�شل  �أننا  �ملوؤكد  �لكبرة ومن  وطموحاته 

�شاحب  وت��ط��رق  وم��ق��در�ت��ه.  و�شعبنا  بوطننا  ن��وؤم��ن  الأن��ن��ا  مبتغانا 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد خال �للقاء يف معر�س رده على �أ�شئلة 
�الإعامين �ىل �لتميز و�عتربه �شفة مازمة لقيادتنا و�شعبنا وقال 
�لقيادة  على  و�ج��ب  الأن��ه  د�ئما  �ملتميزين  تكرمي  على  نحر�س  �إننا 

والأن����ه يحفز �الآخ���ري���ن ع��ل��ى �ل�����ش��ر ع��ل��ى خ��ط��اه��م ف��امل��ك��رم��ون من 
بذلو�  و�إمنا  �لتتويج �شدفة  �إىل من�شة  ياأتو�  �ملوؤ�ش�شات مل  خمتلف 
عملهم  ر�قبت  �لتي  �للجان  تو�شيات  على  وح�شلو�  م�شاعفا  جهد� 
بتكرمي موظفي  �الحتفال  �أهمية  �شموه على  و�شدد   . و�جتهاد�تهم 
�لتي  �لعمل  ف��رق  هم  ه��وؤالء  �أن  �شموه  معترب�  �ملتميزين  �حلكومة 
�أو�شلت �المار�ت �إىل ما هي عليه �الآن من تقدم و�زدهار فاالإن�شان 
هو ثروة �لباد �حلقيقية و�الأ�شا�شية ونحن كقادة 
�المار�ت  �إن�شان  لبناء  �لعمل  �شنو��شل  وحكومة 
نهار  ليل  و�شنعمل  وق��در�ت��ه  م��ه��ار�ت��ه  وت��ط��وي��ر 
�شموه  وقال  ومكت�شباته..  �حتادنا  على  للحفاظ 
يف هذ� �ل�شياق : كلنا ب�شر نحتاج �إىل حتفيز و�ىل 
قدوة ناجحة وق�شدنا من �لتكرمي �إخر�ج �الإبد�ع 
الأن �لركون �إىل �لروتن ال يو�شلنا �إىل �أي مكان 
ويقتل فينا �لعطاء.. فاملميزون هم قادة �مل�شتقبل 
لل�شر  لاآخرين  �لطريق  ي��ن��رون  �ل��ذي��ن  وه��م 
�أعلى  �إىل  و�لو�شول  و�لتقدم  �لنجاح  دروب  على 
�ملر�تب . و�أ�شار �شاحب �ل�شمو �إىل �أن �لعمل لن 
يتوقف و�شي�شتمر حيث قال �شموه مبادر�تنا لن 
و�حلمد   .. م�شتمر�  �شيظل  و�ل��ت��ط��وي��ر  تتوقف 
�أ�شبح �لعمل �الحتادي متطور� ور�ئد�  هلل �ليوم 
يف  و�شنو��شل  وعامليا  �إقليميا  حتى  بل  فقط  حمليا  لي�س  ومتفوقا 
�ملرحلة �ملقبلة تثبيت جناحاتنا و�لبناء عليها ولدينا خطط ومبادر�ت 
نفو�س  متاأ�شا يف  �أ�شبح  �لذي  �حتادية طموحة ومنتلك �حلما�س 
�جلميع لبناء دولتنا �لقوية مبا يحقق �لنجاح و�لرفاهية و�ال�شتقر�ر 

�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  ل�شعبنا �ملعطاء. وحتدث �شاحب 
مكتوم عن مو�شوع �لتوطن حيث �شدد �شموه على �أهمية �لتوطن 
�أولوية  �لتوطن  �إن  وق���ال  �الم����ار�ت  يف  �لعمل  ج��و�ن��ب  خمتلف  يف 
يحقق  مب��ا  لل�شباب  عمل  فر�س  توفر  �أن  عليها  وو�ج���ب  للحكومة 
�ال�شتقر�ر للمجتمع منوها �شموه باجلهود �لتي يبذلها �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد يف هذ� �مللف و�لدور �حليوي �لذي يلعبه لارتقاء 
بعملية �لتوطن يف �لقطاعن �لعام و�خلا�س و�أكد �أن �ملبادر�ت �لتي 
�الآن هي حمل  �لتي حتققت حتى  و�الإجن���از�ت  �شموه  ي�شرف عليها 
تقدير.  وقال �شموه: نعم �أخذنا وقتنا يف �لتطوير و�أ�شبح �لتطور 
يف دولتنا �شمة تازمنا وت�شق �لطريق لنا و�أنا �أريد ل�شعب �الإمار�ت 
فهذ�  �إليه  و�لو�شول  لتحقيقه  ي�شعى  و�أن  و�ح��د  بالرقم  يوؤمن  �أن 
�الإميان ي�شهل علينا كقادة ودولة �أن نكون يف مقدمة دول �لعامل وهو 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أخي �شاحب  �ليه  �لذي ي�شعى  �لكبر  �لهدف 
�مل�شتوى  ح��ول  �شوؤ�ل  على  ورد�  �هلل.  �لدولة حفظه  رئي�س  ز�ي��د  بن 
قال  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  بن  �لتن�شيق  �إليه  و�شل  �ل��ذي 
�شموه منذ �إن�شاء منظومة دول �ملجل�س يف مطلع �لثمانينات وهي يف 
تطور م�شتمر الأن �جلميع يوؤمن بوحدة م�شر �شعوبنا ودولنا ومل�شنا 
على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية حت�شنا كبر� يف هذه �مل�شرة مبا يتو�فق 
دول   : �ل�شياق  ه��ذ�  يف  �شموه  وق��ال  �ل�شعوب.  تطلعات  من  و�لكثر 
�خلليج بخر وقيادتها ناجحة �أما �أحد�ث �لربيع �لعربي فقد كانت 
�إمكاناتها وبناء قدر�تها ومو�جهة �ملتغر�ت بحكمة  حافز� لتطوير 
�أدرك �جلميع ماذ�  �إذ  و�قتد�ر مبا يحقق �الأمن و�الأم��ان لبلد�نها.. 
يعني �ال�شتقر�ر.. م�شر� �شموه �إىل �أن �الإعام قد ي�شر بن �حلن 

�جتاهات  وج��ود  �إىل  و�الآخ���ر 
متعددة بن دول �ملجل�س لكن 
�أن دول �ملجل�س  �لو�قع يوؤكد 
�أكرث قربا من  �الآن  �أ�شبحت 

بع�شها مقارنة مبا قبل.
و�أعرب �شموه عن �أمله يف �ن 
�لدول  �إىل  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  ي��ع��ود 
�أحد�ث  �شهدت  �لتي  �لعربية 
�شموه  وق���ال  �لعربي  �لربيع 
�ل������دول  ت����ك����ون  �ن  ن����اأم����ل   :
�لعربية بخر وخا�شة م�شر 
�أهمية  مل���ا مت��ث��ل��ه م���ن  ن��ظ��ر� 
وكذلك  ل���ل���ع���رب  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�ل��������دول �ل���ع���رب���ي���ة �الأخ������رى 

فهي عمقنا �ال�شر�تيجي وبعدنا �لتاريخي م�شر� �شموه �إىل وجود 
خرب�ء وعقاء يف هذه �لدول با�شتطاعتهم �أن يعيدو� �ال�شتقر�ر �إىل 
بلد�نهم وهو ما �شيتحقق يف �مل�شتقبل متمنن �أن يكون هذ� �مل�شتقبل 

قريبا باإذن �هلل تعاىل.

ـــا خــطــط  ـــن ـــدي ل
ـــــــــادرات  ـــــــــب وم
لرت�ضيخ  طموحة 
الحتادي  العمل 
على  والــــبــــنــــاء 
الإجنــــــــــــــــازات

ــى اخلـــري  ــن ــم ــت ن
ملــ�ــضــر والـــــدول 
ـــــة  ـــــي ـــــرب ـــــع ال
يعم  اأن  ونــاأمــل 
ال�ضتقرار دولها 
�ضعوبها ـــري  خل

ـــــــــــــــــــــراأة يف  امل
مثابرة  المــارات 
واأ�ضبحنا  معطاء 
يف  عامليا  الأعلى 
التحاقها  ن�ضبة 
بــــالــــتــــعــــلــــيــــم

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة حول الإقدام على العمل اخلريي األقاها اخلبري العاملي مايكل غرين 
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة يف جمل�س �شموه بالبطن م�شاء �أم�س �الول حما�شرة بعنو�ن �الإقد�م على 

عمل �خلر: �ملخاطرة يف �الأعمال �خلرية �ألقاها �خلبر �لعاملي مايكل غرين.
كما �شهد �ملحا�شرة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية 
و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�شمو �ل�شيخ 
�شيف بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�الإن�شانية  �خلرية  لاأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  �لد�خلية و�شمو  �ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب 
�آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث  وتنمية �ملجتمع ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 
�لعلمي ومعايل �ل�شيخ �شلطان بن طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 
و�أحمد �جلربا رئي�س �الئتاف �لوطني �ل�شوري وعدد من �ل�شيوخ و�ملعايل �لوزر�ء وكبار 
وع��دد من  �لدولة  و�الأجنبية لدى  �لعربية  �ل��دول  �شفر�ء  وع��دد من  �لدولة  �مل�شوؤولن يف 
�ملكرمن يف جائزة �أبوظبي �لذين ي�شاهمون يف �عمال خرية وجليلة جتاه �ملجتمع وح�شد 
من �ملدعوين. و�أعرب �ملحا�شر عن �شعادته بتو�جده يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

�شهر رم�شان �ملبارك هذه �لدولة �لتي تعمل على ن�شر �خلر وخ�شو�شا يف �شهر �لرحمة.
وعر�س غرين يف بد�ية �ملحا�شرة جتاربه �الأوىل يف عمل �خلر و�لتي بد�أت يف رومانيا مع 
فريق من �ملهتمن بعمل �خلر يف بريطانيا �إبان �شقوط نظام �لرئي�س �لروماين نيكوالي 
�شاو�شي�شكو يف نهاية �لت�شعينيات من �لقرن �لع�شرين حيث �جته مع هذ� �لفريق لتقدمي 
�مل�شاعدة الأطفال �ملاجئ و�لتي �نتهت بالف�شل .. م�شر� �ىل �أن هذ� �لف�شل مل يدفعه �ىل 
�لياأ�س و�إمنا دفعه �ىل �لعمل �خلري بالتعاون مع �حلكومة �لتي متتلك �لكثر من �الأمو�ل 
و�الأدو�ت �لتي توؤهلها للقيام باالأعمال �خلرية بالتعاون مع �جلمعيات �الأهلية حيث توىل 
بالعمل �خلري و�الن�شاين يف ثاث حكومات بريطانية. ولفت غرين  م�شوؤوليات خا�شة 
�إىل �أن �لف�شل قد يوؤدي �إىل طريق �لنجاح كما ح�شل مع كثر من رجال �العمال �لذين كان 
�لف�شل يف خطو�تهم �الوىل هو بد�ية طريق جناحهم فمع �الإ�شر�ر و�لثبات �شقو� طريقهم 
�ىل �لنجاح يف �عمالهم وهو ما حدث يف و�دي �ل�شيليكون �المريكي و�ملتخ�ش�س ب�شناعة 
�لتكنولوجيا.. ولقد تخطى �ل�شعار �ف�شل كثر� و�ف�شل �شريعا حدود �لو�دي.. و�أكد �شرورة 
للتعلم  فر�شة  هنا  فالف�شل   .. ومبتكرة  جديدة  �أ�شياء  وجتربة  �لف�شل  �أخطاء  من  �لتعلم 
ولي�س للر�جع ومع ذلك يبدو �أن �لف�شل من وجهة �لنظر هذه غائب وغريب عن قطاع 
�الأعمال �خلرية. وقال �إن �لف�شل فر�شة للتعلم فنحن نتعلم من �لف�شل �أكرث مما نتعلم 
�إعتقاده باأن �الأعمال �خلرية تلعب دور� مهما يف �ملجتمع فهي  من �لنجاح .. و�أعرب عن 
�أن ي�شاب ب�شئ من  �ل��دور �لتجريبي يجب  جمال لتجربة �الأفكار على مدى طويل وهذ� 
�لف�شل. و�أ�شار غرين �إىل �أن �لربوفي�شور جويل فاي�شمان حتدث يف كتابه �ملوؤ�ش�شة .. �شر 
�أمريكي عظيم و�لذي ي�شلط �ل�شوء فيه على ما�شي وحا�شر وم�شتقبل �الأعمال �خلرية 
�أربع موؤ�ش�شات خرية فقط �عرفت بوجود مبادر�ت فا�شلة..  �أن  يف �لواليات �ملتحدة عن 
ومن هذه �ملعلومة نخل�س �إىل ثاث نتائج هامة �أولها �أن قطاع �الأعمال �خلرية ال يعلم 
�إن كان ناجحا �أم فا�شا و�أن موؤ�ش�شات قطاع �خلر ال تعلن عن �ملبادر�ت �لفا�شلة وال تدعو 
للتعلم من �الأخطاء �لتي وقعت بها و�آخرها �أن �ملخاطرة لي�شت من عاد�ت قطاع �الأعمال 

�خلرية.
�ملجتمع  يف  بدورها  تقوم  ال  �خلرية  �ملوؤ�ش�شات  �أن  �ىل  �لنتائج  هذه  من  �ملحا�شر  وخل�س 
كر�أ�س مال خماطر وعليها �أن تقوم مببادر�ت �إبد�عية حلل بع�س مع�شات �ملجتمع ب�شكل 
نحو  �جتاها  ثمة  �أن  غرين  و�أك��د  ب��ه.  تقوم  �أن  �ملخاطر  تتفادي  �لتي  للحكومات  ميكن  ال 
�الأخ��رة جيل من  �لعقود  �لف�شل.. وق��ال لقد ظهر يف  �ملوؤ�ش�شات �خلرية من  تغير قلق 

 . �ملخاطرة  يتحا�شون  وال  �أث��ر  ذ�ت  خرية  �أع��م��ال  متويل  �إىل  يتطلعون  �ل��ذي  �ملح�شنن 
�ملوؤلف ماثيو بي�شوب و�شف هذ� �جليل من �ملتربعن يف مقال له يف جملة  �أن  ولفت �ىل 
�ال�شتفادة  �أح�شن  �جليل  هذ�  الأن  وذلك  �لر�شملة  حم�شني  ب�   2006 عام  �الإيكونومي�شت 
من �لدرو�س �لتي تعلموها من خربتهم يف جمال �الأعمال. وتناول �ملحا�شر يف هذ� �ل�شدد 
�لعاملي  �مل�شتوى  �الأعمال �خلرية على  �نخرطو� يف  �لذين  �الأعمال  �شرة عدد من رجال 
وهم : تيد ترنر : موؤ�ش�شة �شبكة )�شي �أن �أن( �الإخبارية و�الأب �لروحي ل� حم�شني �لر�شملة 
1997روح هذ�  �ملتحدة عام  �ملقدر مبليار دوالر لاأمم  �ل�شخي  .. وقال لقد مثل تربعه 
�أن  وذك��ر  �لب�شرة.  نفاذ  عن  تنم  وجريئة  �شجاعة  مببادر�ت  �لقيام  وهو  �جلديد  �لتوجه 
�إعان تيد ترنر عن ��شتعد�ده لدفع ذ�ك �ملبلغ �شلط �ل�شوء على �الأعمال �خلرية حيث 
و�شع ترنر �شقفا جديد� للعطاء ميثل بذلك �ل�شمة �الأوىل لهذ� �جليل وهي: �ل�شجاعة.  
�ملتربعن قاطبة يف يومنا هذ� وهو موؤ�ش�س  �أ�شهر   : �ملحا�شر جتربة بيل جيت�س  وعر�س 
عدد  معاجلة  على  كامل  ب�شكل  حاليا  يعمل  جيت�س  �أن  �ىل  الفتا   .. مايكرو�شوفت  �شركة 
من �مل�شاكل مبا يف ذلك �إ�شاح �لنظام �لتعليمي يف �لواليات �ملتحدة و�الأمر��س �لوبائية 
مثل �ملاريا و�شلل �الأطفال ولفت �ىل �أنه على �لرغم من �أنه يقف على ر�أ�س �أكرب موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة �شغرة جد�  باأنها  وماليند� جيت�س  بيل  موؤ�ش�شة  ي�شف  �أنه  �إال  �لعامل  خرية يف 
خا�شة  �لقطاعات  بع�س  بقدر�ت  �أي�شا  وباملقارنة  �ملوجودة  بامل�شاكل  باملقارنة  كذلك  الأنها 
�حلكومات من �أجل ذلك متيزت مبادر�ت جيت�س بعقد �شر�كات مع �حلكومات و�ملوؤ�ش�شات 
�خلرية و�ملجتمعية �ملختلفة. و�أ�شار غرين �ىل �أن جيت�س لعب دور� فاعا يف خف�س معدل 
25 باملائة خال �لعقد �ملا�شي وهذ� ما يجعل �لرجل  �لوفيات من مر�س �ملاريا بن�شبة 
ممثا ل�شمة مهمة للعمل �خلري وهي وجود �شخ�شيات قيادية حيث متكن من ��شتقطاب 
و�لقدرة يف  �لرغبة  لديه  فكانت  بالعمل �خلري  يعملون حاليا  �لذين  �لنا�س  �لكثر من 
�ل�شود�ين-  �الأعمال  رجل  �إبر�هيم  حممد  �شرة  �ملحا�شر  و�أورد  خمتلفة.  بطرق  �لتغير 
يف  فاعا  دور�  لعب  �ل��ذي  �الأفريقية  �الت�����ش��االت  ل�شركة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �ل��ربي��ط��اين 
�إفريقيا عرب �إطاقه جلائزة �حلوكمة �الإفريقية �شنة 2007 بقيمة خم�شة ماين دوالر 
متنح للقادة �الأفريقين �لذين لديهم �شجل م�شرف يف خدمة �شعوبهم .. موؤكد� �أن هذه 
�جلائزة متثل بعد �لب�شرة حيث حتلى حممد �إبر�هيم بنظرة ثاقبة تو�شل من خالها �أن 
�إ�شاح �لقياد�ت �الإفريقية هو ذو �أهمية كربى ل�شاح �لقارة. وقال �إن هذه �جلائزة منحت 
لثاثة من �لقادة �الفارقة �ل�شابقن �لذين �نخرطو� يف �أعمال �خلر مع ر�تب تقاعدي ملدة 
10 �شنو�ت وحجبت هذه �جلائزة يف كثر من �ل�شنو�ت لعدم وجود �أي من �لقادة �الفارقة 

�لذي ي�شتحقونها.
وعر�س �ملحا�شر ل�شرة �ل�شر رونالد كوهن : ر�ئد ر�أ�س مال �ملخاطرة �لربيطاين و�لذي 
برع يف توظيف �ال�شتثمار بدال من �الأعمال �خلرية لدعم �لق�شايا �خلرية. وقد بد�أت 
وزير  �شكلها  و�لتي  �الجتماعي  �ال�شتثمار  جلنة  تر�أ�س  عندما   2000 �شنة  كوهن  رحلة 
�ال�شتثمار  �جت��اه  لي�س يف  �لوقت عمل مبثابرة  ذل��ك  ب��ر�ون ومنذ  ج���وردون  �آن���ذ�ك  �ملالية 
�الجتماعي بل �أي�شا يف تطوير �الأدو�ت �ملالية �ملطلوبة لدعم هذ� �لقطاع ال �شيما �شند�ت 
�الأثر �الجتماعي .. منوها باأن كوهن ميثل �شمة �الإ�شر�ر يف �ال�شتمر�ر يف �لعمل �خلري 

حيث كان �لطريق طويا و�شعبا الإن�شاء هذه �لنوعية من �ال�شتثمار�ت.
�لكثر  �شدم  و�ل��ذي  �ل�شيليكون  و�دي  يف  �ملخاطر  م�شتثمر  ثايل  بير  دور  غرين  وتناول 
عندما �أعلن �شنة 2010 �أنه �شيهدي مبلغ 100 �ألف دوالر الأ�شخا�س يركون �لدر��شة 

�جلامعية يف �شبيل تطبيق �أفكارهم بدال من مت�شية �لوقت يف �لدر��شة.
و�أ�شاف �ملحا�شر يف هذ� �ل�شدد رمبا يكون ثايل حمقا �أو خمطئا يف ذلك ولكنه يقول: �إن 
�أتيت باأمر جديد فاإنه �شيبدو غريبا بع�س �ل�شيء يف جميع �الأح��و�ل.. وميثل ثايل ميزة 

�ال�شتعد�د لتجريب �أفكار جديدة ويج�شد �شمة �الإبد�ع.
�لذين ال  �الأعمال  �أمثلة للجيل �جلديد من حم�شني رج��ال  وق��ال غرين تلك هي خم�شة 
للو�قع وعدم  �أن��ه عرب حتديهم  .. مو�شحا  عاملنا  �شبيل حت�شن  �ملخاطرة يف  ينفرون من 
�إليه  �أن ي�شبو  �أث��ر عظيم وهو ما يجب  �لفر�شة لتحقيق  ف��اإن لديهم  �لف�شل  خوفهم من 

كل حم�شن.
وتبادل غرين �الأفكار مع �حل�شور و�أجاب عن �أ�شئلتهم �لتي تت�شل مبحاور �ملحا�شرة و�أكد 
�الأعمال �خلرية الأن هذ�  للف�شل يف  تاأ�شي�س جائزة  .. ودعا �ىل  �لنجاح  �لف�شل مفتاح  �أن 

�لف�شل مع �ال�شر�ر على �ال�شتمر�ر فيه �شيقودنا �ىل ممار�شة جتارب ناجحة م�شتقبا.
ودعا �ملح�شنن �إىل �لتحدث عن جتاربهم �خلرية �لفا�شلة فنجاحهم عند ذلك هو �أن ال 
يف�شل �أحد كما ف�شلو� .. وقال �إن �خلوف من �لف�شل �أمر غريزي ورمبا كان �لف�شل �الأول 
�أجل  �أن نتحدث عن جتاربنا ب�شدق من  بعد ذلك �ىل جتربة ويجب  �الأ�شو�أ ويتحول  هو 
خلق بيئة حمفزة للعمل �خلري. و�أكد �أن مو�جهة �لف�شل ال تكون �إال من خال �ل�شفافية 
�لكاملة و�ل�شر�حة و�النفتاح على �الأ�شخا�س �لذين ناأخذ منهم �ملال لبناء �مل�شد�قية بيننا 
�أي  �ملدنية يف  �لثقافة  �لنهاية ج��زء� من  �أن يكون يف  �لعمل �خل��ري يتعن  �أن  .. مو�شحا 

دولة.
و�البتكار  �خل��ري��ة  �الأع��م��ال  جم��ال  يف  ر�ئ���د�  عامليا  خبر�  يعترب  غرين  مايكل  �أن  يذكر 
�الجتماعي وم�شاركا فاعا يف �لعديد من �مل�شاريع �الجتماعية وهو �أحد م�شت�شاري م�شروع 
�شبكة �ملجتمع �لكبر وع�شو يف �ملجال�س �ال�شت�شارية لكل من موؤ�ش�شة �إميبوت�س تر�شت وهو 
لل�شر  �ملتحدة و فريق بي وهي مبادرة جديدة  باململكة  ر�ئد للم�شاريع �خلرية  �شندوق 
ريت�شارد بر�ن�شون تهدف �إىل توحيد جهود قادة �الأعمال ذوي �لروؤية �لثاقبة تعزيز� للتفكر 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  من�شب  حاليا  غرين  يتوىل  �الأع��م��ال.  م�شاريع  يف  �مل��دى  �لبعيد 
يهدف  موؤخر�  تاأ�ش�س  م�شروع  وهو  �الجتماعي  �لتقدم  حتمية  �إمربتف  بروغر�س  �شو�شل 
�إج��ر�ء�ت خا�شة بالرفاه �ملحلي تكون قابلة للتنفيذ بغر�س م�شاعدة �حلكومة  �إع��د�د  �إىل 
و�ل�شركات و�ملجتمع �ملدين على �لتعاون ب�شورة �أكرث فعالية من �أجل �لت�شدي للتحديات 
�الجتماعية و�لبيئية �لكربى �لتي تو�جه �لعامل. و�شارك غرين مع ماثيو بي�شوب يف تاأليف 
كتاب: �لر�أ�شمالية �خلرية: كيف ننقذ �لعامل بالعطاء �ل�شادر عن �الإيكونوم�شت..وو�شف 
كتابه �لر�أ�شمالية �خلرية باأنه �لكتاب �لذي �شلط �ل�شوء على �جليل �جلديد من �ملح�شنن 
و�مل�شتثمرين �الجتماعين �ملهتمن بتاأثر �الأعمال �خلرية على �لعامل. �ألف مايكل غرين 
�أك��رب و�ل��ذي يحلل  �أج��ل جمتمع  ر�أ�شمالية جديدة من  �أي�شا كتاب �لطريق من �خل��ر�ب: 
�لنا�س  خدمة  �أج��ل  من  �لر�أ�شمالية  الإ���ش��اح  �أع��م��ال  ج��دول  وي�شع  �ملالية  �الأزم���ة  �أ�شباب 
و�لعامل ب�شورة �أف�شل. كما �ألف كتاب هل بالذهب نوؤمن م�شتقبل �ملال يف ع�شر �اللتبا�س 

و�ل�شك و�لذي يتناول �ملع�شات �ملالية �لتي تقود �إىل �إحد�ث حتول يف تكنولوجيا �ملال. 
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مهرجان ليوا للرطب 2013 ي�ستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها
بجناح  �لتو�يل  على  �لتا�شع  للعام  للرطب  ليو�  مهرجان  يف  �خلا�شة 
�ملهني  و�لتاأهيل  �لعمل  ور���س  تعر�س من خاله من��اذج من منتجات 
�حلرفية و�ليدوية و�لبالغ عددها 18 ور�شة موزعة يف مدينة �أبوظبي 
و�لعن ومنها منتجات ور�س �لتطريز ور�س �خلياطة ور�س �ملجوهر�ت 
ور�شة �الأنتيك. كما يقدم جناحها جمموعة من مطبوعاتها و�إ�شد�ر�تها 

�الإعامية �لتي توثق الأن�شطة وجتارب فئات ذوي �الإعاقة.
و�أكد �شعادة حممد حممد فا�شل �لهاملي نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة 
�لكثر  للتو�جد يف  لديها خطط مربجمة  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �لعام  �الأم��ن 
�ملوؤ�ش�شات  �أو�ئ��ل  من  �أنها  كما  و�ملعار�س..  و�ملنا�شبات  �لفعاليات  من 

و�لهيئات �حلكومية �لتي ت�شارك باإيجابية يف �ملنا�شبات �لوطنية.

مناطق �لدولة ليتحول �إىل كرنفالية ثقافية وتر�ثية و�شياحية كربى 
�أنها  �ملهرجان  ز�ئ��ر�ت  �إح��دى  و�أك��دت خلود حلمي ح�شن  �ملنطقة.  يف 
ت��زور فيها مهرجان ليو� للرطب وهي �شعيدة جد�  �لتي  �مل��رة �الأوىل 
بهذه �لزيارة كونها �شهدت فقر�ت فنية و��شتعر��شية وثقافية خمتلفة 
باالإ�شافة �إىل �شر�ئها لبع�س �ملعرو�شات �لر�ثية �ملتميزة �لتي جذبت 

�إليها زو�ر� كثرين �شو�ء من د�خل �لدولة و خارجها.
�أن  �ل�شعودية  م��ن  �ل��ز�ئ��ري��ن  �أح���د  �لقحطاين  ع��ب��د�هلل  ط��ال��ب  ور�أى 
�ملهرجان حدث ناجح ومتميز ومتنى لو �أن �ل�شحف �خلليجية كر�شت 
و�القت�شاد  �ل���ر�ث  �إح��ي��اء  يف  و���ش��رورت��ه  باأهميته  للتوعية  ح��م��ات 
فعالياته  متابعة  م��ن  �خلليج  دول  م��ن  �ل���ز�ئ���رون  ليتمكن  �ل��زر�ع��ي 

و�أ�شار  و�الطاع عليها ومعرفة تفا�شيلة قبل �نطاقته بوقت كاف. 
�إىل �شرورة تو�جد من�شور�ت حول �ملهرجان يف �ملنافذ �حلدودية خا�شة 
منفذ �لغويفات. و�أكد علي �لنعيمي �أن �ملهرجان ��شتطاع تثبيت نف�شه 
مبختلف  �لنا�س  �أ�شبح  بعدما  �الإم���ار�ت  يف  �ل�شياحية  �خلارطة  على 
فئاتهم و�شر�ئحهم يجدون فيه ما يلبي �حتياجاتهم.. فرجال �الأعمال 
�ملهتمون بزر�عة �لنخيل يحر�شون على �لتو�جد يف موقعه لاطاع 
على �آخر م�شتجد�ت �شوق �لرطب .. كما يحر�س �لعديد من �ملهتمن 
بالر�ث على �حل�شور من �أجل �الطاع على ما يقدمه هذ� �حلدث 

�لفريد من جديد يف هذ� �ملجال.
�الحتياجات  وذوي  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  وت�شارك 

•• اأبوظبي-وام:

ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �شمو  �ل���ذي   2013 ل��ي��و� للرطب  �شهد م��ه��رج��ان 
وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  وتنظمه  �لرئا�شة  �شوؤون 
�خلمي�س  غ��د�  فعالياته  تختتم  و�ل���ذي  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  و�ل��ر�ث��ي��ة 
تو�فد �لعديد من �لزو�ر و�ل�شياح لا�شتمتاع بالفعاليات �ملتنوعة �لتي 
�ملختلفة وفقر�ته �لرفيهية و�لتثقفية  �مل�شابقات  �شمها مبا يف ذلك 
و�لر�ثية بجانب �ملناف�شات �الأ�شا�شية فيه. ومن خال �الأيام �ملا�شية 
م��ن خمتلف  �ل��رط��ب  ب��زر�ع��ة  �ملهتمن  ��شتقطاب  �مل��ه��رج��ان يف  جن��ح 

كرم عددا من كبار املح�ضنني وامل�ضاندين لهيئة الهالل الأحمر 

حمدان بن زايد: الإمارات حري�سة على دعم املبادرات التي تعزز جانب امل�سوؤولية الجتماعية

خالل جمل�س حممد بن �ضليم الذي نظمه مكتب الداخلية لحرتام القانون 

حمو اأمية القانون �سرورة ملحة داخل املوؤ�س�سات الريا�سية وخارجها
• اإعلء �سيادة القانون واجب وطني لأفراد املجتمع بكافة فئاته
• ن�سر ثقافة احرتام القانون ريا�سيًا مطلب مهم لبناء الأجيال
• القانون يناه�س ال�سلوكيات الفا�سدة ومينع فو�سى املجتمعات

• حاجة املوؤ�س�سات الريا�سية لثقافة جديدة تخدم احرتام القانون

•• اأبوظبي -وام:

ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لهال  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل���غ���رب���ي���ة 
�الإم�����ار�ت بقيادة  �الأح��م��ر ح��ر���س 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�الإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  دع��م  على  �هلل 
�الجتماعية  �مل�شوؤولية  تعزز  �لتي 
قطاعات  بن  �الإن�شانية  و�ل�شر�كة 

�ملجتمع ومنظماته �الإن�شانية.
�أ�شبحت  �الإم���ار�ت  �إن  وق��ال �شموه 
�مل��ب��ادر�ت �خلاقة لتخفيف  ر�ئ��دة 
�الإن�شانية  �لكر�مة  و�شون  �ملعاناة 
مبادرة  �إىل  �ل�شدد  هذ�  يف  م�شر� 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
طفل  م���ل���ي���ون  ل��ك�����ش��وة  �هلل  رع������اه 
حمروم حول �لعامل و �لتي حققت 
�ملليون  ح��اج��ز  تخطت  و  �أه��د�ف��ه��ا 
�أيام   10 طفل م�شتفيد بعد مرور 

فقط من �إطاقها.
ذل������ك خ������ال ح���ف���ل تكرمي  ج������اء 
�أم�س  �شموه بق�شر �المار�ت م�شاء 
�ملح�شنن  ك��ب��ار  م���ن  ع����دد�  �الول 
�الأحمر  �لهال  لهيئة  و�مل�شاندين 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن  ب��ح�����ش��ور �شمو 
حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد 

�لفجرة.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ك��م��ا ح�����ش��ر �حل���ف���ل 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�شمو 
نهيان  �آل  حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ 
�آل  حممد  بن  �شرور  �ل�شيخ  و�شمو 
و�لوزر�ء  �ل�شيوخ  من  وع��دد  نهيان 
�لدبلوما�شي  �ل�����ش��ل��ك  و�أع�������ش���اء 
و�أع���رب  �ل���دول���ة.  ل���دى  �ملعتمدين 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن ز�ي����د 
للجهود  ت��ق��دي��ره  ع���ن  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لعطاء  يف  �خل���رون  يبذلها  �لتي 
تلك  �إن  �شموه  وق���ال   .. �الإن�����ش��اين 
�لر�ئد  �ل��دول��ة  دور  ع��ززت  �جلهود 
يف �مل���ج���ال �خل����ري وع��م��ق��ت قيم 

•• دبي- حم�صن را�صد

�أكد �مل�شاركون يف �ملجل�س �لرم�شاين 
�لذي جاء حتت عنو�ن )دور �ملوؤ�ش�شات 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف دع���م ث��ق��اف��ة �ح���ر�م 
�لقانون  �أم���ي���ة  حم���و  �أن  �ل���ق���ان���ون( 
�ملوؤ�ش�شات  د�خ������ل  م��ل��ح��ة  �����ش����رورة 
�شيادة  و�إع��اء  وخارجها،  �لريا�شية 
�لقانون و�جب وطني الأفر�د �ملجتمع 
�حر�م  ثقافة  ون�شر  ف��ئ��ات��ه،  بكافة 
لبناء  مهم  مطلب  ريا�شياً  �لقانون 
�لقانون  �أن  م��و���ش��ح��ن  �الأج����ي����ال، 
ومينع  �لفا�شدة  �ل�شلوكيات  يناه�س 
�ملوؤ�ش�شات  �مل���ج���ت���م���ع���ات،  ف���و����ش���ى 
جديدة  لثقافة  حاجة  يف  �لريا�شية 
تخدم �حر�م �لقانون. وينبغي و�شع 
حقيقية  تثقيفية  ترفيهية  ب��ر�م��ج 
ك��اف��ة وال  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ت��خ��اط��ب 
�لريا�شية  �ملجتمعات  على  يقت�شر 
�لكبر و�ل�شغر،  فقط ي�شتفاد منه 
بالنظم  وت��ع��ري��ف��ه��م  ف��ك��ره��م،  تنمي 
و�شبل  لاأفر�د،  و�أهميتها  �لقانونية 
�أحر�م تلك �لنظم من نابع �الدر�ك 
و�لفهم و�مل�شوؤولية. جاء ذلك �شمن 
تنظمها  �لتي  �لرم�شانية  �ملجال�س 
م���ك���ت���ب ث���ق���اف���ة �ح��������ر�م �ل���ق���ان���ون 
بوز�رة �لد�خلية، و��شت�شاف �ملجل�س 
���ش��ل��ي��م رئي�س  ب���ن  �ل���دك���ت���ور حم��م��د 
و�ل�شياحة  لل�شيار�ت  �الإم��ار�ت  ن��ادي 
بح�شور  �ل���ع���امل���ي،  �ل���ر�ل���ي���ات  ب��ط��ل 

�ل�����ل�����و�ء م���ه���ن���د����س �خل����ب����ر حممد 
�لعامة  �الإد�رة  مدير  �ل��زف��ن  �شيف 
و�لدكتور  دب����ي،  ���ش��رط��ة  يف  ل��ل��م��رور 
�مل���ق���دم ���ش��اح �ل���غ���ول م��دي��ر مكتب 
�لد�خلية،  وز�رة  يف  �لقانون  �ح��ر�م 
�ل�����ش��ري��ف رئي�س  ي��و���ش��ف  و�ل��دك��ت��ور 
�ل��ري��ا���ش��ي باحتاد  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ه��ي��ئ��ة 
�الم����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم، وحم��م��د �ملر 
حكام  وب��ع�����س  �ملت�شابقن،  م�����ش��وؤول 
من  �ل�شباط  من  وع��دد  �لريا�شية، 
مكتب ثقافة �حر�م �لقانون،ورجال 
�ل��دي��ن و�ل��ري��ا���ش��ة و�الإع��ام��ي��ن يف 

�الإمار�ت. 

�ضلوكيات ال�ضباب
و�رتكز �ملجل�س على 3 حماور �شمت 

و�ل�شلبية،  �اليجابية  بن  �لريا�شية 
يف  �ل��ري��ا���ش��ة  ت�شهم  م��دى  �أي  و�إىل 
فيما  �لقانون،  �ح��ر�م  ثقافة  غر�س 
�إ�شاء�ت  على  �ل��ث��ال��ث  �مل��ح��ور  ي��رك��ز 
قانونية. قال �مل�شاركون �إن �مل�شاهر 
م��ن �ل��ري��ا���ش��ي��ن ي���وؤث���رون بعمق يف 
يعد  لذ�  �ل�شباب،  و�شلوكيات  تفكر 
�الأفعال  كل  يف  لهم  ق��دوة  �لريا�شي 
و�الأخاقيات حتى يف �شكله وطريقة 
ملب�شه، لي�شبحو� مركز� من مر�كز 
وكل  �ملجتمع،  يف  �الأخاقية  �لقيادة 
ما يقومون به من �شلوك يعد ر�شائل 
�شمنية لاأجيال، قد تكون �إيجابية 
�الأخرين  ك���اح���ر�م  م�����ش��م��ون��ه��ا  يف 
و�اللتز�م بقو�نن �للعب �حل�شاري، 
لتهذيب  م�شدر�  ريا�شتهم  لتكون 

�مل��ح�����ش��ن��ن وم��ن��زل��ت��ه��م ع���ن���د �هلل 
�شبحانه وتعايل م�شت�شهد� مبا جاء 
�لنبوية  و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�آن  يف 
من �آيات و�أحاديث نبوية. وقال �إن 
�إختطت �شنة حميدة  قيادة �لدولة 
خال كل عام متثلت يف تكرمي �أهل 
�خلر و�ملح�شنن فيها وهذ� يوؤكد 
���ش��ب��اق��ون لعمل  �أه���ل �الم�����ار�ت  �أن 
�مل���ال للمحتاجن  وت��وج��ي��ه  �خل��ر 
و�ل���ف���ق���ر�ء وح����ث �الآخ����ري����ن على 
.. م�شر� �ىل  �الن��ف��اق و�الح�����ش��ان 
�أن �المار�ت تفتح �أياديها لاإ�شهام 
�لعمل  ه���ذ�  و�ل��ك��ث��ر يف  ب��ال��ق��ل��ي��ل 
�ل�شريعة  ���ش��ل��ب  م���ن  ي��ع��د  �ل�����ذي 

�ال�شامية.
�إىل  حمادة  ف��اروق  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
وعلى  �الأح���م���ر  �ل���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  �أن 
يتجاوز  مل  عمرها  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 
�أنها جت��اوزت يف  �ال  �ل�ثاثة عقود 
عملها و�أد�ئها �لعديد من �ملنظمات 
�ملجال  و�لدولية يف هذ�  �القليمية 
وو���ش��ل��ت �ىل ك��اف��ة ب��ق��اع �الر�����س 
لتقدم يد �لعون و�مل�شاعدة للجميع 
ق�شيدة  �حلفل  برنامج  وت�شمن   .
�شعرية �ألقتها �لطالبة �شمه مكتوم 
�ل���ه���ال �الحمر  ع�����ش��وة  �ل��ك��ع��ب��ي 

�لطابي.
ومت ع���ر����س ف��ي��ل��م ي��ج�����ش��د �ل����دور 
�ل��ه��ي��ئ��ة لتح�شن  ب���ه  ت��ق��وم  �ل����ذي 
ح���ي���اة �ل���اج���ئ���ن �ل�������ش���وري���ن يف 
معاناتهم  وتخفيف  ولبنان  �الردن 
وذلك مب�شاحبة �لفنان �المار�تي 
ح�����ش��ن �جل�����ش��م��ي �ل�����ش��ف��ر فوق 
ختام  ويف   . �حل�شنة  للنو�يا  �لعادة 
�حل��ف��ل ق���ام ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
�آل نهيان بتكرمي �شاحب  بن ز�يد 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل�����ش��رق��ي 
�لتكرمي  وت�����ش��ل��م  �ل��ف��ج��رة  ح��اك��م 
نيابة عن �شموه �شمو �ل�شيخ حممد 
�ل�شرقي ويل  ب��ن حممد  ب��ن حمد 

عهد �لفجرة.
كما مت تكرمي �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  �الأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام 

تكون  قد  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف  �ل�شلوك، 
كثر�  ي��ق��وم  ح��ي��ث   ، �شلبية  ر���ش��ال��ة 
خمالفة  ب�شلوكيات  �لريا�شين  من 
�ملاعب  د�خ���ل  و�الأع�����ر�ف  للقانون 
كاالأعمال و�حلركات �ملنافية للحياء 
�لعام �أو �شب �حلكام �أو �لتعدي على 
ي��ق��وم �ل�شباب  �ل��اع��ب��ن، وم���ن ث��م 
بتقليد تلك �ل�شلوكيات تقليد� �أعمى 

دون �إدر�ك لتبعياتها �لقانونية.

القيم والعادات
�لريا�شين  ع��ل��ى  ينبغي  و�أ���ش��اف��و� 
�لنف�شي  تاأثرهم  م��دى  ي��درك��و�  �أن 
�لو�شع  م���ع  �مل��ج��ت��م��ع،  �أف������ر�د  ع��ل��ى 
�لنموذج  ميثلون  �أن��ه��م  �الع��ت��ب��ار  يف 
�الم���ث���ل ع��ن��د ���ش��ري��ح��ة ك���ب���رة من 
�أن  وحت���اول  تقلدهم  �لتي  �ملجتمع، 
�أخ��رى منهم من حيث  تكون ن�شخة 

�ل�شلوكيات و�الأخاقيات.
وذكر �ملتحدثون �أن بع�س �لاعبن 
�الن  ح���ت���ى  ي����ع����و�  و�مل�������ش���ج���ع���ن مل 
د�خل  ت��رت��ك��ب  ���ش��ل��وك��ي��ات  ه��ن��اك  �أن 
�مل����اع����ب وق�����د ج���رم���ه���ا �ل���ق���ان���ون، 
�لذي  �لفا�شح  و�ل��ف��ع��ل  �ل�شب  مثل 
ي���اأخ���ذ ���ش��ك��ل رق�����س م��ب��ال��غ ف��ي��ه �أو 
بحركات  �ل���ق���ي���ام  �أو  م��اب�����س  ن����زع 
ل��اآد�ب �لعامة، �المر �لذي  منافية 
ي��ت��ط��ل��ب م���زي���د م���ن �جل���ه���د لن�شر 
�حر�مها،  و���ش��ب��ل  �ل��ق��ان��ون  ث��ق��اف��ة 
�لريا�شين  ت�شرفات  �أن  وال�شيما 

توؤثر بدرجة كبرة يف فئات �ملجتمع 
كافة. وقال �مل�شاركون يجب �أن يكون 
�فر�د �ملجتمع على درجة كبرة من 
�ل���وع���ي ب��ال��ق��ان��ون، و�ل���ت���ع���رف على 
�أهمية تنفيذه و�حر�مه، بنابع من 
�حل���ب �الل���ت���ز�م و�ل���ق���و�ع���د، فابد 
�جتماعية  ث��ق��اف��ة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن 
�ملجتمع  �أف���ر�د  ل��دى جميع  ج��دي��دة 
مب���خ���ت���ل���ف �أع������م������اره������م وف���ئ���ات���ه���م 
و�شر�ئحهم باأهمية و�شرورة �حر�م 
و�لقيم  و�الأع�����������ر�ف  �ل���ت�������ش���ري���ع���ات 
و�ل���ع���اد�ت �الي��ج��اب��ي��ة. و�أ����ش���ارو� �إىل 
�أهمية تن�شئة �لطفل بطرق �شليمة، 
وت���و����ش���ي���ح �ل�������ش���و�ب و�خل����ط����اأ له، 
و�لدولة ال تبخل بجهودها يف و�شع 
حتمي  �لتي  و�ل��ق��و�ن��ن  �لت�شريعات 

�لطفولة، وت�شاعد على تنميتها.
 

حماية املجتمعات
و�أكدو� �أن �لقو�نن هى �حلدود �لتي 
يجب على كل �أفر�د �ملجتمع �لتعرف 
عليها و�حر�مها و�اللتز�م بها، وال 
�شفاعة فيها ملن يتعدى تلك �حلدود، 
�لقو�عد  م��ن  جم��م��وع��ة  ف��ال��ق��ان��ون 
�ل��ت��ي ت��ن��ظ��م �ل��ع��اق��ة ب���ن �الف����ر�د 
و�لهيئات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
من  �ملجتمعات  وحتمي  و�مل�شئولن، 
�لفو�شى و�لف�شاد، فابد من وجود 
�ل�������ش���و�ب و�ل���ع���ق���اب ح��ت��ى ي��ت��م ردع 
�لعامة  �ملنفعة  وحتقيق  �ملخالفن 

�ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�الأعلى لاأمومة و�لطفولة وت�شلم 
�ل�شيخ  �شموها  ع��ن  نيابة  �ل��و���ش��ام 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ح���م���د�ن ب���ن ز�ي����د �ل 
نهيان. و�شمل �لتكرمي �شمو �ل�شيخ 
طحنون بن حممد �ل نهيان ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�شمو 
نهيان  �ل  حممد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
�ل  حممد  بن  �شرور  �ل�شيخ  و�شمو 

نهيان.
كما مت تكرمي �شمو �ل�شيخة �شم�شة 
�لو�شام  وت�شلم  نهيان  �ل  ز�يد  بنت 
بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شموها  نيابة عن 
طحنون بن حممد �آل نهيان و�شمو 
بن  ح��م��د�ن  بنت  �شامة  �ل�شيخة 
�لو�شام  وت�شلم  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
ن��ي��اب��ة ع���ن ���ش��م��وه��ا م���ع���ايل جرب 
�شم�شة  �ل�شيخة  و�شمو  �ل�شويدي 
نهيان  �آل  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت 
�شموها  ع��ن  نيابة  �ل��و���ش��ام  وت�شلم 
�ل�شيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد �آل 
بنت  عو�شه  �ل�شيخة  و�شمو  نهيان 
وت�شلم  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ل�شيخ  �شموها  ع��ن  نيابة  �ل��و���ش��ام 
حمد�ن بن �شلطان بن حمد�ن بن 
�ل�شيخة  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �ل  حم��م��د 
�شيخة بنت �شعيد �آل مكتوم و�شمو 
�ل�شيخة علياء بنت خليفة بن �شعيد 
�آل مكتوم وت�شلم �لو�شام نيابة عن 
مرو�ن  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شموهما 
�آل مكتوم و�شمو �ل�شيخ حممد بن 

خليفة بن �شعيد �آل مكتوم.
ك��ذل��ك تكرمي  ومت خ���ال �حل��ف��ل 
�آل  بطي  بن  حممد  �ل�شيخ  معايل 

حامد و�شعادة ح�شن خان �شاحب 
و�شعادة  خوري  عبد�لغفار  و�شعادة 
�لظاهري  ح���م���وده  ب���ن  ع��ل��ي  ف����رج 
�ح��م��د �حلبتور  ب��ن  و���ش��ع��ادة خلف 
ب���ن حموده  و����ش���ع���ادة غ����امن ع��ل��ي 
جمعه  خليفة  و���ش��ع��ادة  �ل��ظ��اه��ري 
�ل���ن���اب���ودة و����ش���ع���ادة حم��م��د ح�شن 
ر��شد  بن  �شلطان  و�شعادة  �لكربي 
بن  علي  و�شعادة  �لظاهري  �شعيد 
�ل��ظ��اه��ري وورث���ة �ملرحوم  ح��رم��ل 
نا�شر بن مذكر �آل �شايف �لهاجري 
�حمد  ع����ب����د�ل����ق����ادر  و�ل�����دك�����ت�����ور 
�لبلو�شي  حممد  وع��ل��ي  �ل�شنكري 
وماجد حممد �من �لكاظم وحمد 
�ل�شام�شي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  ب��ن رح��م��ه 
وحممد ثاين ح��ارب وغ�شان عبود 
وح�شن  �ل���زع���ب���ي  حم���م���د  وول����ي����د 
يو�شف  و��شماعيل  حممد  عبد�هلل 
�ل�شعدي و�حمد عمر �شامل �لكربي 
�لعامري  حم��م��د  ����ش���امل  و���ش��ه��ي��ل 
و�لفنان �المار�تي ح�شن �جل�شمي 
و�لطالبة  �خل����و�ر  ع��ل��ى  و�ل�����ش��اع��ر 

�شمه مكتوم �لكعبي.
ك��م��ا مت ت��ك��رمي ع���دد م��ن �جلهات 
الأن�شطة  �ل���د�ع���م���ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
جمعية   .. ومنها  �الح��م��ر  �ل��ه��ال 
دب�����ي  ب�����ن�����ك  و  �خل�������ري�������ة  دب����������ي 
حموده  ب��ن  وجمموعة  �ال�شامي 
�لوطنية  �بوظبي  ب��رول  و�شركة 
ب��ن �حمد  دروي�����س  و�شركة  �دن���وك 
وبنك  �ل���زك���اة  و���ش��ن��دوق  و�أوالده 
�لعامة  و�لهيئة  �لوطني  �بوظبي 
ل��ل�����ش��ئ��ون �ال����ش���ام���ي���ة و�الوق������اف 
و�لقهوة  ل��ل��ن  �مل��ع��ت��وق  وم�����ش��ان��ع 

وم�شرف �لهال و�شركة �المار�ت 
و�الن�شاري  �ت�شاالت  لات�شاالت 
ل���ل�������ش���ر�ف���ة و�����ش����رك����ة �الم���������ار�ت 
وهيئة  دو  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��ات�����ش��االت 
�المار�ت للهوية و�ل�شركة �لقاب�شة 
�لعامة �شناعات و�شركة �لوحد�نية 
و�الن�شاء�ت  للهند�شة  وتر�ي�شتار 
�لق�شر  و�شئون  �الوقاف  وموؤ�ش�شة 
و�ملدينة  �لعربية  �لقد�س  و�شركة 

�لعاملية للخدمات �الن�شانية.
�لوطني  �ملجل�س  �ل��ت��ك��رمي  و�شمل 
لاعام و وز�رة �لتنمية و�لتعاون 
�ل��دويل ودي��و�ن ويل عهد �بوظبي 
و�لقو�ت �مل�شلحة ووز�رة �خلارجية 
�ملالية  ود�ئ�����رة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ووز�رة 
ب��اأب��وظ��ب��ي ود�ئ������رة �ل��ن��ق��ل ود�ئ����رة 
�لبيئة  وهيئة  �القت�شادية  �لتنمية 
�بوظبي  وج���ه���از  �ل�����ش��ح��ة  وه��ي��ئ��ة 
�بوظبي  وبلدية  �لغذ�ئية  للرقابة 
�بوظبي  وم��ط��ار  م�����ش��در  و���ش��رك��ة 
�ل��دويل وط��ر�ن �الحت��اد وطر�ن 
�المار�ت و�شركة �بوظبي لاعام 
وجمموعة  ب��رج��ي��ل  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي 
�للولو  وجمموعة  �لفطيم  ماجد 
�لفوعة  و����ش���رك���ة  ه���اي���ربم���ارك���ت 
�لريا�شي  �لظفرة  ون���ادي  للتمور 
�ل��ث��ق��ايف وق�����ش��ر �الم�����ار�ت و�شكاي 
نيوز عربية وقناة �لعربية وجريدة 
وجريدة  �خلليج  وجريدة  �الحت��اد 
�ل��ب��ي��ان وج���ري���دة �الم������ار�ت �ليوم 
وج���ري���دة �ل���وط���ن و�مل���اري���ن���ا مول 
ختام  يف  ومت   . م�����ول  و�ب���وظ���ب���ي 
�لتذكارية  �ل�شور  �لتقاط  �حلفل 

مع �شمو ر�عي �حلفل.

�لدين  �أن  مو�شحن  �مل��ف��ا���ش��د،  وزج 
�الإ���ش��ام��ي ف��ر���س علينا ط��اع��ة �هلل 
ور�شوله و�أويل �الأمر �لذين ي�شعون 
ت��ل��ك �ل��ق��و�ن��ن ب��ت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا، فهى 
ملزمة ويجب تطبيقها و�حر�مها، 
و�إدر�ك مفاهيمها �لتي تعني حتقيق 

م�شلحة الأفر�د �ملجتمع.
و�أو����ش���ح���و� �أن�����ه ي��ج��ب ع��ل��ى �أف�����ر�د 
�شيادة  ب����ن  ي���ف���رق���و�  �أن  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل��ت��ع��رف عليه،  وث��ق��اف��ة  �ل���ق���ان���ون، 
نابع من  و�حر�مه وتنفيذه، بوعي 

�خل���ارج  لل�شخ�س  ع���ذر  وال  ف��ه��م��ه، 
�لقو�نن  تلعب  حيث  �ل��ق��ان��ون،  ع��ن 
�أفر�د  جميع  حماية  يف  �أ�شا�شياً  دور�ً 
�ملجتمع مبختلف �أعمارهم وفئاتهم 
حقوقهم  وح���م���اي���ة  و����ش���ر�ئ���ح���ه���م، 
و�أرو�حهم وتاأمن �شامتهم وحفظ 
حرياتهم بحيث تتولد لدى �الأفر�د 
�لقانون من  قناعة ر��شخة باحر�م 
�ل��ق��ائ��م على  �ل��ث��اب��ت  �مل��ب��د�أ  منطلق 
�خلوف  منطلق  من  ولي�س  �القتناع 

من �لعقوبة.

ماهيتها،  �ل��ق��ان��ون  �ح����ر�م  ث��ق��اف��ة 
�الجتماعي  �جل��ان��ب  م��ن  و�أهميتها 
و�ل�شور  و�ل�����ق�����ان�����وين،  و�ل����دي����ن����ي 

�خل����ر و �ل��ف�����ش��ي��ل��ة �مل��ت��اأ���ش��ل��ة يف 
نفو�س �أبناء �لوطن.

و�أكد �شموه �أن �لدولة �ختطت نهجا 
تعزيز  يف  منفرد�  و�أ�شلوبا  متميز� 
�الإن�شاين  و  �خل��ري  �لعمل  �أوج��ه 
م�شر�عيها  على  �الأب���و�ب  وفتحت 
�أم��ام �جلميع للم�شاهمة يف يد مد 
�ل��ع��ون ل��ل�����ش��ع��وب �ل��ت��ي ت��ع��اين من 
وطاأة �لظروف. وقال �شموه �إن قيم 
�خلر و �لعطاء متاأ�شلة يف نفو�س 
�أبناء �لوطن �لذين �شارو� على نهج 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  له  �ملغفور 
ثر�ه   �هلل  طيب  نهيان   �آل  �شلطان 
. و�شدد �شموه على �أن هيئة �لهال 
�الأحمر �شتظل ت�شطلع بامل�شوؤولية 
�الإن�شانية �مللقاة على عاتقها �شر� 
ع��ل��ى ن��ه��ج ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئي�س 
�إن���ن���ا ل���ن ندخر  �ل����دول����ة ..وق�������ال 
و�شعا يف تقدمي كل ما من �شاأنه �أن 
�الإن�شانية  �لدولة  مب�شرة  يرتقي 

ويعزز دورها .
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�الأحمر  �لهال  �إن هيئة  نهيان  �آل 
ن����اف����ذة �الإم����������ار�ت و���ش��ف��رت��ه��ا يف 
�أن  موؤكد�  �خل��ري  �لعمل  �شاحات 
ج�شور  مت��د  �أن  ��شتطاعت  �لهيئة 
�ملحبة و �ل�شام مع �شعوب �لعامل 
تنفذه  م��ا  خ���ال  م��ن  �مل�شت�شعفة 

من بر�مج وم�شاريع.
وخ��������ال ح����ف����ل �ل����ت����ك����رمي �أل����ق����ى 
�لفاحي  ع��ت��ي��ق  �ل��دك��ت��ور حم��م��د 
�الأمن �لعام لهيئة �لهال �الأحمر 
�الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �أك��د فيها  كلمة 
يقوم  مبا  تعتز  �حلكيمة  وقيادتها 
ب���ه �الأف������ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات م���ن دور 
وجهود  ب�������ارز  و�إن���������ش����اين  خ�����ري 
تعك�س  متميزة  وخ��دم��ات  خمل�شة 
و�أح��ا���ش��ي�����ش��ه��م جتاه  م�����ش��اع��ره��م 

�لفئات و �ل�شر�ئح �ملحتاجة.
بف�شل  �ن�����ه  �ل���ف���اح���ي  و�أ������ش�����اف 
و�ملح�شنن  �خل���ر  �ه���ل  م���ب���ادر�ت 
ت���ق���دم���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����ال �الأح���م���ر 
خطو�ت كبرة يف �ملجال �الإن�شاين 
و�ح���ت���ل���ت م����ر�ك����ز م���ت���ق���دم���ة بن 
�لدولية  و  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  ن��ظ��ر�ت��ه��ا 
وعلت من�شات �لتتويج يف �أكرث من 
منا�شبة عاملية تقدير� من �ملجتمع 
وم�شاريعها  ل��رب�جم��ه��ا  �ل������دويل 
�ل��ت��ي �ن��ت�����ش��رت يف م�����ش��ارق �الأر����س 

ومغاربها.
�أ���ش��اد م��ع��ايل �لدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
�الأوقاف  �لق�شاة وزير  نوح  حممد 
�ال�شامية  �مل���ق���د����ش���ات  و����ش���ئ���ون 
�لها�شمية  �الردن����ي����ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
ب���ال���ع���اق���ات �ل���وط���ي���دة ب���ن دول���ة 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت 

جميع  يف  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة  �الأردن������ي������ة 
�مل��ج��االت يف ظل ما حتظى به من 
دع���م ورع���اي���ة م���ن ج��ان��ب قيادتي 

�لبلدين �ل�شقيقن.
�الن�شاين  بالدور  �أ�شاد معاليه  كما 
و�خل��ري لدولة �الم��ار�ت حكومة 
و�شعبا جتاه �الردن مثمنا �الأعمال 
�ملوؤ�ش�شات  تنفذها  �ل��ت��ي  �خل��ري��ة 
�المار�تية  و�الن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ري��ة 
تقدمي  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة  �الردن  يف 
للنازحن  �خل���ري���ة  �مل�������ش���اع���د�ت 

�ل�شورين على �الر��شي �الردنية.
لهيئة  �إن  �الردين  �ل���وزي���ر  وق����ال 
�ل��ه��ال �الح��م��ر �الم��ار�ت��ي��ة دور� 
ب����ارز� ون�����ش��اط��ا خ��ري��ا و����ش��ح��ا يف 
وه���ي حمل  �الردن  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة 
تقدير من �ل�شعب �الردين خا�شة 
�جليدة  ب����������االد�رة  ت��ت�����ش��م  و�ن����ه����ا 
و�لدقيقة و�لرتيب �ملميز ..معربا 
ع����ن �ل�������ش���ك���ر و�ل���ت���ق���دي���ر ل���دول���ة 
�المار�ت و�شعبها على هذه �جلهود 
�الردنية  �حل��ك��وم��ة  ل���دى  �مل���ق���درة 

و�ل�شعب �الردين.
حمادة  ف������اروق  �ل���دك���ت���ور  و�أل����ق����ى 
عهد  ويل  دي��������و�ن  يف  �مل�������ش���ت�������ش���ار 
�حلفل  خ������ال  ك���ل���م���ة  �أب����وظ����ب����ي 
ت��ن��اول ف��ي��ه��ا ف�����ش��ل �الإح�����ش��ان �ىل 
و�أجر  و�ليتامى  و�مل�شاكن  �لفقر�ء 

جرائم وعقوبات
ت�شمن �ملجل�س عر�س عدد من �جلر�ئم �لتي حتدث يف �ملاعب وت�شدر من �لاعبن �أو �مل�شجعن، حيث �إذ� قام 

�أحد �لاعبن �و �مل�شجعن بعمل علني فا�شح يف �ملعلب قد يعر�شه للحب�س من 6 �شهور �ىل 3 �شنو�ت.
 

نزع الكندورة
ووفقا للقانون �إذ� نزع �أحد �مل�شجعن كندورته ولوح بها ، �أو قام �أحد �لاعبن باإ�شارة خملة باحلياء �لعام كرفع 

�أ�شبعه للحكم، فاإنه يعاقب باحلب�س من 6 �شهور �ىل 3 �شنو�ت.

ال�ضب يف املالعب
و�أفاد �ملتحدثون �أنه �ذ� �شب �أحد �مل�شجعن �أو �لاعبن �أو �حلكام مثل �لقول غبي �أو متخلف �أو حمار ، �أو �تاف 

ممتكات �لغر فانه يعاقب �ل�شخ�س باحلب�س من �شهر �إىل �شنه.

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/258  عقاري كلي
�لعطار     عبد�لرحيم  �حمد  عقار�ت  موؤ�ش�شة  مالك  �لعطار  �حمدعبد�لرحيم   -1  / عليه  �ملدعى  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  م ع( قد  �م��اك للتمويل )�س  �ملدعي / �شركة  �ن  جمهول حمل �القامة مبا 
با�شتجو�ب  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/7/14 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  �ع��اه 
�ملدعية حيث �ن �الور�ق خلت مما يقيد �شر�ء �ملدعو/ اللو�ن ��شي�س هرو ) �مل�شرى �لثاين( للوحدة 
ح�شاب  حتت  �شددها  �لتي  �ملبالغ  عن  له  فخر�ن  /حممد  �الول  �مل�شرى  وت��ن��ازل  �ل��دع��وى  مو�شوع 
هذه �لوحدة وفقا الإي�شاالت �ل�شد�د �ملقدمة كما و�ن �لثابت للمحكمة من مطالعة مذكرة �لتفاهم 
�ملوؤرخة يف 2008/8/10 �ن �مل�شرى �لثاين �شالف �لذكر باع �لوحدة للمدعو�ن/ �شايناين �شايليندر�  
�شانتو�شكومار وماتاى مامتا برمياناند ومل يتنازل عن �ملبالغ �لتي �شددها عن �لوحدة لهما ح�شبما 
يف  �لف�شل  �بقاء  مع  ذل��ك  يف  �ملدعية  با�شتجو�ب  �ملحكمة  تق�شى  ثم  وم��ن  بال�شحيفة  �ملدعية  �دع��ت 
�مل�شاريف عما مبفهوم �ملخالفة للمادة 1/133 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية.  وحددت لها  �ملحكمة 

  ch1A.1 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/8/28 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
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خليفة للأعمال الإن�سانية تنفذ م�سروع اإفطار �سائم يف جزر القمر

�سيف بن زايد يت�سلم �سهادتي متيز اإقامة اأبوظبي �سمن اأف�سل 5 جهات حكومية ونظام الكايزن

خليفة للأعمال الإن�سانية توزع 300 �سلة غذائية على املحتاجني يف اليمن �سمن اإفطار �سائم

•• موروين-وام:

تنفذ موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال 
جمهورية  يف  �شائم  �إف��ط��ار  م�شروع  �الإن�شانية 
�لدولة  �إ�شر�ف �شفارة  �ملتحدة حتت  �لقمر  جزر 
ل���دى ���ش��ن��ع��اء. وق����ال خ��ال��د �حل��و���ش��ن��ي �لقائم 
موؤ�ش�شة  تنفيذ  �إن  ب��االإن��اب��ة  �ل�����ش��ف��ارة  ب��اأع��م��ال 
خليفة مل�شروع �إفطار �شائم ياأتي يف �إطار م�شرة 
�لعمل �الأخوي و�الإن�شاين �لذي عرفت به دولة 
توجيهات  على  وبناء  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�آل نهيان  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ملحتاجن  مب�شاعدة  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 

و�الأ�شر �ملتعففة الأد�ء فري�شة �ل�شيام بكل ي�شر 
�مل�شروع و�لدور �الإيجابي  �أهمية  و�شهولة. و�أكد 
تقوية  و�الإن�شانية يف  �ملوؤ�ش�شة �خلرية  ملبادر�ت 
�ل��رو�ب��ط �الأخ��وي��ة ب��ن �أب��ن��اء �الأم���ة �الإ�شامية 
وتعزيز �لدور �ملتميز �لذي تقوم به دولة �الإمار�ت 
�مل�����ش��اع��د�ت �خل��ري��ة د�خلها  يف جم���ال ت��ق��دمي 
تقدمي  يت�شمن  �مل�شروع  �أن  و�أو���ش��ح  وخارجها. 
مو�د غذ�ئية متنوعة يتم توزيعها مبا�شرة على 
�الأ�شر �ملعوزة و�إي�شالها �إىل منازلهم عرب �لفريق 
�ملوفد من قبل �شفارة �لدولة لدى �شنعاء وذلك 
بالتن�شيق مع �جلهات �لر�شمية يف جمهورية جزر 
�لقمر و�أ�شاد �مل�شوؤولون يف جمهورية جزر �لقمر 

نفو�س  �أث��ر يف  له من  ملا  �إف��ط��ار �شائم  مب�شروع 
�أ���ش��ره��م خ��ال �شهر رم�شان  و�إ���ش��ع��اد  �ل��ف��ق��ر�ء 
وزيرة  قا�شم  �شيتي  قالت  جانبها  م��ن  �مل��ب��ارك. 
با�شم  و�ملتحدثة  و�لعمل  �الجتماعية  �ل�����ش��وؤون 
�حلكومة �لقمرية يف ت�شريح لها بهذه �ملنا�شبة 
�الإن�شانية  لاأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  تنفيذ  �إن 
�لعام  ه��ذ�  �لقمر  ج��زر  �شائم يف  �إف��ط��ار  مل�شروع 
وتوزيع مو�د غذ�ئية على �الأ�شر �لفقرة يف �إطار 
برناجمها �الإن�شاين �ل�شنوي ما هو �إال تعبر عن 
�أ�شمى معاين �لت�شامن �الإ�شامي يف هذ� �ل�شهر 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول���ة  د�أب����ت  ح��ي��ث  �لف�شيل 
�مل��ت��ح��دة ع��ل��ى م�����ش��اع��دة �مل��ح��ت��اج��ن م��ن��ذ عهد 

موؤ�ش�س نه�شتها �ملرحوم �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي كان يوؤمن �إميانا 
�لتعاون  �إىل  �لتي تدعو  �الإ�شام  عميقا مببادئ 
�أن تنفيذ  �ل���وزي���رة  م��ع��ايل  و�أك�����دت  و�ل��ت��ك��اف��ل. 
�لقائمة  �لعاقات  عمق  من  ينبع  �مل�شروع  ه��ذ� 
بن  �لعاقات  و��شفة  �ل�شقيقن  �لبلدين  بن 
�أ�شا�س  على  وتقوم  و�ملثالية  باملتميزة  �لبلدين 
�لبلدين.  ب��ن  �ملتبادل  و�الح���ر�م  �لتعاون  م��ن 
وثمنت �لدعم �لذي تقدمه دولة �الإمار�ت جلزر 
�لقمر يف �ملجاالت كافة موجهة �ل�شكر و�لتقدير 
�إىل �الإمار�ت قيادة و�شعبا .. متمنية �أن يوفقهم 

�هلل ملا فيه �خلر و�ل�شاح لاأمة �الإ�شامية. 

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  ت�شلم 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
�للو�ء  م��ن  �الول  �أم�����س  مكتبه  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لركن خليفة حارب �خلييلي �لوكيل �مل�شاعد 
باالإنابة  و�ملنافذ  و�الإق��ام��ة  �جلن�شية  ل�شوؤون 
�لعامة  �الإد�رة  �شهادتي متيز ح�شلت عليهما 
�أبوظبي.  يف  �الأج����ان����ب  و�����ش����وؤون  ل���اإق���ام���ة 
�الأوىل  �لتميز  �شهادة  على  �الإد�رة  وح�شلت 
�شمن �أف�شل خم�س جهات حكومية يف �أد�ئها 

�ت�شال  م��رك��ز  ن��ظ��ام  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  �ملتميز 
�ألف  �أك��رث من  تلقى  و�ل��ذي  �أبوظبي  حكومة 
حالة يف عام 2012 و�ل�شهادة �لثانية �شهادة 
�مل�شتمر  ب��ال��ت��ح�����ش��ن  �خل���ا����س  ك���اي���زن  ن��ظ��ام 
عليها  ح�شلت  و�لتي  �الإد�ري  و�لفكر  ل��اأد�ء 
�لدولية  و�مل��ع��اي��ر  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  �ج��ت��ي��از  ب��ع��د 
و�لفكر  ل���اأد�ء  �مل�شتمر  بالتح�شن  �ملتعلقة 
�الإد�ري وتطوير نظم �لعمل و�تخاذ �لقر�ر�ت 
�شامة  على  �ملحافظة  تعتمد  �ل��ت��ي  �لفعالة 
�شموه  و����ش��ت��م��ع  وت��ط��وي��ره.  �مل��ت��ح��ق��ق  �الأد�ء 
ع���ن �جلهود  �ل��ع��م��ل  ف���ري���ق  م���ن  ع���ر����س  �إىل 

و�شوؤون  لاإقامة  �لعامة  �الإد�رة  بذلتها  �لتي 
�آل��ي��ات تلقي  �أب��وظ��ب��ي م��ن حيث  �الأج��ان��ب يف 
وعملية  و�ال�شتف�شار  و�مل��ق��رح��ات  �ل�شكاوى 
�لرد عليها. وهناأ �شموه فريقي �لعمل باالإجناز 
و�حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل�����ش��ه��ادت��ن وح��ث��ه��م��ا على 
وتطويره  �لعمل  ب���اأد�ء  �لتميز  يف  �ال�شتمر�ر 
مايتعلق  يف  خ�����ش��و���ش��ا  �مل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
�خلدمات  �أف�شل  وتقدمي  �ملتعاملن  بخدمة 
ح�شر  �لعاملية.  �ملعاير  �أعلى  وف��ق  للجمهور 
�للقاءين �لعميد علي خلفان �لظاهري مدير 
عام �شوؤون �لقيادة يف �شرطة �أبوظبي و�لعقيد 

�لعامة  �الإد�رة  عام  �لزعابي مدير  علي  �شامل 
لاإقامة و�شوؤون �الأجانب يف �أبوظبي و�لعقيد 
�شمو  �شكرتارية  �إد�رة  مدير  �ل�شاعدي  �شعود 
وزير �لد�خلية و�لعقيد �شامل حممد �لعامري 
�شعيد  و�لعقيد  �خلارجية  �ملكاتب  �إد�رة  مدير 
�شامل �ل�شام�شي مدير �إد�رة �ملعلومات و�ملتابعة 
�ملو�رد  �إد�رة  �مل��ازم مدير  و�ملقدم عي�شى قمرب 
و�خل���دم���ات �مل�����ش��ان��دة و�مل���ق���دم ج��م��ال حارب 
�لزعابي مدير �إد�رة �أذونات �لدخول و�الإقامة 
�الأجانب يف  و�شوؤون  �لعامة لاإقامة  ب��االإد�رة 

�أبوظبي وعدد من كبار �ل�شباط . 

•• �صنعاء-وام:

�آل نهيان  ز�ي����د  ب���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة  وزع����ت 
�شلة   300 �الول  �أم�����س  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��اأع��م��ال 
منطقة  يف  و�ل��ف��ق��ر�ء  �ملحتاجن  على  غذ�ئية 
وذلك  �شنعاء  �ليمنية  �لعا�شمة  يف  �ل�شافية 
يف  تنفذه  �ل���ذي  �شائم  �إف��ط��ار  م�����ش��روع  �شمن 
ح����و�يل 54 دول����ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا �ل��ي��م��ن وب����د�أت 
�ملوؤ�ش�شة توزيع �ل�شال �لغذ�ئية حتت �إ�شر�ف 
�شفارة �لدولة يف �شنعاء منذ �لثالث من �شهر 

�لفقرة  �الأ����ش���ر  م�شتهدفة  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان 
و�ملحتاجة يف عدد من مناطق و�أحياء �لعا�شمة 
�ملجال�س  يف  �مل�����ش��وؤول��ن  م��ع  بالتن�شيق  وذل���ك 
ومت   . �مل�شتهدفة  و�الأح���ي���اء  و�مل��ن��اط��ق  �ملحلية 
�أ���ش��رة ي���ر�وح عددها  ت��وزي��ع �شلة و�ح���دة لكل 
�أف�����ر�د وحت��ت��وي على  م��ا ب��ن �شبعة وث��م��ان��ي��ة 
و�لتمر  �لطبخ  وزي��ت  و�الأرز  و�ل�شكر  �لطحن 
�لتي حتتاجها  �الأخ��رى  �لغذ�ئية  �ملو�د  وبع�س 
�ملو�د  �مل�شتفيدون من  �الأ�شر يف رم�شان وثمن 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ب��ادرة  �لغذ�ئية 

نهيان لاأعمال �الإن�شانية معربين عن �شكرهم 
�لكرمي  و�شعبها  �الإم����ار�ت  لقيادة  وتقديرهم 
�ل�شعب  جت��اه  �مل�شتمرة  �الإن�شانية  ومو�قفهم 
�ل��ي��م��ن��ي وخ��ا���ش��ة �ل��ف��ق��ر�ء و�مل��ح��ت��اج��ن منه 
�الإم���ار�ت و�م  �أن��ب��اء  وق��ال��و� يف ت�شريح لوكالة 
�إن هذه �ملبادرة �خلرة ت�شاف �إىل �لعديد من 
�لتي تعودو� عليها من �شعب  و�ملكارم  �ملبادر�ت 
على  �ع��ت��ادت  �لتي  وقيادته  �الأ�شيل  �الإم����ار�ت 
كل  �إىل  �لبي�شاء  �أياديها  و�م��ت��دت  �خل��ر  فعل 
�ملحتاجن و�ملنكوبن يف �أنحاء �لعامل . و�أعربو� 

�مل�شاعد�ت  هذه  على  بح�شولهم  �شعادتهم  عن 
دون  رم�شان  �شهر  ق�شاء  من  �شتمكنهم  �لتي 
معاناة د�عن �إىل �هلل �لعلي �لقدير �أن يجزي 
�الإمار�ت و�شعبها كل خر ويتوقع �مل�شوؤولون يف 
�الأ�شر  عدد  ي�شل  �أن  �شنعاء  يف  �لدولة  �شفارة 
�ليمن  يف  �شائم  �إفطار  م�شروع  من  �مل�شتفيدة 
 32 �أ�شرة مبا يزيد على  �أربعة �الآف  �إىل نحو 
و�ملناطق  ���ش��ن��ع��اء  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �شخ�س  �أل����ف 
�الأك���رث ف��ق��ر� يف ع��دد م��ن �مل��ح��اف��ظ��ات و�جلزر 

�ليمنية.

•• اأبوظبي-وام:

بال�شفر  �ل��ر�غ��ب��ن  �ل��دول��ة  مو�طني  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  دع��ت 
للدول �الأوروبية �إىل �شرورة �حل�شول على �لتاأ�شر�ت قبل 
�ل�شفر. تاأتي هذه �خلطوة يف �إطار حر�س �لوز�رة على �إطاع 
مو�طني �لدولة على كل ما ي�شتجد من �إج��ر�ء�ت للح�شول 
على تاأ�شر�ت خمتلف دول �لعامل لت�شهيل �إجر�ء�ت �شفرهم 
للخارج. و�أو�شح �شعادة عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد 
م�شبقا  �لتاأ�شرة  على  �حل�شول  �أن  �خلارجية  وز�رة  وكيل 
ي�شهل على �ملو�طنن �ل�شفر دون تعر�شهم الأية م�شكات �أو 

معوقات يف مطار�ت �لدول �الأوروبية.
للدول  بال�شفر  �لر�غبن  �ملو�طنن  �أنه على  �آل حامد  و�أك��د 

�ل�شنغن  تاأ�شرة  على  �لتقدمي  �ل�شياحة  بغر�س  �الأوروب��ي��ة 
��شتيفاء  خ��ال  م��ن  وذل���ك  �ل�شفر  م��وع��د  قبل  كافية  مب��دة 
�ل�شروط �ملطلوبة للح�شول عليها وهي حتديد مدة �لتاأ�شرة 
و�شرورة تقدمي �ل�شمان �ل�شحي و�شورة من تذكرة �ل�شفر 
وحجوز�ت �ل�شكن وحتديد موعد للب�شمة �لبيومرية و�لتي 

ي�شتثنى منها �الطفال �أقل 12 �شنة.
�لر�غبن  �مل��و�ط��ن��ن  �أن  �إىل  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  و�أ���ش��ار 
بال�شفر بغر�س �لعاج عليهم تقدمي �لتقرير �لطبي وموعد 
منهم  يتطلب  �ل��ط��ارئ��ة  �مل��ر���ش��ي��ة  �حل����االت  ويف  �مل�شت�شفى 
�لتو��شل مع وز�رة �خلارجية لت�شهيل عملية �إ�شد�ر �لتاأ�شرة 
�لعاجلة للمري�س. و�شدد �شعادة عبد�هلل بن حممد بن بطي 
�ل�شفر  عند  �الوىل  �لوجهة  تكون  �أن  على �شرورة  �آل حامد 

�أوروب��ا هي �لدولة �لتي قامت �شفارتها باإ�شد�ر تاأ�شرة  �إىل 
�لدخول. ونوه �إىل �أنه ميكن �الإطاع على جدول �الإعفاء من 
تاأ�شرة �لدخول �مل�شبقة ملو�طني �لدولة وعلى جميع ن�شائح 
و�إر�شاد�ت �ل�شفر �لهامة عرب زيارة �ملوقع �اللكروين لوز�رة 
ون�شائح  �إر���ش��اد�ت  �أيقونة  على  بالدخول  وذل��ك  �خلارجية 
�ل�شفر كما ميكنهم حتميل عدد من �مللفات �لتي تقدم بع�س 
�خلارج  يف  للدولة  �لتمثيلية  �لبعثات  دور  ح��ول  �ملعلومات 
�ملبتعثن  من  للمو�طنن  تقدمها  �لتي  �ملختلفة  و�خلدمات 
و�ملقيمن.  �ل�شياح  عن  ف�شا  �لد�ر�شن  �لطلبة  �أو  للعاج 
تو�جدي  خدمة  يف  �لت�شجيل  ���ش��رورة  على  �ملو�طنن  وح��ث 
حاالت  يف  �ملو�طنن  مع  �لتو��شل  من  �ل���وز�رة  متكن  و�لتي 

�لطو�رئ و�الأزمات �أثناء �شفرهم وتو�جدهم خارج �لدولة. 

اخلارجية تدعو مواطني الدولة للح�سول على تاأ�سرية ال�سنغن قبل ال�سفر للدول الأوروبية

الهلل الأحمر الإماراتي توزع األف 
و500 �سلة غذائية على النازحني يف مايل

الهلل الأحمر الإماراتي يكثف من اأن�سطته 
الرم�سانية يف القد�س والأرا�سي الفل�سطينية

•• باماكو-وام:

د�كار  �ل�شنغالية  �لعا�شمة  يف  �لدولة  �شفارة  �أ�شرفت 
�لعا�شمة  يف  غذ�ئية  �شلة   500 و  �أل��ف  ت��وزي��ع  على 
�مل��ال��ي��ة ب��ام��اك��و م��ق��دم��ة م��ن ه��ي��ئ��ة �ل��ه��ال �الأحمر 
�الإمار�تي مل�شاعدة �لنازحن ب�شبب �الأحد�ث يف مايل 
وكيل  �ت��رو�ري  لعبدوالي  �مل�شاعد�ت  �لهيئة  و�شلمت 
وز�رة �القت�شاد و�لعمل �الإن�شاين يف جمهورية مايل 
و�الأمن �لعام لهيئة �ل�شليب �الأحمر �ملايل بح�شور 

�ملايل  �الإن�شاين  �لعمل  وز�رة  يف  �مل�شوؤولن  من  ع��دد 
�لنازحن  �إىل  ف���ور�  �مل�����ش��اع��د�ت  بنقل  �ل��ذي��ن وج��ه��و� 
نهاية  قبل  منها  لا�شتفادة  وغ��او  موبتي  �إقليمي  يف 
�شهر رم�شان �ملبارك. و�أثنى �مل�شوؤولون �ملاليون على 
مبادر�ت �لهال �الأحمر �الإمار�تي �خلرية م�شرين 
�لهيئة  قدمت  �أن  �شبق  حيث  �الأوىل  لي�شت  �أنها  �إىل 
كمية من �ملو�د �لطبية و�خليم للنازحن منوهن باأن 
�مل�شاعدة �لغذ�ئية لها وقع خا�س خال �شهر رم�شان 

�ملبارك. 

•• القد�س-وام:

�لرم�شانية يف  �أن�شطتها  �الأحمر  �لهال  كثفت هيئة 
وباقي  �لقدمية  �لبلدة  و�شو�حي  �ل�شريف  �لقد�س 
خال  م��ن  وذل���ك  �الأخ�����رى  �لفل�شطينية  �الأر�����ش���ي 
�ل�شال  وت��وزي��ع  لل�شائمن  �الإف��ط��ار  م��و�ئ��د  �إق��ام��ة 
�لقد�س ويف  �ملحتاجة خا�شة يف  �الأ�شر  �لغذ�ئية على 
تقرير ملكتب هيئة �لهال �الأحمر يف ر�م �هلل �أن نحو 
�لفقرة يف  �الأ�شر  �شلة غذ�ئية مت توزيعها على  �ألف 
و�شعيد يف  �شعد  تركزت على منطقة م�شجد  �لقد�س 
�ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة ح��ي��ث مت ه��ن��اك ت��وزي��ع 822 �شلة 
�أ�شر فقرة  �أخرى على  غذ�ئية .. فيما وزعت �شال 
يف مناطق عديدة من �لقد�س كما �قيمت 400 وجبة 
�لقدمية  �لبلدة  �أ�شو�ر  ود�خل  �لقد�س  لفقر�ء  �إفطار 
�أن  �إىل  �لتقرير  وي�شر  �لقد�س.  زك��اة  جلنة  نفذتها 
�الأ�شر �ملقد�شية �لفقرة تلقت هذه �ل�شال �لغذ�ئية 
باإرتياح نظر� لل�شعوبات �القت�شادية �لتي تعاين منها 
يف  طيبة  م�شاهمة  �الإمار�تية  �ملكرمة  هذه  و�عتربت 
�الأ�شر  تعي�شها  �لتي  �ل�شعبة  �الأو�شاع  من  �لتخفيف 
ب�شبب  �لقد�س  من  �لقدمية  �لبلدة  يف  �لفل�شطينية 

�حل�شار �لذي تعاين منه. و�أعرب �ل�شائمون يف هذه 
�لتي  تناولهم وجبات �الفطار  �لفقرة عقب  �ملناطق 
بهذه  �شعادتهم  ع��ن  م��ت��ع��ددة  م��ر�ك��ز  يف  لهم  �قيمت 
�للفتة �الإن�شانية .. منوهن باأن هيئة �لهال �الحمر 
�المار�تي لها تاريخ طويل من �لعمل �الإن�شاين جتاه 
م�شرين  خا�شة  �لقد�س  و�أه��ل  عامة  �لفل�شطينين 
هيئة  عليها  ت�شرف  �لتي  �شلطان  خا�شكي  تكية  �إىل 
�لهال �الأحمر �الإمار�تي وتقدم وجبات طعام يوميا 
يزد�د  لكنه  �ل��ع��ام  م���د�ر  وع��ل��ى  �ملحتاجة  �الأ���ش��ر  �إىل 
�الر��شي  ويف   . �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  �أي����ام  ع��دده��ا 
�الأحمر  �لهال  هيئة  نظمت  �الأخ���رى  �لفل�شطينية 
ن��ور �شم�س  �إفطار جماعي يف خميم  �الإم��ار�ت��ي حفل 
مئات  �شهدها  300وجبة  �شم  �لقريب من طولكرم 
�هلها  يعي�س  �ل��ت��ي  �ملحتاجة  �الأ���ش��ر  م��ن  �الأ���ش��خ��ا���س 
�ل�شعب  �القت�شادي  �لو�شع  ب�شبب  �لكفاف  حد  على 
و�أع����رب����و� ه�����وؤالء ع���ن ���ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م لدولة 
هذه  على  �خل��ري��ة  وموؤ�ش�شاتها  و�شعبها  �الم����ار�ت 
�للفتات �الإن�شانية على مد�ر �لعام و�لتي ت�شتد خال 
�شهر رم�شان �ملبارك �لذي حتتاج فيه �الأ�شر �لفقرة 

�إىل �ملزيد من �مل�شاعد�ت.

الهلل الأحمر يبداأ تنفيذ حملة حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل يف جيبوتي وباك�ستان

يحتويان 3 مواد دوائية غري معلنة توؤدي اإحداها اإىل النتحار

 ال�سحة حتذر من مكملني غذائيني ي�سكلن خطرا كبريا على اأ�سحاب الأمرا�س املزمنة
اأمني الأمريي: خاطبنا اجلهات املعنية ل�سحب املنتجني من الأ�سواق

•• دبي- حم�صن را�صد

حذرت وز�رة �ل�شحة، من ��شتخد�م 
مكملن غذ�ئين هما فالكانو ميل 
�أو  منه  �ل�شائل  ���ش��و�ء  �نهان�شمنت 
يحتويان  �أن��ه��م��ا  كا�شفة  �حل��ب��وب، 
على مو�د دو�ئية غر معلنة ت�شكل 
خطر� كبر� على مر�شى �لقلب �أو 
�لدهون،  ن�شبة  �رتفاع  �أو  �ل�شكري 
�لتفكر  خماطر  تزيد  �أن  وميكن 

يف �النتحار. 
وز�رة  �ل�����ش��ح��ة،  وز�رة  وخ��اط��ب��ت 
�بوظبي  وج���ه���از  و�مل����ي����اه،  �ل��ب��ي��ئ��ة 
ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وب��ل��دي��ة دبي، 
�ل��ازم��ة حيال  التخاذ �الإج���ر�ء�ت 
���ش��ح��ب �مل��ن��ت��ج��ن م��ن �الأ����ش���و�ق يف 
�أن  �إىل  م�����ش��رة  ت��و�ف��ره��م��ا،  ح���ال 
�إد�رة  يف  م�شجلن  غ��ر  �ملنتجن 
�لت�شجيل و�لرقابة �لدو�ئية بوز�رة 

�ل�شحة. 
و�أ����ش���ار �ل��دك��ت��ور �أم����ن �الأم����ري، 
�مل�شاعد  �ل�������ش���ح���ة  وز�رة  وك���ي���ل 
و�لر�خي�س،  �لطبية  للممار�شات 
يف تعميم �أ�شدره �إىل جميع �جلهات 

كيميائية  �أدوي����ة  م��ن  بها  م��ا  يعلم 
م�������ش���اف���ة رمب������ا ي����ك����ون حم������ذور� 
ت�شتخدم  �أو  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  ع��ل��ي��ه 
حت��ت �إ����ش���ر�ف ط��ب��ي وك��ذل��ك هذه 
معلوم  غ��ر  �مل�شافة  �ل��ك��ي��م��اوي��ات 
و�شاحيتها  ج����ودت����ه����ا  م�������دى 

لا�شتخد�م كاأدوية.
�����ش����رورة  �إىل  �الأم������������ري،  ودع��������ا 
و�الأطباء  �مل�شت�شفيات  �إىل  �للجوء 
�مل��رخ�����ش��ن م���ن ق��ب��ل �ل�������وز�رة �أو 
و�شرف  �ملحلية،  �ل�شحية  �جلهات 
�لدو�ء �ملنا�شب وفقا لو�شفة طبية، 
م�شدد� على خطورة ��شتخد�م مو�د 

غر مرخ�شة.
�مل�شاعد  �ل�شحة  وز�رة  وكيل  وحث 
و�لر�خي�س،  �لطبية  للممار�شات 
�أو  �أدوي��ة  �جلمهور على عدم جلب 
م�شتح�شر�ت عن طريق �النرنت 
ل���ا����ش���ت���خ���د�م  �خل����������ارج  م�����ن  �أو 
�ل�شخ�شي دون وجود ن�شرة دو�ئية 
وج��ود و�شفة طبية معتمدة  ودون 
له  �مل��رخ�����س  �مل��ع��ال��ج  �لطبيب  م��ن 

د�خل �لدولة �و خارجها. 
خ���ط���ورة  �إىل  �الأم������������ري،  ون����ب����ه 

�ملخت�شة على م�شتوى �لدولة، �إىل 
ي�شتخدمان  �مل��ن��ت��ج��ن  ه��ذي��ن  �أن 
ل��ل��رج��ال، وبهما  ك��م��ق��وي ج��ن�����ش��ي 

مو�د خطرة على �ل�شحة. 
�ملنتجان  يحتوي  �الأم����ري،  وق���ال 
دو�ئ��ي��ة غ��ر معلنة،  م���و�د   3 على 
ه���م���ا دي�����ش��م��ث��ي��ل ك���ارب���دون���ف���ي���ل و 
وقد  د�ب��ك�����ش��ت��ن  دي��ن��ف��ل  دمي�شثيل 
�شغط  يف  ح��اد�  �نخفا�شا  ت�شببان 
وميكن  خطر،  م�شتوى  �إىل  �ل��دم 
على  ك����ب����ر�  خ����ط����ر�  ت�����ش��ك��ا  �أن 
�ملزمنة و�لذين  �أ�شحاب �الأمر��س 
�أدوي���������ة حت���ت���وي على  ي���ت���ن���اول���ون 

�لنتر�ت. 
و�أ����ش���اف: �أم���ا �مل����ادة �ل��ث��ال��ث��ة �لتي 
ي���ح���ت���وي ع��ل��ي��ه��ا �مل���ن���ت���ج���ان، فهي 
دو�ء م�شاد  دميبك�شتن وت�شتخدم 
ي���زي���د من  �أن  ل��اك��ت��ئ��اب ومي���ك���ن 

خماطر �لتفكر يف �النتحار . 
م�شكلة  �أن  �الأم��������ري  و�أو������ش�����ح   
�أدوية  �أدوية حتتوي على  ��شتخد�م 
عبوة  على  مذكورة  غر  كيميائية 
�أو يف تركيبته تكمن يف كون  �ملنتج 
ال  �الأدوي�����ة  ه���ذه  ي�شتخدم  م��ن  �أن 

�لتي  �لع�شبية  �الأدوي����ة  ����ش��ت��خ��د�م 
غر  كيميائية  م���و�د  على  حت��ت��وي 
م���ذك���ورة ع��ل��ى ع��ب��وة �مل��ن��ت��ج �أو يف 
ت��رك��ي��ب��ت��ه، ن���ظ���ر� خل����ط����ورة هذه 
�ملو�د على �شحة �لفرد وخمالفتها 
�ل�شامة  وم����ع����اي����ر  ل���������ش����روط 

�لدو�ئية.
م�شكلة  �أن  �الأم���������ري  و�أو������ش�����ح 
حتتوي  ع�شبية  �أدوي�����ة  ����ش��ت��خ��د�م 
�أدوي��ة كيميائية غر مذكورة  على 
تركيبته  يف  �أو  �مل��ن��ت��ج  ع��ب��وة  ع��ل��ى 
ي�شتخدم  م���ن  �أن  ك����ون  يف  ت��ك��م��ن 
ه���ذه �الأدوي�����ة ال يعلم م��ا ب��ه��ا من 
�أدوي�������ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م�����ش��اف��ة رمبا 
يكون حمذور� عليه ��شتخد�مها �أو 
ت�شتخدم حتت �إ�شر�ف طبي وكذلك 
ه����ذه �ل��ك��ي��م��اوي��ات �مل�����ش��اف��ة غر 
و�شاحيتها  جودتها  مدى  معلوم 

لا�شتخد�م كاأدوية.
�لغذ�ء  �أن منظمة  �الأم��ري،  وذكر 
و�لدو�ء �الأمركية �أ�شدرت موؤخر� 
حت���ذي���ر�ً ب�����ش��اأن �مل������ادة �مل����ذك����ورة ، 
�الأخذ  على  �ل��وز�رة  موؤكد� حر�س 
من  �ل�����ش��ادرة  �لتحذير�ت  بجميع 

جمال  يف  �لعاملة  �لعاملية  �جلهات 
�لدو�ء. 

�مل��ن��ت��ج��ات غر  ه���ذه  �أن  �إىل  ون����وه 
�لت�شجيل  �إد�رة  ل����دى  م�����ش��ج��ل��ة 
و�ل���رق���اب���ة �ل���دو�ئ���ي���ة، د�ع���ي���ا �إىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  م����ع  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لدو�ئية، يف حالة وجود  و�لرقابة 
�أي ����ش��ت��ف�����ش��ار.  و���ش��دد �الأم����ري، 
على �أن ��شتخد�م �ملنتجات �لع�شبية 
جن�شي  ومقوي  غذ�ئية  كمكمات 
�ل�����وزن قد  ل��ت��خ��ف��ي��ف  �أو  ل��ل��رج��ال 
و�إ�شابات  م�����ش��اع��ف��ات  يف  ت�����ش��ب��ب 
��شتخد�مها بدون  خطرة يف حال 
����ش��ت�����ش��ارة �ل��ط��ب��ي��ب، وذل���ك ب�شبب 
�ح��ت��و�ئ��ه��ا ع��ل��ى م���و�د دو�ئ��ي��ة غر 
�إن  �الأم����ري،  وق���ال  عنها.   معلنة 
يباع  �لع�شبية  �ملنتجات  هذه  بع�س 
ع��ل��ى م��و�ق��ع �الن��رن��ت و�أي�����ش��ا يف 
�الأع�شاب  وحمات  عادية  حمات 
.  وو�شف �الأم��ري، هذ� �ملنتجات 
�لع�شبية باأن لها ��شتخد�مات طبية 
غ��ر طبية،  �أم��اك��ن  ت��ب��اع يف  لكنها 
حتتوي  �أن��ه��ا  عليها  مكتوب  وغ��ر 

مو�د فعالة طبية. 

•• دبي-وام:

ب��������د�أت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����ال �الأح����م����ر 
�خلا�شة  �مل�شاعد�ت  توزيع  �م�س 
بحملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ل���ك�������ش���وة م���ل���ي���ون ط���ف���ل حم����روم 
ح��ول �ل��ع��امل يف ك��ل م��ن جيبوتي 
ت��اأت��ي ه���ذه �خلطوة  وب��اك�����ش��ت��ان. 
�����ش���ت���ك���م���اال جل����ه����ود �ل���ه���ي���ئ���ة يف 
توزيع م�شاعد�ت �حلملة وتنفيذ� 

و�مل��ن��اط��ق يف جيبوتي  �مل����دن  م��ن 
وتاجر�ء وعرة وجترة  بلبلة  مثل 
ودخ��ل وغ��ره��ا م��ن �ملناطق. ويف 
بتوزيع  �حلملة  ق��ام��ت  باك�شتان 
�آالف �مل�شاعد�ت يف كل من مدينة 
وجنوب  بباالكوت  خليفة  �ل�شيخ 
و�شمال  بنتخو�  وخيرب  �لبنجاب 
وزي���ر����ش���ت���ان وث�����اث م��ن��اط��ق يف 
�إقليم �ل�شند ومنطقتن بك�شمر 

هور� وخيرب ب�شتون.

�ل�شيخ  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي ب���زي���ادة عدد 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن �حل��م��ل��ة بعد 
ت��خ��ط��ي��ه��ا ح���اج���ز �مل���ل���ي���ون طفل 
حملة  وت�����ش��ت��ه��دف   . م�����ش��ت��ف��ي��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة 
مليون طفل حمروم حول �لعامل 
عدد  يف  �مل�����ش��اع��د�ت  �آالف  ت��وزي��ع 

ومن �ملقرر �أن يتم توزيع �لك�شوة 
مر�حل  ع��دة  �شمن  �لدولتن  يف 
وبالتعاون مع �شفارة �لدولة يف كل 
و�أو�شح   . وباك�شتان  جيبوتي  من 
�لفاحي  عتيق  حممد  �ل��دك��ت��ور 
�لهال  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل����ع����ام  �الأم��������ن 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  �أن  �الح���م���ر 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�جلهود  مل�شاعفة  دفعتنا  مكتوم 
�لتوزيع  ع��م��ل��ي��ات  يف  �مل���ب���ذول���ة 

�إىل  للو�شول  وت��رت��ه��ا  وت�شريع 
�الأطفال  م���ن  ع���دد مم��ك��ن  �أك����رب 

�ملحرومن حول �لعامل .
كان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم قد وجه بزيادة 
عدد �مل�شتفيدين من �حلملة بعد 
ت��خ��ط��ي��ه��ا ح���اج���ز �مل���ل���ي���ون طفل 
�لك�شوة  و�شول  ل�شمان  م�شتفيد 
الأك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن �الأطفال 

�ملحرومن يف �لعامل.

الأ�سغال تنجز م�سروع مدر�سة ثانوية للبنني مبنطقة ال�سرية يف الفجرية 
•• دبي-وام:

بتكلفة  �لفجرة  �إم��ارة  يف  �ل�شرية  مبنطقة  للبنن  ثانوية  مدر�شة  �إن�شاء  م�شروع  �لعامة  �الأ�شغال  وز�رة  �أجن��زت 
�لتعليمية  �ملن�شاآت  من  �ملنطقة  �حتياجات  �شد  على  حر�شها  �شمن  وذل��ك  دره��م  مليون   28 نحو  بلغت  �جمالية 
و�شتة  در��شيا  38 ف�شا   � �لذي مت �جن��ازه على مرحلتن   � �مل�شروع  للدولة. وي�شم  �لتعليمية  �لنه�شة  وم�شاندة 
خمترب�ت علمية وقاعة ريا�شية وقاعة للمو�شيقى ومكتبة وم�شلى و�شفوفا لاأعمال �الإبد�عية و�لفنية ومكاتب 
لاإد�رة و�لكادر �لتدري�شي وقاعة متعددة �ال�شتعماالت وماعب خارجية ومو�قف لل�شيار�ت و�حلافات ��شافة �إىل 
مبنى للخدمات ومبنى �لبو�بة �لرئي�شية. ويعترب �مل�شروع من �مل�شاريع �ل�شديقة للبيئة �لتي تعتمد على �الإ�شاءة 
�لطبيعية ونظام �ال�شت�شعار عن بعد للتحكم باالإنارة �لد�خلية و�لتقليل من ��شتخد�م �لكهرباء و�الإنارة �خلارجية 
�لتي تعمل بالطاقة �ل�شم�شية ف�شا عن ��شتخد�م �إنارة �ل�شاحات �لد�خلية �ملوفرة �لطاقة. كما مت ��شتخد�م �الأنظمة 
�ملتطورة للمرة �الأوىل يف مرحلة �لتنفيذ كنظام �لند�ء �لعام للمدر�شة وكامر�ت �ملر�قبة و�لبو�بات �الأمنية لغرف 

�لكهرباء و�لغاز و�ل�شاعات �ملركزية ونظام �الإنذ�ر �لذكي من �حلريق. 
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•• عجمان - الفجر: 

حادث  بعجمان  �ل����زور�ء  دو�ر  �شهد 
بانقاب  �الول  �أم�س  م�شاء  م��روري 
�شاحنة لنقل زيت حمركات �ل�شيار�ت 
��شابات تذكر �شوى  �أي  ، دون وق��وع 

�إ�شابة ب�شيطة لل�شائق.
وذكر �لر�ئد �شيف عبد�هلل �لفا�شي 
رئي�س ق�شم �لدوريات و�ملرور ب�شرطة 
نتيجة  وق����ع  �حل������ادث  �أن  ع��ج��م��ان 
�ل�شرعة �لز�ئدة وعدم �النتباه و�أخذ 
�ل�شاحنة  ل�شائق  و�حل����ذر  �حل��ي��ط��ة 
�ل������ذي ف���ق���د ع���ل���ى �ل�����ش��ي��ط��رة على 
�ل�شهريج عندما تفاجاأ بوجود دو�ر 
مما �أدى �إىل �ختال تو�زن �ل�شاحنة 
و�ن��ق��اب��ه��ا و����ش��ت��ق��ر�ره��ا يف �ل����دو�ر 

وت�شرب جزء من �حلمولة.
�إ���ش��اب��ة ب�شيطة  ون��ت��ج ع��ن �حل����ادث 
�ملرورية  �حل��رك��ة  وع��رق��ل��ة  لل�شائق 

�شيار�ت  هرعت  وق��د  �شاعات   4 مل��دة 
�ل�����ش��رط��ة و�الإ����ش���ع���اف وع��م��ل��و� على 

�ملرورية  �حل��رك��ة  �ن�شيابية  تنظيم 
�ل�شوق  دو�ر  �إىل  �مل�������ش���ار  وحت���وي���ل 

�ل�شيني ورفع �ل�شاحنة من �لطريق 
مت  كما   ، ر�ف��ع��ت��ن  با�شتخد�م  �ل��ع��ام 
م�شت�شفى  �إىل  ونقله  �مل�شاب  �إ�شعاف 
�ل�شيخ خليفة بعجمان الإتخاذ �لازم 
�شعادة  �مل��وق��ع  يف  م��ت��و�ج��د�ً  وك����ان   ،
�لعميد علي علو�ن قائد عام �شرطة 
�لدفاع  �إد�رة  �إىل  باالإ�شافة  عجمان 

�ملدين بعجمان.
ون���ا����ش���د رئ���ي�������س ق�������ش���م �ل�����دوري�����ات 
قائدي  ع��ج��م��ان  ب�����ش��رط��ة  و�مل�������رور 
و�اللتز�م  �النتباه  ب�شرورة  �ملركبات 
ك��اف��ة �لطرق  �مل���ق���ررة يف  ب��ال�����ش��رع��ة 
وعدم دخول �ل�شارع قبل �لتاأكد من 
خلوه و�لتقييد بال�شاخ�شات �ملرورية 
�ملركبات  خلف  كافية  م�شافة  وت��رك 
للتعامل مع كل �ملفاجاآت �لتي حتدث 

�أثناء �شر �ملركبة على �لطريق.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�أقامت د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف ر�أ�س �خليمة �الأثنن 
�ملا�شي �إفطار�ً جماعياً ملوظفي �لد�ئرة يف فندق دبل تري 
رئي�س  �لقا�شمي  كايد  بن  �ل�شيخ حممد  بح�شور كا من 
�لد�ئرة  �أحمد عبيد �لطنيجي مدير عام  �لد�ئرة و�شعادة 
ب��ال��وك��ال��ة وم����در�ء �الإد�ر�ت وروؤ����ش���اء �الق�����ش��ام وع���دد من 

�لعاملن.
وه���ن���اأ �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ك��اي��د �ل��ق��ا���ش��م��ي خ���ال �ملاأدبة 
�ملوظفن بحلول �شهر رم�شان �ملبارك كما �أكد على �أهمية 

�شاأن يف توطيد  لها من  ملا  �ل�شنوية  �الأم�شيات  �إقامة هذه 
�لعاقات ون�شر �الألفة بن �ملوظفن كاأ�شرة و�حدة متمنياً 
على  و�ل��ت��ع��رف  حياتهم  يف  و�ل��ت��وف��ي��ق  �ل��ن��ج��اح  دو�م  ل��ه��م 

�جلو�نب �الأخرى للموظفن خارج �أوقات �لعمل.
�أن  �لزعابي  م��رمي  �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  مكتب  مدير  قالت 
ملوظفيها  �جل��م��اع��ي  �الف��ط��ار  تنظيم  على  د�أب���ت  �ل��د�ئ��رة 
�شنوياً مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان كونه فر�شة لتجديد 
�ل��ت��و����ش��ل ب��ن �مل��وظ��ف��ن وت��ب��ادل �الأح���ادي���ث بينهم على 
ماأدبة  على  الجتماعهم  �لوظيفية  م�شتوياتهم  �ختاف 

و�حدة.

للحد من ظاهرة احلمالني غري النظاميني

بلدية العني تطلق خدمة توفري عمال خدمات يف �سوق ال�سمك واخل�سار والزعفرانة
•• العني – الفجر:

�شمن خططها لارتقاء باخلدمات 
�أطلقت  و�ملجتمع  لل�شكان  �ملقدمة 
باإد�رة  ممثلة  �لعن  مدينة  بلدية 
، خ���دم���ة توفر  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
عمال خدمات )�حلمالن( يف �شوق 
�إ�شافة   ، �ل�شمك و�خل�شار �لقدمي 
�شوق  يف  �لو�قع  �خل�شار  �شوق  �إىل 

�لزعفر�نة مبنطقة �خلبي�شي .
�ل�شام�شي  ظ��اف��ر  غ���امن  وب��ح�����ش��ب 
�خلدمة  ف�����اإن   ، �ل���ف���ك���رة  ���ش��اح��ب 
�أف�����ش��ل �خلدمات  ل��ت��وف��ر  ت��ه��دف 
�ل�شمك  �أ�شو�ق  ومرتادي  للجمهور 
�لتي  �ل�شكاوى  نتيجة  و�خل�����ش��ار، 
فقد�ن  يف  �جل���م���ه���ور  ب���ه���ا  ت����ق����دم 
�مل�شريات و �الأمتعة، و عدم وجود 
�ملقدمة،  للخدمة  م��وح��دة  ت�شعر 
�حلمالن  ه�������وؤالء  ب����ه  ي���ق���وم  وم�����ا 
�لغر �ملنظمن من �لتجمهر خلف 
�ل��زب��ائ��ن مم���ا ي����ودي �ىل ن���وع من 
�ل�شجار، وع��دم وج��ود ع��رب��ات نقل 

م�شريات �جلمهور د�خل �ل�شوق.

�خلدمة  ب���د�أت  �ل�شام�شي  و�أ���ش��اف 
من خال �لتعاقد مع �شركة تقوم 
م�شريات  ن��ق��ل  خ���دم���ة  ب��ت��ق��دمي 
�جل�����م�����ه�����ور ع������ن ط�����ري�����ق ع���م���ال 
للحد   ،) �حل���م���ال���ن   ( �خل����دم����ات 
د�خل  �ل�شائبة  �لعمالة  تو�جد  من 
من  �لكثر  عنها  ينتج  مما  �ل�شوق 
و�ملهنية،  �الأخ��اق��ي��ة  �ل���ت���ج���اوز�ت 

وي���ع���ط���ي �ن���ط���ب���اع غ����ر الئ�����ق عن 
بفكرة  �خل��دم��ة  تتميز  كما  �ل�شوق 
باحلمالن  �خل��ا���س  �ل���زي  توحيد 
�ل�شوق  مرتادي  لي�شتطيع  وذل��ك   ،
يف  ي�شهم  مم��ا  ب�شهولة،  متييزهم 
�ل�شوق،  ع��ن  �يجابي  �نطباع  ت��رك 

ويزيد من تنظيم عمل �حلمالن.
�ل�شوق  د�خل  �خلدمة  ر�شوم  وتبلغ 

)5( در�ه��م، كما مت توفر عربات 
�أثناء  ل��ل��ج��م��ه��ور  م�����ش��ري��ات  ن��ق��ل 
�لت�شوق، مما ي�شاعد ب�شكل كبر يف 
�جلمهور  م�شريات  على  �حلفاظ 
�أو  �ل�شياع  م��ن  �ل�����ش��وق  م��رت��ادي  و 
�ل�����ش��رق��ة م��ن ق��ب��ل �حل��م��ال��ن غر 
تنظيم  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل��ن��ظ��ام��ي��ن 
�حل���رك���ة د�خ�����ل �ل�������ش���وق ك��م��ا ومت 

لل�شركة  مم���ث���ل  م�������ش���رف  ت���وف���ر 
باالإ�شافة �إىل موظف خمت�س من 
�إد�رة �ل�شوق ي�شتقبل �ال�شتف�شار�ت 
و�ل���������ش����ك����اوى و�مل�����اح�����ظ�����ات من 

�جلمهور.
وت��اأت��ي ف��ك��رة ه���ذه �خل��دم��ة �شمن 
و�ملعني  �إب����د�ع  ن��ظ��ام  �أف��ك��ار  �شل�شة 
من  و�الق���ر�ح���ات  �الأف���ك���ار  بتلقي 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ق���ط���اع  م��وظ��ف��ي 
ب��ب��ل��دي��ة مدينة  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����ش���ول 
منطلق  م����ن  ه�����ذ�  �ل����ع����ن،وي����اأت����ي 
�لتو��شل  ع���ل���ى  �ل���ق���ط���اع  ح���ر����س 
�لثاث  �الإد�ر�ت  ب���ن  و�ل��ت��ف��اع��ل 
وموظفيها) �إد�رة �لطرق �لد�خلية 
تن�شيق  �إد�رة   – �لتحتية  �لبنية  و 
�خلدمات و �لبنية �لتحتية – �إد�رة 
�ل�شحة �لعامة( و�لذي يفتح �ملجال 
ماحظاتهم  الإر���ش��ال  للموظفن 
و�أف��ك��اره��م لتطوير  و�ق��ر�ح��ات��ه��م 
�إ�شافة  �ل��ع��م��ل  م�شتوى  وحت�����ش��ن 
عمليات  يف  �ملوظفن  �إ���ش��ر�ك  غلى 
يتنا�شب  �ل��ق��ر�ر مب��ا  و�ت��خ��اذ  �شنع 

مع �مل�شلحة �لعامة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

ت�شعى �لقافلة �لوردية خال مو�شم �الإحتفاالت ب�شهر رم�شان 
ب��ن كافة  �ل��ث��دي  ب�شرطان  �ل��وع��ي  رف��ع م�شتوى  �إىل  �مل��ب��ارك 
�أفر�د �لعائلة. وت�شارك �حلملة، وهي مبادرة �أطلقتها جمعية 
و�لع�شرين  �ل�شابعة  �ل���دورة  يف  �ل�شرطان،  مر�شى  �أ���ش��دق��اء 
ملعر�س رم�شان و�لعيد و�لذي ُيقام يف مركز �إك�شبو �ل�شارقة ما 
بن 18 يوليو ولغاية 10 �غ�شط�س و�لذي ت�شارك فيه جمعية 
��شدقاء مر�شى �ل�شرطان للمره �لثامنه على �لتو�يل. وتركز 
�الجتماعي  �لوعي  م�شتوى  رفع  على  �الأول  �ملقام  يف  �حلملة 
�لذ�تية  �لفحو�شات  �إج���ر�ء  وت�شجيع  �ل��ث��دي  �شرطان  ح��ول 

�ملبكر عن  �لك�شف  �الإج��ر�ء الأجل  باإنتظام، نظر� الأهمية هذ� 
�ملر�س وت�شخي�شه. وُيعترب �لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي 
عن�شر� حا�شما للتغلب على هذ� �ملر�س �لذي ُيعد �أحد �مل�شببات 

�لرئي�شية للوفاة بن �أمر��س �ل�شرطان لدى �لن�شاء. 
و�لع�شرين  �ل�����ش��اب��ع  و�ل��ع��ي��د  رم�����ش��ان  م��ع��ر���س  وي�شت�شيف 
و�الإعامية  �لرفيهية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
ك���ادر م��ن �خل���رب�ء �لطبين يف  �ل��ز�ئ��رة وي��ت��و�ج��د  للعائات 
كيفية  على  للزو�ر  �لتدريب  لتقدمي  �لوردية  �لقافلة  �أجنحة 
كو�شيلة  ث���دي  جم�شم  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل���ذ�ت���ي،  �لفح�س  �إج����ر�ء 
�لثدي  �لطبيعية يف  �الأور�م غر  تبدو  م�شاعدة الإظهار كيف 

و�ملناطق �ملحيطة. 

وقالت �لدكتورة �شو�شن �ملا�شي، �الأمن �لعام جلمعية �أ�شدقاء 
مر�شى �ل�شرطان، ورئي�شة �للجنة �لطبية و�لتوعوية حلملة 
�أ�شا�شي  ب�شكل  رم�شان  خال  حملتنا  تركز  �لوردية:  �لقافلة 
�ل��ث��دي و�أهمية  ���ش��رط��ان  �ل��وع��ي مب��ر���س  ع��ل��ى رف���ع م�شتوى 
نكون  �أن  وي�شرنا  �لعائلة.  �أف��ر�د  كافة  �ملبكر عنه بن  �لك�شف 
جزء� من �حتفاالت معر�س رم�شان و�لعيد و�لذي تتجلى فيه 
�ملجتمع  �شر�ئح  كافة  جتمع  حمببة  عائلية  �جتماعية  �أج��و�ء 
معا . وت�شتقبل �أجنحة �لقافلة �لوردية �لزو�ر خال عطات 
يوليو، و1  يوليو، و25 و26  18 و19  �أي��ام  �ال�شبوع  نهاية 
�لثانية ع�شر  �لتا�شعة م�شاًء وحتى  �ل�شاعة  �غ�شط�س من  و2 

عند منت�شف �لليل. 

جمل�س رم�ساين ال�سكار براأ�س اخليمة يقرتح ال�ستفادة من جنوم الريا�سة يف الرتويج لثقافة احرتام القانون 

وفد و�سال يدخل الفرحة على قلوب مر�سى م�ست�سفى خليفة

القافلة الوردية تن�سر الوعي مبر�س �سرطان الثدي يف معر�س رم�سان والعيد

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�لرم�شاين  �لقانوين  �ملجل�س  �أو�شى 
�أم�����س حممد  �أول  ����ش��ت�����ش��اف��ه  �ل����ذي 
�خليمة  ر�أ��������س  يف  مب���ن���زل���ه  �ل�������ش���ك���ار 
حقوق  ي�������ش���م���ن  ق�����ان�����ون  ب����ا�����ش����د�ر 
�مل�شاركة  م��ن  وميكنهم  �ل��ري��ا���ش��ي��ن 
ت�شبط  الئحة  و����ش��د�ر  �الأن�شطة  يف 
بتحفيز  �أو�شى  كما  �لاعبن  �شلوك 
�لريا�شي  دوره������ا  ل����ت����وؤدي  �الأن����دي����ة 
و�لثقايف و�الجتماعي مبثالية وتهتم 
ال�شتكمال  �ل���ري���ا����ش���ي���ن  ب��ت�����ش��ج��ي��ع 
و��شتحد�ث  �الأك���ادمي���ي���ة  در����ش��ت��ه��م 
�لقدوة  �ل��ري��ا���ش��ي  ل��ت��ك��رمي  ج���ائ���زة 
للثقافة  �حت������اد  و�ن�������ش���اء  و�أ�����ش����رت����ه 
بتفعيل  �ملجل�س  وط��ال��ب  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�مل��رئ��ي��ة بحيث  �الع����ام  و���ش��ائ��ل  دور 
ت��ك��ون د�ع���م���ة جل��ه��ود م��ك��ت��ب ثقافة 
�ح�����ر�م �ل��ق��ان��ون ك��م��ا ط��ال��ب بقناة 
ب���ر�جم���ه���ا موجهة  ت���ك���ون  ف�����ش��ائ��ي��ة 
على  �ملجل�س  و�أك��د   . �ل�شباب  لتوعية 
�شرورة �ال�شتفادة من جنوم �لريا�شة 
�ل�شيئة  �ل�������ش���ل���وك���ي���ات  حم����ارب����ة  يف 
�ملخدر�ت  م��ث��ل  �ل�����ش��ارة  و�مل��م��ار���ش��ات 

وخم��ال��ف��ة �ل��ق��و�ن��ن �مل���روري���ة ونبه 
لتنظيم م�شابقة ثقافية بالتن�شيق مع 
مكتب ثقافة �حر�م �لقانون وطالب 
بوجود و�عظ ديني يف �الأندية ليتوىل 
و�جلمهور  �لريا�شين  ح�س  مهمة 
�حل�شنة  ب����االأخ����اق  �ل��ت��م�����ش��ك  ع��ل��ى 
بالنحو  �مل��درب��ن  ت��اأه��ي��ل  و���ش��دد على 
ن�شر  يف  �مل�شاهمة  م��ن  ميكنهم  �ل��ذي 
�أو�شاط  يف  �ل��ق��ان��ون  �ح����ر�م  ث��ق��اف��ة 

�لاعبن .
وعلى مدى �أكرث من �شاعتن �نخرط 
�لرم�شاين  �مل��ج��ل�����س  يف  �مل�����ش��ارك��ون 

�لريا�شية  �ل�شخ�شيات  م��ن  وجلهم 
يف ن���ق���ا����س ج�����اد ط�����ال �ل���ع���دي���د من 
يف  ت�شب  �ل��ت��ي  �لريا�شية  �لق�شايا 
�لقانون  �ح������ر�م  ث��ق��اف��ة  م�����ش��ل��ح��ة 
�ل����دك����ت����ور رم���������ش����ان عبد  وم���ن���ه���م 
�أكد  �ل��ذي  ديني  و�ع��ظ  وه��و  �لعزيز 
على وج��وب غر�س �ل��و�زع �لديني يف 
ذلك  �ن  باعتبار  �لريا�شين  نفو�س 
هو �ل�شامن الحر�م �لقانون د�خل 
�أهمية  م�����ش��ر� �ىل  �مل��اع��ب  وخ����ارج 
وجود و�عظ ديني يف �الأندية لر�شد 

�ىل �لتحلي باالأخاق �حلميدة .

�لبكر- �ل��دك��ت��ورن��ا���ش��ر  �ل���ر�ئ���د  �أم���ا 
ق���ان���وين ف��ق��د رك����ز يف ح��دي��ث��ه على 
�مل����د�ر�����س م��و���ش��ح��ا �ن���ه���ا مب���ا ت�شم 
�أع�����������د�د� ك����ب����رة م�����ن �ل�����ط�����اب �أو 
�شاحة  ت�����ش��ك��ل  �ن  مي��ك��ن  �ل��ط��ال��ب��ات 
ثقافة  ون�������ش���ر  ال���ش��ت��ي��ع��اب  خ�����ش��ب��ة 
�حر�م �لقانون لكنه ��شرط لذلك 
ق��ب��ل وز�رة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا م���ن  م��ن��ه��اج��ا 

�لربية و�لتعليم.
رئي�س  نائب  �ل�شام�شي  �شامل  عبيد 
�حت��اد �الم���ار�ت لكرة �ل��ق��دم ق��ال �ن 
ج��م��ي��ع �مل���م���ار����ش���ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة يتم 
ينبغي  وبالتايل  بالقانون  تنفيذها 
ع��ل��ى �الأن���دي���ة �ل��ت��ع��ام��ل ب��ج��دي��ة مع 
�حر�م �لقانون �ىل جانب �الهتمام 
كما  و�ل�شلوكي  �الجتماعي  باجلانب 
م��ن �الأه��م��ي��ة مب��ك��ان �ال���ش��ت��ف��ادة من 
�لكثر  حتقيق  يف  �لنجوم  �لاعبن 
مطالبا  �ل���رب���وي���ة  �الأه��������د�ف  م���ن 
ملعاجلة  �ج��ت��م��اع��ي  م��ر���ش��د  ب���وج���ود 

�ل�شلوكيات �ل�شيئة .
�نه  مبينا  �ل�شريف  د.�أحمد  وحت��دث 
من خال �لدر��شة �لتي قام بها من 
�أجل �حل�شول على �ملاج�شتر �ن 70 

يف �ملئة من �شباب �المارت يتو�جدون 
�الأمر  �لريا�شية  �الأن�شطة  يف  بقوة 
�ليهم برب�مج  �لتوجه  �لذي يتطلب 
ث��ق��اف��ي��ة م��ف��ي��دة ت��ق��ي��ه��م �ل���وق���وع يف 
�مل��م��ار���ش��ات �ل��ا�أخ��اق��ي��ة �ل��ت��ي رمبا 
حرمان  يف  �ل�شيئة  نتائجها  تت�شبب 
�ملحافل  يف  �مل�������ش���ارك���ة  م���ن  �ل����دول����ة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل���دول���ي���ة وم���ث���ال على 

ق�شية تعاطي �ملن�شطات .
وم����ن ج��ان��ب��ه ن��ب��ه ع��ل��ى �ل�����و�يل من 
ع���دم وج���ود ق��ان��ون ري��ا���ش��ي يخ�شع 
له �جلميع ويحفظ حقوق �لاعبن 
ومي��ن��ح��ه��م ف��ر���ش��ة �حل�������ش���ول على 
�لبطوالت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل���ت���ف���رغ 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة م��ن غ��ر �ن ي��وؤث��ر ذلك 

على م�شرتهم �لوظيفية.
�الحتاد  ع�شو  �لكمايل  �أح��م��د  وق��ال 
�لدويل الألعاب �لقوى يف مد�خلته �ن 
�لقانون  �ح��ر�م  جهود مكتب ثقافة 
جاءت يف �لوقت �ملنا�شب ويف م�شلحة 
�لريا�شين الأنها تعالج م�شاألة كانت 
�لتفرغ الد�ء  ع�شية على �حلل وهي 

�لن�شاط �لريا�شي.
و�ن��ت��ق��د ع��ل��ي ���ش��ال��ح �حل���ر����س وهو 

رئ��ي�����س ن�����ادي �ل��رم�����س ���ش��اب��ق��ا عدم 
ح�شور ممثل للهيئة �لعامة لرعاية 
ت�شريع  لتو�شيح عدم وجود  �ل�شباب 
�لريا�شين  ت��ف��رغ  م�����ش��األ��ة  ي��و���ش��ح 
هذ�  وي��ع��د  �الأن�����ش��ط��ة  يف  للم�شاركة 
�ح���ر�م  ث��ق��اف��ة  �ل�����ش��يء م��ن �شميم 
حممد  �ل��دك��ت��ور  وبح�شب  �ل��ق��ان��ون. 
�ن  دب��ي  �مل��ر وه��و حقوقي يف �شرطة 
�الأكرث  بل  تكفي  ال  �لقانون  معرفة 
�أي�شا هو �لتطبيق �لفعلي له  �أهمية 
الأن ذلك يعد �لوقاية �لتي هي خر 

من �لعاج م�شر� �ىل �ن �لريا�شين 
�حلر�س  عليهم  ينبغي  ومعجبيهم 
ع���ل���ى حريات  �ل���ت���ع���دي  ع�����دم  ع���ل���ى 
: من وجهة نظري  قائا  �الخ��ري��ن 
ينبغي تخ�شي�س مبلغ مايل لتفعيل 
يف�شل  ك��ان  و�ن  �لثقافية  �الأن�شطة 

�قامة جمل�س لهذ� �ل�شيء.
�لفتاح  ع��ب��د  ع��م��ر  �ل�����ش��ي��خ  وط���ال���ب 
جائزة  با�شتحد�ث  �لديني  �ل��و�ع��ظ 
لتكرمي �لاعب �لريا�شي �لقدوة يف 
بالقانون  �لتز�ما  و�الأك���رث  �الأخ���اق 

و�بر�ز �لريا�شين �ملتميزين �أكادمييا 
يف و�شائل �العام.

وت��ن��اول �أح��م��د ع��ل��ي ن��ا���ش��ر �ل�شفر 
بوز�رة �خلرجية يف مد�خلته �شرورة 
�جلمهور  لت�شجيع  �جل���و�ئ���ز  ر���ش��د 
�لقانون  �ح������ر�م  ع��ل��ى  �ل���ري���ا����ش���ي 
ومطالبا باعادة �شياغة دور �الأندية 
من جديد بحيث تخرج من �لقوقعة 
وتغطي  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �الأل������ع������اب  يف 
�جلو�نب �الأخرى مثل �الجتماعية ، 

�لثقافية ، �مل�شرحية و�لرفيهية.

•• عجمان-الفجر :

لفعاليات  �لتابع  و�شال  برنامج  نظم 
رم�شان عجمان تقوى و�إميان ، �أم�س 
م�شت�شفى  مل��ر���ش��ى  �إن�����ش��ان��ي��ة  زي�����ارة   ،
�ل�شهر  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ع��ج��م��ان  خ��ل��ي��ف��ة 
فئات  مع  �لتو��شل  وبهدف   ، �لكرمي 
�ملجتمع �ملتنوعة، وتر�شيخ قيم �لتاآخي 
�شالح  ��شتقبالهم  يف  وك��ان  و�ملو��شاة، 
م�شت�شفى  مدير  نائب  �جلنيبي  حمد 
خليفة ، �لذي �أثنى على �لزيارة و�أ�شاد 

بربنامج و�شال و�أهد�فه �ل�شامية.

�شملت �لزيارة ق�شم �لن�شاء، حيث قام 
�ملر�شى  بتهنئة  و���ش��ال  ب��رن��ام��ج  وف��د 
بتوزيع  ق��ام��و�  ك��م��ا   ، رم�����ش��ان  ب�شهر 
قامو�  وب���ع���ده���ا   ، ع��ل��ي��ه��م  �ل����ه����د�ي����ا 
�ل�شخ�شيات  و  رفقة مهرجن  بجولة 
�الأطفال  ق�����ش��م  ب���زي���ارة  �ل��ك��ارت��ون��ي��ة 
وق�شائم  تذكارية  هد�يا  لهم  وقدمو� 
م�شريات ومتنو� لهم �ل�شفاء �لعاجل 
�لتذكارية  �ل�����ش��ور  �ل��ت��ق��اط  مت  ك��م��ا 
معهم مم��ا �أ���ش��ه��م يف �إ���ش��ف��اء ج��و من 
�الطفال  نفو�س  يف  و�ل�شعادة  �لبهجة 
�مل��ر���ش��ى. م��ن ج��ان��ب��ه��م �أع����رب �أهايل 

�ملر�شى عن بالغ �شرورهم و تقديرهم 
ل��ه��ذه �مل���ب���ادرة �الإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ى من 
���ش��اأن��ه��ا �أن �ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن �مل��ر���ش��ى ، 
�لعاج،  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  وت�شجيعهم 
ت �ل��ف��ن��ان��ة ه��ي��ف��اء ح�شن  ح��ي��ث ع����ربرّ
�لتي كانت برفقة، و�لدتها �ملري�شة يف 
م�شت�شفى خليفة، عن خال�س �شكرها 
�أن  وقالت  و�شال  الأع�شاء  و�متنانها 
�لتو��شل  وزي������ار�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه 
ت�شهم يف حتقيق غايات عدة و�أهد�ف 
�مل�����ش��اه��م��ة يف تخفيف  �ه��م��ه��ا  ك��ث��رة 
�ل�شغط وعو�ر�س �الإحباط �جلانبيرّة 

للعاج عند �ملر�شي و م�شاندة �الهايل 
�أث���ن���اء �لعاج  �مل��ر�ف��ق��ن الأط��ف��ال��ه��م 
هذه  مثل  و�أن  كما  عنهم  و�لتخفيف 
�لفعاليات جت�شد �خاق �مل�شلم فزيارة 

�ملري�س ح�شنة.
�لبلو�شي  �لكرمي  عبد  �هلل  عبد  وق��ال 
�إحدى  �إن ه���ذه  رئ��ي�����س جل��ن��ة و���ش��ال 
حتر�س  �ل����ت����ي  �مل���ه���م���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �الم��ان��ة 
على تقدميها كل عام خال فعاليات 
ملا  و�مي���ان  تقوى   .. عجمان  رم�شان 
تركه من �أثر طيب يف نفو�س �ملر�شى 

وتقدمي  تهنئتهم  خ���ال  م��ن  وذل����ك 
�لهد�يا لهم، للتخفيف عنهم و�إك�شاب 
�ملجتمعي  �ل���ت���و�����ش���ل  روح  �مل���ر����ش���ى 
باالإ�شافة  باأنف�شهم،  ثقتهم  وتعزيز 
�إىل ف��ت��ح ق��ن��و�ت �ل��ت��و����ش��ل ب��ن كافة 

فئات �ملجتمع و�ملر�شى.
وق����ام رئ��ي�����س جل��ن��ة و���ش��ال ، بتقدمي 
�مل�شت�شفى  مدير  لنائب  ت��ذك��اري  درع 
فيه  وللعاملن  �جلنيبي  حمد  �شالح 
ت��ق��دي��ر�ً جل��ه��وده��م �مل��ب��ذول��ة يف هذ� 
�ملجال، كذلك الإتاحتهم �لفر�شة لهم 
خال  �الإن�شانية  �لزيارة  بهذه  للقيام 

�أيام �ل�شهر �لف�شيل �ملبارك. يذكر �أن 
�شل�شلة من  تاأتي �شمن  �ل��زي��ارة  ه��ذه 
تنظمها  �لتي  و�لفعاليات،  �الأن�شطة 

�لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �الم��ان��ة 
عجمان..  رم�����ش��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
بال�شهر  ل��اح��ت��ف��اء  و�مي������ان  ت���ق���وى 

�لكرمي وما ميثله يف نفو�س �مل�شلمن 
لف�شائل  كبر  �إمي���اين  ��شت�شقاء  م��ن 

�لرحمة.

اقت�سادية راأ�س اخليمة تنظم اإفطارًا جماعيًا ملوظفيها

•• دبي-الفجر:

�تفاقية جديدة مع مكتبي خدمات  وقعت حماكم دبي 
لتقدمي خدماتها ب�شكل يتو�فق مع تطلعاتها و�شيا�شتها 
خال  م��ن  للمتعاملن  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  يف 
�لتعاقد مع �شركات ر�ئدة متخ�ش�شة يف جمال خدمات 
�لرحيم ح�شن  وقع عبد  و�لطباعة، حيث  �ل�شكرتارية 
وبح�شور  و�الإد�ري����ة  �ملالية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �أهلي 
�أحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي  �لدكتور 
�تفاقية مع موؤ�ش�شة �لب�شتكي وموؤ�ش�شة فك�شت �ك�شرب�س 
�الإلكرونية  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي  �الأع����م����ال  خل���دم���ات 
و�شعها  ومعاير  ��شر�طات  �شمن  وذل��ك  للمتعاملن 
للخدمات  م�شتفي�شة  در����ش��ة  على  ب��ن��اًء  تعهيد  ف��ري��ق 
متعاملي  �حتياجات  وحت��دي��د  دب��ي  حماكم  يف  �ملقدمة 
�إىل  �ملوؤ�ش�شة  لتن�شم  �أن��و�ع��ه��ا،  مبختلف  دب��ي  حم��اك��م 
�ملكاتب �لتي مت �لتوقيع معها وهي مكتب ت�شهيل �لتابع 
لوز�رة �لعمل ومكتب تخلي�س ومركز �الإمار�ت لرجال 

�الأعمال ومركز �أون تامي وليدر �ك�شربي�س.
�لق�شايا  خ��دم��ات  �إد�رة  مدير  �لعبيديل  حممد  وذك��ر 

�أن حماكم دبي حتر�س د�ئما على  رئي�س فريق تعهيد 
�ل�شر�كة بن �لقطاعن �لعام و�خلا�س �لذي يعد �أحد 
�الإم����ارة و�ل��ت��ي من  �ل��ت��ي ت�شدها  �لتنمية  �أه���م ع��و�م��ل 
فاملحاكم  للمجتمع،  �ملقدمة  باخلدمات  �الرتقاء  �شانها 
�خلدمات  لتقدم  �ملوؤ�ش�شات  ل��ه��ذه  �لثقة  ك��ام��ل  تعطي 
مبا  �مل�شوؤولية  هذه  حتمل  منهم  وتاأمل  �شورة  باأف�شل 

يخدم يف حتقيق �أهد�ف �ملحاكم و�أهد�ف �ملوؤ�ش�شات.
ي��اأت��ي �شمن م�شاعي حماكم  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف 
دبي لتقدمي خدمات مي�شرة ملتعامليها حيث ت�شع بن 
و�لرجمة  �لطباعة  م��ن  �خل��ي��ار�ت  م��ن  ع��دد  �أي��دي��ه��م 
�ملحاكم  تتطلبها خدمات  �لتي  �اللكرونية  و�خلدمات 
يف ع��دد من �مل��ر�ك��ز �ملنت�شرة يف �الإم���ارة وذل��ك لتي�شر 

و�شولهم �إليها.
�أن �خلدمات �لتي ت�شمنتها �التفاقية  و�أ�شار �لعبيديل 
�ل��ل��و�ئ��ح و�لطلبات  �مل��ك��ت��ب �خل���ا����س ه���ي ط��ب��اع��ة  م���ع 
و�مل�����ح�����رر�ت و�ل���ع���ق���ود و�ل������وك������االت، ب���االإ����ش���اف���ة �إىل 
�ل��رج��م��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة و�خل���دم���ات �الإل��ك��رون��ي��ة منها 
و�لطلبات  �لعدل  �لكاتب  ومعامات  �لدعاوى  ت�شجيل 

�الإلكرونية ملحاكم دبي. 

حماكم دبي توقع اتفاقية مع مكتبي �سكرتارية لتقدمي خدماتها  انقلب �ساحنة لنقل زيت ال�سيارات بعجمان
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•• وا�صنطن-وكاالت:

ع������دد رئ���ي�������س �الرك���������ان �مل�������ش���رك���ة يف 
ر���ش��ال��ة وجهها  �جل��ي�����س �الم���رك���ي يف 
�ل���ك���ون���غ���ر����س خم��ت��ل��ف �خل����ي����ار�ت  �ىل 
�ل�������و�ردة ل��ل��ق��ي��ام ب��ت��دخ��ل ع�����ش��ك��ري يف 
�شوريا، م�شر� �ىل �ن �ي قر�ر حمتمل 
بالتدخل يف �لنز�ع �ل�شوري يبقى خيار� 

�شيا�شيا.
قدم   ، �مل���ن�������ش���ورة  �ل���ر����ش���ال���ة  ه�����ذه  ويف 
�جلرن�ل مارتن دميب�شي لرئي�س جلنة 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت 
�شيناريوهات  خ��م�����ش��ة  ل��ي��ف��ن  ك������ارل 
معلومات  تقدمي  بن  ت��ر�وح  خمتلفة 
��شتخد�م  على  و�ل��ت��دري��ب  ��شتخبارية 
�ال�شلحة و�شوال �ىل ن�شر جنود للهجوم 
ولتاأمن �ملو�قع �لتي توجد فيها ��شلحة 

كيميائية لنظام �لرئي�س ب�شار �ال�شد.
�ىل  �ل��ر���ش��ال��ة  يف  ����ش��ار  دميب�شي  �ن  �ال 
جنود  ب���ار����ش���ال  حم��ت��م��ل  ق�����ر�ر  �ي  �ن 
�شيا�شي  قر�ر  هو  �شوريا  �ىل  �مركين 

�وكلته �متنا لقادتها �ملدنين.
�لتدخل  تبعات  من  دميب�شي  ح��ذر  كما 
يف �لنز�ع قائا حاملا نتحرك، علينا �ن 

نكون م�شتعدين ملا �شيلي ذلك و�شي�شبح 
�لتدخل ب�شكل �كرب �مر� ي�شعب تفاديه 

.
�لنز�ع  �ن���دالع  منذ  و��شنطن  وتكتفي 
ملقاتلي  قاتلة  غ��ر  م�شاعد�ت  بتقدمي 
�مد�د�ت  وبتزويدها  �ل�شورية  �ملعار�شة 
بار�ك  �ل��رئ��ي�����س  �د�رة  �ن  �ال  �ن�����ش��ان��ي��ة 
م�شاعد�تها  ب����زي����ادة  ت��ع��ه��دت  �وب����ام����ا 
�ملعار�شة يف حزير�ن  ملقاتلي  �لع�شكرية 
ي���ون���ي���و ب���ع���دم���ا �ت����ه����م ن����ظ����ام �ال����ش���د 

با�شتخد�م ��شلحة كيميائية.
تطرق  �ل��ت��ي  �ل�شيناريوهات  ب��ن  وم��ن 
غار�ت  �شن  عن  دميب�شي  حت��دث  �ليها، 
�جلوية  �مل�������ش���اد�ت  ت�����ش��ت��ه��دف  ج���وي���ة 
�لبحرية  ق��و�ت��ه  �ىل  ����ش��اف��ة  ل��ل��ن��ظ��ام، 

و�جلوية و�شو�ريخه.
و��شار �ىل �ن هذ� �خليار �لذي ي�شتوجب 
و�ل�شفن  �ل���ط���ائ���ر�ت  م��ئ��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
تكاليف  ي���رت���ب  �ن  مي���ك���ن  �حل���رب���ي���ة، 

مبليار�ت �لدوالر�ت تبعا ملدته .
�قامة منطقة  كذلك يلحظ خيار �خر 
ح��ظ��ر ط���ر�ن مل��ن��ع �ل��ن��ظ��ام م��ن ق�شف 

مو�قع �ملعار�شة.
�ك�����رب حجما  ك���ذل���ك مي���ك���ن الل�����ت�����ز�م 

�ق���ام���ة مناطق  ���ش��اك��ل��ة  ع��ل��ى  ي��ك��ون  �ن 
عازلة حلماية مو�قع مثل �حل��دود مع 
ي�شتوجب  �خليار  وه��ذ�  و�الردن  تركيا 
�ملناطق  ه��ذه  حلماية  �ل��ق��وة  ��شتخد�م 
�شهريا  دوالر  مليار  من  �كرث  و�شيكلف 

وفق �جلرن�ل مارتن دميب�شي.
ويف �لنهاية، حتدث دميب�شي عن �مكان 
�خلا�شة  �ل���ق���و�ت  ع��ن��ا���ش��ر  �الف  ن�����ش��ر 
وتاأمن  للهجوم  �خ���رى  ب��ري��ة  وق����و�ت 
�ملو�قع �لرئي�شية حيث خمابئ �ال�شلحة 

�لكيميائية يف �لباد.
�مل��م��ث��ل��ة �خلا�شة  ح�����ذرت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
ل�����اأم�����ن �ل�����ع�����ام �مل���ع���ن���ي���ة ب����االأط����ف����ال 
من  زروق��ي  ليلى  �مل�شلحة  و�ل�شر�عات 
��شتمر�ر �النتهاكات جتاه �الأطفال من 
�شوريا،  يف  �ل��ن��ز�ع  �أط����ر�ف  جميع  قبل 
�إذ� ��شتمر هذ� �لو�شع  م�شددة على �نه 
ف�شوف يظهر جيل جديد من �الأمين.

وو�شفت ليلى زروقي، يف موؤمتر �شحايف 
عقدته يف نيويورك �إثر عودتها من زيارة 
وتركيا  و�لعر�ق  و�الأردن  �شوريا  �شملت 
باالأمر  ���ش��وري��ا  يف  يح�شل  م��ا  ول��ب��ن��ان، 
�النتهاكات  �ن  �إىل  م�����ش��رة  �ل��ره��ي��ب، 
جتاه �الأطفال ال تز�ل م�شتمرة من قبل 

جميع �أطر�ف �لنز�ع .
وكانت �ملمثلة �خلا�شة لاأمن �لعام قد 
�شوريا  �شملت  للمنطقة  زي��ارة  �ختتمت 
و�الأردن و�لعر�ق وتركيا ولبنان، �طلعت 

�ل�شوري  �ل�����ش��ر�ع  ت��اأث��ر  على  خالها 
على �الأطفال �لذين يعي�شون يف �شوريا 

و�ملنطقة.
م�شتمر  �ل��و���ش��ع  �ن  زروق����ي  و�أ���ش��اف��ت 

�النتهاكات  ت��ز�ل  ب�شكل وخيم، حيث ال 
�الأطفال  جت��اه  ي��وم��ي  ب�شكل  م�شتمرة 
باال�شافة �إىل �لعو�قب �لتي ترتب على 
�الأطفال من قبل �حلكومة و�ملعار�شة. 

ولفتت �إىل �نه من ناحية �ملعار�شة فهم 
يختلفون من حيث من هم و�أين هم وما 
هي قو�نينهم، وهم كلهم مدرجون على 
قائمة �لعار ، فاملعار�شة متهمة بتجنيد 
�لقتل  فب�شبب  �أم��ا �حلكومة  �الأط��ف��ال، 
و�لهجوم  �جلن�شي  و�لعنف  و�لت�شويه 

على �ملد�ر�س و�مل�شت�شفيات .
وقالت �أنا �أرى �الآن كيف �أ�شبح �ملجتمع 
كانون  يف  ���ش��وري��ا  زرت  منذ  م�شتقطباً 
من  روؤي��ة  �ل�شهل  فمن  دي�شمرب،  �الأول 
�حلكومة  ي��وؤي��د  وم��ن  �ملعار�شة  ي�شاند 
�نه  �جلميع  يفهم  �أن  يجب  �ل�����ش��وري��ة، 
مع  �ل�����ش��وري��ن  �أن جت��م��ع  �ل�شعب  م��ن 
بع�س قبل �أن يفهمو� �أواًل �ن ال مكافاأة 

للفوز ب�شوريا .
�لو�شول  �شعوبة  �إىل  زروق���ي  و�أ���ش��ارت 
�لتي  و�ل�شعوبات  �ل�شوري  �لد�خل  �إىل 
تو�جهها �ملنظمات �الإن�شانية يف �لو�شول 

�إىل �ملناطق �ل�شكنية �ملت�شررة.
����ش��ت��م��ر هذ�  �إذ�  �أن����ه  وح�����ذرت م���ن �ن���ه 
من  جديد  جيل  يظهر  ف�شوف  �لو�شع 
�ل�شيا�شي  �حل��ل  �ن  م��وؤك��دة   ، �الأم��ي��ن 
�ل�شر�ع يف  الإنهاء  �لوحيد  �لطريق  هو 

�شوريا .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�����ش��ف��ت ر���ش��ال��ة ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا �شحيفة 
�إ�شر�ئيلية �أن م�شوؤولة �ل�شوؤون �خلارجية 
ت�شعى  �أ�شتون  كاثرين  �الأوروب��ي  باالحتاد 
ذ�ت  �لهيئات  �لدعم من جميع  �إىل ح�شد 
�ل�شلة د�خل �الحتاد لو�شع �إ�شار�ت مميزة 
على منتجات �مل�شتوطنات �الإ�شر�ئيلية يف 

�ل�شفة �لغربية.
�الإ�شر�ئيلية  هاآرت�س  �شحيفة  و�أو�شحت 
�أب��رز م�شوؤويل  �أبلغت عدد� من  �أ�شتون  �أن 
�إىل  ت�شعى  �أنها  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �الحت��اد 
�إ�شار�ت  لو�شع  متكاملة  ق��و�ع��د  �شياغة 
ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات �مل�����ش��ت��وط��ن��ات ق��ب��ل نهاية 

�لعام.
على  ح�شلت  �أن��ه��ا  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
�لتعهد  ه��ذ�  ت�شمنت  ر���ش��ال��ة  م��ن  ن�شخة 
)يوليو(  مت��وز   18 يف  �أ���ش��ت��ون  بها  بعثت 
�الأوروبية  �ملفو�شية  رئي�س  �إىل  �جل���اري 
خو�شيه مانويل بارو�شو و�شبعة مفو�شن 
و�ل�شناعة  �لعدل  عن  م�شوؤولن  �آخ��ري��ن 
و�ل�شر�ئب  و�ل��زر�ع��ة  �مل�شتهلك  وحماية 

و�لتجارة و�الأ�شو�ق �لد�خلية. 
كان  �لر�شالة  �أن هدف  �ل�شحيفة  وذك��رت 
ح�شد �لدعم من جميع �ملفو�شن الإ�شد�ر 
منتجات  ل��ت��م��ي��ي��ز  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���و�ع���د 

دول  من  �أي  �إىل  ت�شل  �لتي  �مل�شتوطنات 
و�ل��ع�����ش��ري��ن، م�شيفة  �ل��ث��م��اين  �الحت�����اد 
م�شاعدة  حت��ت��اج  �أن��ه��ا  �أك����دت  �أ���ش��ت��ون  �أن 
كا  وطالبت  �شيا�شيا،  ودع��م��ا  �ملفو�شن 
بهذه  �الإه��ت��م��ام  م��ع��اون��ي��ه  بتكليف  منهم 

�لق�شية.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن ما تقوم به �أ�شتون 
�أوروب�������ي جديد  ت���وج���ه  �أع���ق���اب  ي���اأت���ي يف 

تقدمي  �أو  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��م��وي��ل  يحظر 
منح وجو�ئز �إىل �أي كيانات لها �أن�شطة يف 

�ل�شفة �لغربية.
�تفاقيات  �أي  �أن  على  �لتوجه  ين�س  كما 
�الأوروبي  و�الحت��اد  �إ�شر�ئيل  بن  جديدة 
�لتجمعات  ب���اأن  ن�شا  تت�شمن  �أن  يتعن 
و�لقد�س  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  �ل��ي��ه��ودي��ة يف 
�ل�شرقية ومرتفعات �جلوالن لي�شت جزء 

ال  �التفاقية  ف��اإن  ث��م  وم��ن  �إ�شر�ئيل  م��ن 
جلنة  رئ��ي�����س  �أع��ل��ن  جهته  م��ن  تغطيها. 
للكني�شت،  �ل��ت��اب��ع��ة  و�الأم������ن  �خل��ارج��ي��ة 
�أفيغدور ليربمان، �إن ��شتئناف �ملفاو�شات 
�أعلن  �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينين، �لذي  بن 
ع��ن��ه وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �الأم����رك����ي، جون 
كري، لي�س موؤكد� و�عترب �أن �حلل يكمن 

يف �تفاق مرحلي طويل �الأمد.

وق���������ال ل�����ي�����ربم�����ان ل��������اإذ�ع��������ة �ل���ع���ام���ة 
�الإ�شر�ئيلية �م�س لي�س موؤكد� �أبد� �أن يتم 
�لفل�شطينين  م��ع  �مل��ف��او���ش��ات  ��شتئناف 
�للقاء �ملتوقع عقده  �أنه خال  �إىل  و�أ�شار 
�جلانبن  ع��ن  ممثلن  ب��ن  و����ش��ن��ط��ن  يف 
�شتجري حماولة حتديد �أجندة �ملحادثات 
و�عترب ليربمان �أن �حلل �لعملي �لوحيد 
�ت���ف���اق مرحلي  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن ه���و  م���ع 
�أن���ه حتى  ليربمان  ور�أى   . �الأم���د  ط��وي��ل 
�إىل  �الن�شحاب  على  �إ�شر�ئيل  و�ف��ق��ت  ل��و 
�لقد�س  وت��ق�����ش��ي��م   1967 �ل���ع���ام  ح����دود 
نهاية  بذلك  ي��رو�  لن  �لفل�شطينين  ف��اإن 
حاجة  بوجود  ليربمان  و�شكك  لل�شر�ع. 
لطرح �تفاق حمتمل مع �لفل�شطينين يف 
��شتفتاء �شعبي يف �إ�شر�ئيل، م�شر� �إىل �أن 

هذه �لو�شيلة لي�شت متبعة يف �إ�شر�ئيل.
�شبب معار�شته الإجر�ء  و�أو�شح ليربمان 
بتاأييد  �تفاقا كهذ� �شيحظى  باأن  ��شتفتاء 
تقوم  �ل��ذي  �لدماغ  غ�شيل  ب�شبب  �ل�شعب 
به و�شائل �الإعام وعناق �لدب من جانب 
�ملجتمع �لدويل الإ�شر�ئيل يف حال �لتو�شل 
�إىل �تفاق �شام وكان كري قد �أعلن من 
�ال�شر�ئيلين  �ن  �ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  عمان 
تتيح  �شيغة  �ىل  تو�شلو�  و�لفل�شطينين 
�لعام  منذ  �ملتوقفة  �ملفاو�شات  ��شتئناف 

.2011

•• لندن-وكاالت:

�لاجئن  �أ�شر  عن  �لربيطانية  تلغر�ف  ديلي  �شحيفة  نقلت 
بتطهر  تقوم  �الأ���ش��د  ب�شار  ملي�شيات  �أن  �ل�شورين  و�ل�شكان 
طائفي لبلد�ت وقرى �مل�شلمن �ل�شنة يف جميع �أنحاء حمافظة 

حم�س.
بطريقة  يدمرون  ثم  ينهبون  �ل�شبيحة  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
�شاحة  متثل  �لتي  �ملحافظة  م��ن  ف��رَّ  �شني  �أي  منزل  منهجية 
�أحد  معركة رئي�شة يف �حلرب �الأهلية �لتي تعم �لباد. وقال 
و�الآن  �ل��ث��و�ر  مقاتلي  ط��ردو�  لقد  �ل�شنية  تلكلخ  قرية  �أه��ايل 
وه��ددون��ا ودمرو�  بيوتنا  و�أخ����ذو�  �ل�شنة.  ك��ل  ي��ح��اول��ون ط��رد 

قر�نا .
�لثو�ر  �أن  ل��درج��ة  �شديد  �لهجوم  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�أنه  و�أ�شافت  �أكرث من ذلك  �ل�شمود  ��شتطاعتهم  �أق��رو� بعدم 
�شريح  بق�شف  �جلي�س  ق��ام  حيث  �أي�شا،  طائفيا  طابعا  �أخ��ذ 
�ل�شحابي خالد بن �لوليد، لكنها �أردفت باأنه من غر �لو��شح 

ما �إذ� كان هذ� �الأمر مق�شود� �أو خطاأ.
�لعلويون  �ملدنيون  ك��ان  حملة  كل  بعد  �أن��ه  �ل�شحيفة  وذك��رت 
�لوطني  �ل��دف��اع  ق��وة  م��ن  �لنظامين  �شبه  �مل��و�ل��ون  و�جل��ن��ود 
جمدد�،  ��شتعادتها  مت��ت  �ل��ت��ي  و�ل��ق��رى  �ل��ب��ل��د�ت  يقتحمون 
�لنار  ي�شرمون  ك��ان��و�  م��ا  وغالبا  �ل�شنة  �أه��ل  بيوت  وينهبون 

�أ�شحابها على  �إليه  فيها بهدف �شمان عدم وجود �شيء يعود 
ما يبدو.

�أخ���ذو� حتى  لقد  23 عاما  �لبالغ  �ل��ث��و�ر  �أح��د مقاتلي  وق��ال 
�الأحو��س و�حلمامات و�ل�شيء �لذي مل ي�شتطيعو� حمله كانو� 
�ل�شبيحة  �نتهى �جلي�س جاء  �أن  �آخر بعد  . و�أ�شاف  يحرقونه 
و�أ�شارت   . �ل��غ��ن��ائ��م  ينقلون  وب�����دوؤو�  بينهم  �مل��ن��ازل  وق�����ش��م��و� 
�ل�شحيفة �إىل �أن �ل�شكان �ملحلين يعتقدون �أن �لنظام يحاول 
رديفة  دولة  ت�شكيل  بهدف  �ل�شنة  �شكانها  �ملنطقة من  تطهر 
لاأقلية �لعلوية متتد من �لعا�شمة دم�شق �إىل �لاذقية معقل 

�لعلوين وت�شكل حم�س حلقة و�شل حيوية تربط �ملنطقتن.

�ل�شلطات  لقيام  �أ�شفها  ع��ن  �الإ���ش��ام��ي،  �لتعاون  منظمة  �أع��رب��ت 
�شمال  ك�شمر  �إقليم  يف  �ل�شعب  �شد  �لعنف  با�شتخد�م  �لهندية 

�لهند وقتل عدد منهم.
�أك��م��ل �لدين  �ل��ت��ع��اون �الإ����ش���ام���ي،  �ل��ع��ام ملنظمة  وق����ال �الأم����ن 
�إح�شان �أوغلي، يف بيان �لثاثاء، �إنه يدين موجة �لعنف �الأخرة 
�لهندية  �لقو�ت  �لك�شمري من قبل  �ل�شعب  �رتكبت يف حق  �لتي 
�أنها خلفت �لعديد من �لقتلى  و�لتي تفيد �الأنباء �لو�ردة ب�شاأنها 

و�جلرحى �لك�شمرين .
ودعا �أوغلي �ل�شلطات �لهندية جمدد�ً �إىل �لتحلي ب�شبط �لنف�س، 
�ل�شعب  �إر�دة  �ح���ر�م  و�إىل  للقوة  �مل��ف��رط  �ال�شتعمال  ت��ف��ادي  و 
ك�شمر  يف  �الأم��ن��ي��ة  �ل��ظ��روف  حت�شن  على  للم�شاعدة  وح��ق��وق��ه 
و�ملنطقة باأ�شرها وكان م�شدر �أمني �أعلن �أن قو�ت هندية خا�شة 
واليتي  يف  حمتجن  على  �ل��ن��ار  �إط���اق  �أث��ن��اء  �أ�شخا�س،   6 قتلت 

جامو وك�شمر �شمايل �لهند.

تر�جعت ن�شبة تاأييد �حلكومة �ليابانية برئا�شة �شينزو �آبي �إىل 56 
�أنباء كيودو �ليابانية ون�شرته،  وكالة  �أجرته  ��شتطاع  % و�أظهر 
% يف   68 �آبي، تر�جعت من  �أن معدالت تاأييد حكومة  �لثاثاء، 

حزير�ن-يونيو �لفائت �إىل 65 %.
�ل�شيوخ  جمل�س  �نتخابات  بعد  و�ليوم  �أم�س  �ال�شتطاع  و�أج��ري 
�مل�شتطلعن،  %39.8 من  �أن  و�أظهر  �لفائت،  �الأح��د  �لتي جرت 
�إليه  ينتمي  �ل��ذي  �لدميقر�طي  �لليرب�يل  �حل��زب  بفوز  بون  يرحرّ
 68.8% ووج��د  �لفوز  بهذ�  يرحبو�  % مل   17.8 �آب��ي، مقابل 
%22.7 مل  �ملعار�شة، مقابل  �الأح��ز�ب  تنظيم يف  الإع��ادة  حاجة 

يرو� �شرورة لذلك.

�تهم رجل �أوكر�ين بقتل رجل متقاعد م�شلم بعد ��شتجو�به ب�شاأن 
بافلو  �ن  �ل�شرطة  تفجر�ت يف م�شجدين بو�شط �جنلر� وقالت 
على  ت��دري��ب  برنامج  يف  �ملتحدة  باململكة  ك��ان  عاما   25 الب�شن 
�لعمل و�عتقل طالب �لدر��شات �لعليا وهو من دنيربوبروف�شك 
باأوكر�نيا يوم �خلمي�س يف �طار حتقيق يف تفجر�ت قرب م�شجدين 

يف مدينتي و�ل�شول وتيبتون يف يونيو حزير�ن و�ال�شبوع �ملا�شي.
بقتل  متهم  �حل��ن  ذل��ك  منذ  �ن��ه  ميدالندز  و�شت  �شرطة  وقالت 
حممد �شليم وهو جد تعر�س للطعن حتى �ملوت يف �بريل ني�شان 
بينما كان ي�شر يف طريقه �ىل منزله من م�شجده مبنطقة �شمول 

هيث مبدينة برمنجهام �الجنليزية.
�أن هذه  وقال م�شاعد رئي�س �ل�شرطة ماركو�س بيل يف بيان نفهم 
�لقلق و�ل�شيق د�خ��ل �ملجتمعات  �حل��و�دث �شببت ق��در� كبر� من 
��شامية يف  م��ب��ان  على  ع��دة هجمات  وق��ع��ت  ق��د  وك��ان��ت  �ملحلية. 
�يار.  مايو  يف  لندن  ���ش��و�رع  �أح��د  يف  جندي  مقتل  منذ  بريطانيا 
يف  �ل��ث��اين  ت�شرين  ن��وف��م��رب  يف  م�شلمان  ب��ري��ط��ان��ي��ان  و���ش��ي��ح��اك��م 

جرمية �لقتل هذه.

الريا�ص

طوكيو

لندن

عوا�صم

مقتل اإ�سرائيليني بالر�سا�سديلي تلغراف تتحدث عن تطهري طائفي يف حم�س
 يف القد�س املحتلة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قتل �إ�شر�ئيليان �شباح �لثاثاء بالر�شا�س �حلي د�خل بناية مكاتب �إد�رية ب�شارع يافا �شديد �الزدحام 
مبدينة �لقد�س �ملحتلة.

وذكرت �شحيفة يديعوت �أحرونوت �أن �ل�شرطة �الإ�شر�ئيلية �ألقت �لقب�س على مطلق �لنار بينما كان 
يهم بالهرب من م�شرح �حلدث.

وبينت �أن �لقاتل هو حار�س �أمن، دخل مكتبا يف �لطابق �لثالث من مبنى مركز كال بالقرب من �شوق 
حماين يهود� ب�شارع يافا و�أطلق �لنار على مدير وموظفة و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �شرطة �الحتال 

الز�لت حتقق يف ظروف وخلفية �حلادث.

ليربمان: ا�ضتئناف املفاو�ضات لي�س موؤكدًا 

اأ�ستون تطلب متييز منتجات امل�ستوطنات الإ�سرائيلية 

حتذير اأممي من النتهاكات جتاه الأطفال ال�ضوريني

وا�سنطن حتدد خم�سة خيارات ع�سكرية يف �سوريا 

املعار�سة ال�سورية تدعو ملحاكمة 
م�سوؤويل حزب اهلل

•• بريوت-ا ف ب:

رحبت �ملعار�شة �ل�شورية بقر�ر �الحتاد �الوربي �إدر�ج 
�ملنظمات  الئ��ح��ة  على  �هلل  حل��زب  �لع�شكري  �جل��ن��اح 
د�ع��ي��ة �الحت����اد �ىل حم��اك��م��ة م�شوؤويل   ، �الره��اب��ي��ة 

�حلزب �للبناين ب�شبب جر�ئمهم يف �شوريا.
و���ش��ارك �حل���زب �مل��دع��وم م��ن �ي���ر�ن و�ل���ذي يعد قوة 
�لنظام  ق��و�ت  جانب  �ىل  مقتدرة  وع�شكرية  �شيا�شية 

�ل�شوري ملو�جهة مقاتلي �ملعار�شة يف �شوريا.
�لقر�ر   ه��ذ�  �ن  �ملعار�س  �ل�شوري  �الئ��ت��اف  و�ع��ت��رب 
�شرورة  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  �ل�شحيح،  �الجت����اه  يف  خ��ط��وة 
�إج��ر�ء�ت عملية ت�شاهم يف  قيام دول �الحت��اد باتخاذ 
بيان  بح�شب  �شوريا  �حل��زب يف  ميلي�شيا  تدخل  وق��ف 

��شدره.
حماكمة  �ىل  �الوروب��������ي  �الحت������اد  �الئ����ت����اف  ودع�����ا 
م�شوؤويل حزب �هلل على جر�ئم �الإرهاب �لتي �رتكبوها 

على �الأر��شي �ل�شورية .
�ل��ق��ر�ر حتى  للتقدم يف  �الأوروب�����ي  دع��ا �الحت���اد  كما 
يوؤ�ش�شون  �لذين  �ل�شيا�شين  �مل�شوؤولن  كافة  يطال 

وينظرون لكل �أفعال �لذر�ع �لع�شكري للحزب .
و��شاف �لبيان �إن على دول �لعامل �حلر جميعها �تخاذ 
ق��ي��اد�ت ح��زب �هلل ومنت�شبيه  ر�دع���ة بحق  �إج����ر�ء�ت 
بعد  �ل�شوري،  �لدم  �شفك  �شاركو� يف  �لذين  ود�عميه 
�لتدخل �لع�شكري �ل�شافر مليلي�شيا �حلزب �إىل جانب 
نظام �الأ�شد يف حربه �شد تطلعات �ل�شعب �ل�شوري يف 

�حلرية و�لكر�مة .
ومنذ ��شهر، ك�شف حزب �هلل عن م�شاركته يف �لقتال 
�ىل جانب قو�ت �لنظام �ل�شوري، حيث �شاهمت م�شاركة 
قو�ته �خلا�شة �ىل جانب �لقو�ت �لنظامية �ل�شورية 
�ال�شر�تيجية  �ل��ق�����ش��ر  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ي��ط��رة 
و�ملتاخمة للحدود �للبنانية يف حزير�ن-يونيو بعد �ن 

كانت حتت �شيطرة �ملعار�شة �مل�شلحة منذ عام.

�ل�شورية  �ل�شوؤون  يف  �لع�شكري  �لتدخل  هذ�  و�شاهم 
يف �قناع بع�س �الوروبين باملو�فقة على �در�ج �حلزب 

على الئحة �ملنظمات �الرهابية.

للمنظمات  على الئحتها  �هلل  ح��زب  و��شنطن  وت��درج 
وهولند�  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ح����ذوه����ا  وح������ذت  �الره����اب����ي����ة 

و��شر�ليا.
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•• القاهرة-ا ف ب:

�دى ثاثة وزر�ء جدد �لعدل و�لنقل و�لتنمية 
�لرئي�س  �م����ام  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ي��م��ن  �الد�ري������ة 
�ىل  لين�شما  من�شور  ع��ديل  �مل��وؤق��ت  �مل�شري 
باقي وزر�ء �حلكومة �مل�شرية �جلديدة �لذين 

كانو� �دو� �ليمن �لثاثاء �ملا�شي.
ويف ما يلي ت�شكيلة �حلكومة :

�ل��وزر�ء: حازم �لبباوي �لنائب �الول  رئي�س 
�لفتاح  ع��ب��د  �ل���دف���اع:  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  لرئي�س 
�لتعاون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س  نائب  �ل�شي�شي 
�لدويل: زياد بهاء �لدين. نائب رئي�س �لوزر�ء 
وزير  عي�شى.  ح�����ش��ام  �ل��ع��ايل:  �لتعليم  وزي���ر 
�لد�خلية:  وزي����ر  ف��ه��م��ي.  ن��ب��ي��ل  �خل��ارج��ي��ة: 
حم��م��د �ب��ر�ه��ي��م. وزي���ر �ل��ع��دل : ع���ادل عبد 

�حلميد.
�لتخطيط:  وزير  �حمد جال.  �ملالية:  وزير 
��شامة  �ل��ع��رب��ي. وزي����ر �ال���ش��ت��ث��م��ار:  �����ش���رف 

�شالح. وزير �لنقل : �بر�هيم �لدمري.
عبد  فخري  منر  و�ل�شناعة:  �لتجارة  وزي��ر 

�لنور. وزير �لتموين: حممد �بو �شادي. وزير 
حملب.  ر�شيدي  �بر�هيم  و�مل��ر�ف��ق:  �ال�شكان 
وزي����ر �ل���ب���رول و�ل������رثوة �مل��ع��دن��ي��ة: �شريف 

��شماعيل حممد. وزيرة �العام: درية �شرف 
لبيب.  ع��ادل  �ملحلية:  �لتنمية  وزي��ر  �ل��دي��ن. 

وزير �لتنمية �الد�رية : هاين حممود.

وزير �ل�شياحة: ه�شام زعزوع. وزيرة �ل�شحة: 
�النتقالية  �لعد�لة  وزي��ر  �لعابدين.  زين  مها 
�ملهدي.  �م��ن  �ل��وط��ن��ي��ة: حممد  و�مل�����ش��احل��ة 
وزير  �بو عيطة.  كمال  �لعاملة:  �لقوى  وزير 
وزير  �لربعي.  �حمد  �الجتماعي:  �لت�شامن 
عاطف  �مل��ع��ل��وم��ات:  وتكنولوجيا  �الت�����ش��االت 
�الر��شي:  و��شت�شاح  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر  حلمي. 
�لكهرباء  وزي������ر  ح����دي����د.  �ب�����و  ف���ري���د  �مي�����ن 
و�لطاقة: �حمد م�شطفى �مام �شعبان. وزير 
وزير  �بر�هيم.  �لعزيز  عبد  �مل��دين:  �لطر�ن 
�مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة و�ل�����ري: حم��م��د حم��م��ود عبد 
عرب.  �شابر  حممد  �لثقافة:  وزي��ر  �ملطلب. 
وزي����ر ����ش���وؤون �الث�����ار: حم��م��د �ب��ر�ه��ي��م علي 
��شكندر.  ليلى  للبيئة:  �لدولة  وزي��رة  �ل�شيد. 
�لدولة  وزير  زيد.  �بو  �لريا�شة: طاهر  وزير 
�لعزيز.  عبد  حممود  خالد  �ل�شباب:  ل�شوؤون 
حممود  ر�شا  �حلربي:  لانتاج  �لدولة  وزي��ر 
ح��اف��ظ ع��ب��د �مل��ج��ي��د. وزي���ر �ل��ب��ح��ث �لعلمي: 
رم��زي ج��ورج ��شتينو. وزي��ر �الوق��اف: حممد 

خمتار جمعة مربوك. 

الإبراهيمي ما زال ي�سعى لعقد جنيف2

كريي ي�سع اللم�سات الأخرية على فريقه للمفاو�سات 

ت�سكيلة احلكومة امل�سرية اجلديدة

•• وا�صنطن-ا ف ب:

�الأمركي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ي�شع 
ج����ون ك����ري �ل��ل��م�����ش��ات �الخ����رة 
على  �شي�شرف  �ل���ذي  ف��ري��ق��ه  ع��ل��ى 
�ل�شرق  يف  �ل�������ش���ام  م���ف���او����ش���ات 
�عبائها  م���ع  وي��ت��ع��ام��ل  �الو�����ش����ط 
م�شوؤول  �علن  ما  على  بيوم،  يوما 

�مركي .
ومل توؤكد �ملتحدثة با�شم �خلارجية 
ب�����ش��اك��ي �و تنف  �الم��رك��ي��ة ج���ن 
معلومات عن �ن �ل�شفر �المركي 
�ل�شابق يف ��شر�ئيل مارتن �نديك 
�لتفاو�س  ف���ري���ق  ل���ق���ي���ادة  �خ���ت���ر 
�المركي وكان كري �علن يف عمان 
�ل�شاد�شة  زي��ارت��ه  ختام  يف  �جلمعة 
�ىل �ملنطقة �ن �لقادة �ال�شر�ئيلين 
مبد�أ  على  �تفقو�  و�لفل�شطينين 

�لعودة �ىل �ملفاو�شات �ملجمدة منذ 
ثاثة �شنو�ت.

و�����ش����ي����ت����وج����ه ك�����ب�����ر� م���ف���او����ش���ي 
ليفني  ت�����ش��ي��ب��ي  �ال����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ن 
عريقات  ���ش��ائ��ب  و�لفل�شطينين 
�ىل و��شنطن يف �اليام �ملقبلة لبدء 

�ملفاو�شات.
لل�شحافين  ب�����ش��اك��ي  و����ش���رح���ت 
يتفق  �ل����ت����ي  �الوىل  �مل�������رة  ه������ذه 
�ل��ر���ش��م��ي��ون من  �مل��ف��او���ش��ون  فيها 
�لطرفن علنا على �للقاء على هذ� 

�مل�شتوى .
ل��ك��ن ت��ع��ذر ع��ل��ي��ه��ا حت��دي��د موعد 
ال���ش��ت��ئ��ن��اف �مل���ح���ادث���ات م���وؤك���دة �ن 
�مل�شوؤولن �المركين على �ت�شال 
مع �لطرفن يف �ليومن �الخرين، 
م��ع��ل��وم��ات حول  ه��ن��اك  ل��ك��ن لي�س 
�لتاريخ بعد. و��شافت �الن نو��شل 

�مل�����ش��ي ق��دم��ا مت ب���ذل �ل��ك��ث��ر من 
و�لت�شحيات  و�ل��ت�����ش��وي��ات  �ل��ع��م��ل 
�نها  على  ���ش��ددت  لكنها  �الن  حتى 
����ش���ت���ح���رم �ل�����ت�����ز�م ك������ري �ب���ق���اء 
تفا�شيل �ملحادثات �شرية العطائها 

�ف�شل فر�س للنجاح.
ي��رك��ز حاليا  ك���ري  �ن  و�و���ش��ح��ت 
على جمع �ف�شل تركيبة لاعبن 
�نه  م�شيفة  �الط����ر�ف  م��ع  للعمل 
مل يتخذ �ي قر�ر حول مفاو�س �و 

مبعوث بعد.
وقالت ب�شاكي �ن �ملحادثات �شتكون 
عملية مليئة بالتحديات وال ميكن 
�ن ي��ق��وده��ا ك���ري وح����ده ك��ل يوم 
ت�شكيل  �ىل  ن�شعى  ل��ذل��ك  ب��ي��وم��ه، 

فريق مفاو�شن.
�ال�شر�ئيلين  �ن  �ملتحدثة  وتابعت 
�نه  �و�����ش����ح����و�  و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن 

ي��ري��دون ب��دء �مل��ف��او���ش��ات يف ��شرع 
وقت.

مناق�شة  �وال  ي��ت��م  �ن  ي��رج��ح  ل��ك��ن 
جدول �العمال و�اللية قبل تطرق 
�لطرفن �ىل �لنقاط �ل�شائكة �لتي 

ما ز�ال على خاف كبر حيالها.
�ل�شابق  �الم��رك��ي  �لرئي�س  و�ك���د 
ج��ي��م��ي ك���ارت���ر �ل����ذي �����ش���رف على 
يف  ديفيد  ك��ام��ب  يف  �ل�شام  �ت��ف��اق 
�نه  وم�شر  ��شر�ئيل  بن   1979
ت���ف���اوؤال مم��ا ك��ن��ت عليه قبل  �ك���رث 
بخ�شو�س  �شنو�ت  خم�س  �و  �شهر، 

�حر�ز تقدم.
موؤ�ش�شة  يف  م���وؤمت���ر  يف  و������ش����اف 
لنا  يبدو  �ل��دويل  لل�شام  كارنيغي 
�ن �لوقت منا�شب النه منذ خم�س 
�شنو�ت مل يربز �ي جمهود حقيقي 

جلمع �لطرفن.

و��شاف ال �حد يعرف ما �شيحدث 
�وىل ويرجئون  قد يجتمعون مرة 
هناك  �ن  �ع��ت��ق��د  ل��ك��ن  �ل���ل���ق���اء�ت 
�لفل�شطيني  �ل�شعبن  �شغوطا من 

و�ال�شر�ئيلي حلل هذه �لق�شية.
و�كد �ملتحدث با�شم �لبيت �البي�س 
�المركية  �الد�رة  �ن  ك��ارين  ج��اي 
ت�شعر بتفاوؤل حذر جد� بخ�شو�س 
�ملحادثات م�شدد� على �ن �لطريقة 
�ل��وح��ي��دة حل���ل ه���ذه �مل�����ش��اك��ل هي 
�ىل  لوجه  وجها  �لطرفن  جلو�س 

طاولة مفاو�شات .
و�نديك �لذي ير��س ق�شم �ل�شيا�شة 
بروكينغز  م��ع��ه��د  يف  �خل���ارج���ي���ة 
�شوؤون  يف  خم�����ش��رم  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�ل�شرق �الو�شط وذكرت عدة و�شائل 
�ع����ام �م��رك��ي��ة �ن���ه خ��ي��ار كري 

لرئا�شة �لفريق �المركي.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

�شرح مبعوث �المم �ملتحدة ل�شوريا �الخ�شر 
موؤمتر  عقد  �جل  من  ي�شعى  �نه  �البر�هيمي 
لوقف �لقتال يف �شوريا لكنه مل يذكر �ي موعد 
ل�شحافين  �البر�هيمي  وقال  لذلك.  متوقع 
لل�شام  كارنيغي  ملعهد  �جتماع  هام�س  على 
ج��د� جلب  �ل�شعب  م��ن  و��شنطن  �ل���دويل يف 
��شخا�س يقتتلون ل�شنتن بع�شا �شحرية �ىل 
�آمل  لكن  وقتا  �شي�شتغرق  �المر  كهذ�  موؤمتر 

�ن يح�شل . و��شاف �ن هناك م�شائل مل حتل 
بعد. نحن متفائلون وهذ� كل ما ميكننا قوله 
وكان وزير �خلارجية �لرو�شي �شرغي الفروف 
لتنظيم  ت��و����ش��ل ج��ه��وده��ا  رو���ش��ي��ا  �ن  ���ش��رح 
جنيف  يف  �شوريا  ح��ول  لل�شام  دويل  موؤمتر 
وق���ال الف����روف ن��و����ش��ل ل��ق��اء�ت��ن��ا م��ع ممثلي 
�ل�شورية  �ملعار�شة  جمموعات  وكل  �حلكومة 
�مل���ب���ادرة �المركية  ب��ق��ب��ول  الق���ن���اع �جل��م��ي��ع 
جمموعات  معظم  لا�شف،  و��شاف  �لرو�شية 
�ملعار�شة، وخافا للحكومة، ال تبدي �هتماما 

بذلك. وكان يفر�س �ن تعقد هذه �ملحادثات 
�لتي يطلق عليها ��شم جنيف2- يف �يار-مايو 
�ملا�شي بعد �قر�ح هذه �لفكرة للمرة �الوىل 
خ��ال ل��ق��اء ب��ن وزي���ري �خل��ارج��ي��ة �لرو�شي 
���ش��رغ��ي الف����روف و�الم���رك���ي ج���ون كري. 
ل��ك��ن و���ش��ط خ��اف��ات ح���ول م��ن ي��ف��ر���س �ن 
يجل�س عل طاولة �ملفاو�شات، �رجئ �الجتماع 
متوز-يوليو  �ىل  ث���م  ح���زي���ر�ن-ي���ون���ي���و  �ىل 
�حتمال  �ىل  ت�شر  �ليوم  �لتقدير�ت  و�ف�شل 

�نعقاده يف �يلول-�شبتمرب.

لبنان يوقف م�ستبهًا با�ستهداف موكب حزب اهلل
••بريوت-وكاالت:

نا�شفة  عبوة  بو�شع  بقيامه  ي�شتبه  �شورياً  �للبنانية  �المنية  �لقوى  �وقفت 
��شتهدفت موكبا حلزب �هلل �للبناين يف منطقة �لبقاع �شرق �ال�شبوع �ملا�شي، 

بح�شب ما ذكرت �لوكالة �لوطنية لاعام �لثاثاء.
و�وردت �لوكالة خرب� مفاده �ن قوة من فرع خمابر�ت �جلي�س دهمت منزال 
يف بلدة جمدل عنجر �شرق، وقب�شت على �مل�شتبه بزرع �لعبوة �لنا�شفة على 

طريق �مل�شنع �شرق منذ �يام و�لتي ��شتهدفت �شيارة تابعة حلزب �هلل .
و��شارت �ىل �ن �مل�شتبه به �شوري من مدينة �لزبد�ين وقتل �شخ�س و��شيب 
ثاثة �آخرون يف �نفجار ��شتهدف يف 16 متوز يوليو موكبا حلزب �هلل كان 

يف طريقه نحو �حلدود �ل�شورية يف �شرق لبنان ووقع �النفجار نتيجة عبوة 
مزروعة �ىل جانب �لطريق عند مفرق بلدة جمدل عنجر.

وك���ان ذل��ك �الع��ت��د�ء �ل��ر�ب��ع م��ن ن��وع��ه يف منطقة �ل��ب��ق��اع خ��ال �شهرين 
و��شتهدفت �لتفجر�ت �ل�شابقة مو�كب للحزب �ملتحالف مع دم�شق و�شيارة 

للجي�س �للبناين.
�ل�شوري  �لنظام  �لقتال �ىل جانب  �لك�شف عن م�شاركة حزب �هلل يف  ومنذ 
د�خل �شوريا، تعر�س �حلزب لتهديد�ت عدة من جمموعات �شورية معار�شة، 
كان �آخرها �م�س �الأول على ل�شان زعيم جبهة �لن�شرة �بو حممد �جلوالين. 
للمعار�شة  ومتحم�شن  �ل�شوري  للنظام  موؤيدين  بن  �للبنانيون  وينق�شم 

ينتقدون بعنف تدخل حزب �هلل يف �شوريا.

ال�سلح يف حلب.. حمظور فر�سته ال�سرورة

باري�س تطالب بانتخابات 
�سريعة يف مايل

•• باري�س-ا ف ب:

ح�����ش��ت ف��رن�����ش��ا �مل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة لفك 
�الرتباط يف مايل ونقل �لر�ية �ىل 
�المم �ملتحدة، على �جر�ء �نتخابات 
يف ه���ذ� �ل��ب��ل��د �ع��ت��ب��ار� م��ن مت��وز-

�ل�شعوبات  من  �لرغم  على  يوليو 
�لتي تو�جه تنظيم عملية �نتخابية 
وف���ق �ل��ق��و�ع��د �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف 
�ال�شتقر�ر  �ن��ع��د�م  م��ن  ي��ع��اين  بلد 

جر�ء �حلرب.
وب��ت��ع��اب��ر ال ت��ت�����ش��م ب��ال��ك��ث��ر من 
�لرئي�س  �ع���ل���ن  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة، 
�ل��ف��رن�����ش��ي ف��رن�����ش��و� ه���والن���د منذ 
باري�س  �ن  م��ايل  يف  ني�شان-�بريل 
متوز-يوليو،  يف  �ن��ت��خ��اب��ات  ت��ري��د 

وقال �شنكون متم�شكن مبوقفنا .
وك����ذل����ك ف���ع���ل وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 
�ل��ف��رن�����ش��ي ل�����ور�ن ف��اب��ي��و���س �لذي 
ر�ف�����ق ه���والن���د �ث���ن���اء زي����ارت����ه �ىل 
�ثر  مايل يف مطلع �شباط-فرب�ير 
�النت�شار على �ملجموعات �جلهادية 
ع��ل��ى بد�ية  ����ش��اب��ي��ع  ث���اث���ة  ب��ع��د 
�لتدخل �لع�شكري �لفرن�شي، �ذ عاد 
�ىل  و�ي��ار-م��اي��و  ني�شان-�بريل  يف 
�ل�شلطات  ع��زم  م��ن  للتاكد  باماكو 
�لعملية  ت���ن���ظ���ي���م  ع����ل����ى  �مل����ال����ي����ة 

�النتخابية يف �ملوعد �ملحدد.

قادة كبار يف القاعدة فروا من ال�سجنني بالعراق

ويدفع  �لفقر،  يقرب  �لغلول  تقول 
�أب����و  حم����ل  �إىل  ودل���ف���ن���ا  �ل���ن�������ش���ر 
ع���دي، وه���و ت��اج��ر �أخ�����ش��اب �شابق، 
و�بت�شامة  ب��رح��ي��ب  ف��ا���ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا 
يكن  مل  �ل�شابرين.  ر�شا  ع��ن  تنم 
�لغر�س من �ملحل �لذي �فتتح قبل 
�أب���و عدي  ي��ق��ول  �أ���ش��ه��ر ك��م��ا  �شبعة 
خدمة  تقدمي  ك��ان  ما  بقدر  �لربح 
، خ�شو�شا من  و�ملجاهدين  للثو�ر 
من  عليها  يح�شل  �ل��ت��ي  �ل��ذخ��رة 
�ل�شبيحة  م��ن  ي�شرونها  و���ش��ط��اء 
وج��ن��ود �ل��ن��ظ��ام، وم��ن ث��م نو�شلها 
للثو�ر  ون��ب��ي��ع��ه��ا  ل���ل���م���ج���اه���دي���ن، 
ب�����ش��ع��ره��ا �ل������ذي �����ش���ري���ن���اه���ا، به 
و�أحيانا ندفع من جيوبنا، الأن هذ� 
 . و�جبنا و�أقل �شيء نقدمه للثورة 
ع��ن حاالت  ع��دي  �أب���و  كما يتحدث 
�لر�غبن  �ملجاهدين  جتهيز بع�س 
�لقتال  ج��ب��ه��ات  �إىل  �ل���ت���وج���ه  يف 
لكنهم ال ي�شتطيعون �شر�ء �ل�شاح، 
�ملتربعن  ب��ع�����س  ي��ت��ح��م��ل  وك���ي���ف 
قيمة �ل�شاح �لذي ال تقدمه له �إال 
بعد حتٍر دقيق عنه، ب�شوؤ�ل �لكتيبة 
�لتي �شيقاتل يف �شفوفها عنه وعن 
�ل�����ش��اح يف  ي��ق��ع  ال  ح��ت��ى  خلفيته، 
�ليد �خلطاأ . وينبه �إىل �أنه ال يبيع 
�ل�شاح مطلقا ملدين �أو �أي �شخ�س 
وحمله  ��شمه  جعل  مم��ا  جم��ه��ول، 
�ل�شرعية،  �لهيئة  من  ثقة  مو�شع 
�ل�شاح  ���ش��ع��ر  ت��ف��اوت  �إىل  وي�����ش��ر 
و�لذخرة من حن �إىل �آخر. حمل 
�أبو عدي لي�س �لوحيد من نوعه يف 
�أخرى  حم��ات  �شتة  فهناك  حلب، 
يخربنا  كما  �لن�شاط،  نف�س  ت��ز�ول 
�أح��د �مل��ر�ف��ق��ن م��ن �ل��ث��و�ر، �لذين 
ي����رون �أن ت��ل��ك �مل���ح���ال �ل��ع��ل��ن��ي��ة ال 
�ل�شاح  ت�شريب  على  خطر�  ت�شكل 
ولكن م�شدر  �خل��ط��اأ،  �الأي���دي  �إىل 
و�شعاف  �مل����ه����رب����ون  ه����م  �خل���ط���ر 

�الأنف�س.

�لثو�ر  ي���ق���ول  �ل�����ذي  �خل���ي���ار  ه����ذ� 
حدود  ويو�شح  عليهم،  ف��ر���س  �إن���ه 
�لبيع  عملية  يف  و�مل��م��ن��وع  �مل�شموح 
و�ل�شر�ء، وحجم �لقلق �لذي ينتاب 
هذه  م��ن  �مل�شتقبل  على  �خلائفن 
ب��ع��د و�شول  �ل��ظ��اه��رة، خ�����ش��و���ش��ا 
تنتحل  جمموعات  �إىل  منه  جانب 
�لهيئة  جعل  مم��ا  �مل��ق��ات��ل��ن،  �شفة 
لاأمر  تنتبه  �ملدينة  يف  �ل�شرعية 
�لعنا�شر.  هذه  �شد  بحملة  وتقوم 
بحلب  �ل�������ش���ك���ن���ي  �ل�����ب�����اب  ح�����ي  يف 
�آثر  �الأ�شلحة  لبيع  حما  �شادفنا 
على  م��ل�����ش��ق��ا  ي�����ش��ع  �أن  ���ش��اح��ب��ه 
زجاجه يحمل عبار�ت منها مقولة 
�أب���و ب��ك��ر �ل�����ش��دي��ق ر���ش��ي �هلل عنه 
ب�شاأن �لغلول ما �شرق من �لغنيمة 

•• حلب-وكاالت:

ال ي�شتطيع �لز�ئر �إىل حلب �إغفال 
�الأجز�ء  يف  �ل�شاح  �نت�شار  م�شاهد 
�خلا�شعة ل�شيطرة مقاتلي �ملعار�شة 
�ل�������ش���و�رع  ي���ن���ت�������ش���رون يف  �ل����ذي����ن 
�الأمنية  و�حل�����و�ج�����ز  و�الأ�������ش������و�ق 
�لكا�شينكوف،  ب���ن���ادق  ح��ام��ل��ن 
�ل�شاح  بامل�شد�شات.  م�شلحن  �أو 
�لنظام  و�نت�شاره كان خيار� فر�شه 
وقو�ته على �لثو�ر ح�شبما يقولون 
حلماية �ملدنين �لعزل من �لن�شاء 
من  و�ل�شباب  و�ل�شيوخ  و�الأط��ف��ال 

هجمات �جلي�س �لنظامي.
�القر�ب �أكرث من م�شاهد �ل�شاح 
و�نت�شاره يك�شف �ملزيد من تفا�شيل 

•• بغداد-وكاالت:

�علن م�شوؤول �مني عر�قي رفيع �مل�شتوى �م�س �ن بع�س �لذين فرو� من 
�شجني �لتاجي و�بو غريب قرب بغد�د هم قادة كبار يف تنظيم �لقاعدة، 
�المني يف  �مل�شوؤول  وق��ال  ه��وؤالء.  �المنية تاحق  �لقو�ت  �ن  �ىل  م�شر� 
ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �لذين فرو� هم من كبار قياد�ت �لقاعدة 
�لكبار  �ن  . و��شاف  �لعملية نفذت من �جل جمموعة معينة منهم  وكل 
وتد�هم  تاحقهم  �المنية  �ل��ق��و�ت  �ن  �ىل  م�شر�   ، �ل��ف��ر�ر  م��ن  متكنو� 
منازلهم ومناطقهم. وكان �لنائب حاكم �لز�ملي �لع�شو يف جلنة �المن 
و�لدفاع �لربملانية �كد يف ت�شريح لفر�ن�س بر�س �الثنن �ن 500 �شخ�س 
على �القل متكنو� من �لفر�ر. من جهته، ذكر �ملتحدث با�شم وز�رة �لعدل 
21 �شجينا قتلو� خال �لعملية، فيما �فادت م�شادر  و�شام �لفريجي �ن 
�منية وطبية �ن 20 على �القل من رجال �المن قتلو� �ثناء �ال�شتباكات.

�لعر�ق  �ل�شجون يف  �ملنظمة �شد  �لعمليات  �كرب  �لهجوم وهو �حد  ووقع 

تنظيم  لزعيم  �شوتية  ر���ش��ال��ة  ن�شر  م��ن  مت��ام��ا  ع��ام  بعد   ،2003 منذ 
�لقاعدة يف �لعر�ق �بو بكر �لبغد�دي دعا فيها �ىل مهاجمة �شجون �لعر�ق 
برئا�شة  �جتمعت  �أزم���ة  خلية  �أن  �لعر�قية  �لد�خلية  ل���وز�رة  بيان  وذك��ر 
ملناق�شة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل��ال��ك��ي  ن���وري  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 
�إثرهما  على  فر  لهجومن  و�لتاجي  غريب  �أبو  �شجني  تعر�س  تد�عيات 
ما  وماب�شات  تد�عيات  ملعرفة  �أعمالها  �خللية  وبا�شرت  �ل�شجناء،  مئات 
�لهجومن  �أن  �إىل  خل�س  تقرير�  �أع��دت  �خللية  �إن  �لبيان  وق��ال  ج��رى. 
�لدفع  ثم  �لهاون  قذ�ئف  بع�شر�ت  تخللهما ق�شف  م�شبق  بتخطيط  متا 
�قتحام  حماولة  �إىل  �إ�شافة  نا�شفة،  �أح��زم��ة  ترتدي  �نتحارية  بعنا�شر 
ب�شيار�ت مفخخة ��شتهدفت �إحد�ها �لبو�بة �لرئي�شية ل�شجن �أبو غريب 
و�أخرى �لبو�بة �لثانية. و�أ�شاف �لبيان �أن �شيارتن مفخختن ��شتهدفتا 
�لهجومن جاء� متهيد�  و�أن  �شيء،  ت�شفر� عن  ببغد�د مل  �لتاجي  �شجن 
الق��ت��ح��ام �ل�شجنن يف ح��ن ط��وق��ت �ل���ق���و�ت �الأم��ن��ي��ة م��ك��اين �حل���ادث، 

وفر�شت �إجر�ء�ت �أمنية م�شددة و�شيطرت على �ملوقف. 

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/585 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/

حممد يو�شف جابر �آل علي �جلن�شية: �الم��ار�ت   وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )م�ضغل ح�ضن رم�ضان للخياطة   
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )31468( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل : حميد ر��شد عبد�هلل ر��شد 
�ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
��شبوعن من  �نق�شاء  �ملذكور بعد  �ل�شاأن يف �ملحرر  بالت�شديق على ذوي  �شيقوم 

تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1299  جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�بوظبي �ال�شامي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: عمار حممود  مدعى/م�شرف 
�لتحفظي  وثبوت �حلجز  �لدعوى: �شحة  �شوريا مو�شوع  و�خرون �جلن�شية:  جابر 
�لعامري  علي  عامر  �شامل  فار�س    / �عانه  �ملطلوب  درهم(   7.500.000( بقيمة 
�ملذكورة �عاه  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �المار�ت   عنو�نه:  �جلن�شية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/5 �ملو�فق  �الثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�البتد�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 بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/601  جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعى/بنك �خلليج �الول �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: د�وود م�شلح حممد �حمد 
�لذهب �لغياين �جلنيبي �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة 
  / �عانه  �ملطلوب  �لقانونية    و�لفائدة  درهم   1506001 مبلغ  على  �لتحفظي  �حلجز 
�لغياين �جلنيبي �جلن�شية: �المار�ت     عنو�نه:  د�وود م�شلح حممد �حمد �لذهب 
بالن�شر)نرفق لكم ن�شخة من تقرير �خلربة �ملودع للرد و�لتعقيب �ن �ردمت ذلك( حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/7/29 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24 
بوابة اخلليج لرتكيب ال�سعر/ ذ.م.م

 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاه هي : بو�بة �خلليج لركيب �ل�شعر 
مبوجب  عجمان  �م��ارة  يف  تا�ش�شت  قد  حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  -�شركة  ذ.م.م 
يف  مرخ�شة  وتعدياته   )1984( ل�شنة   )8( رق��م   �الحت���ادي   �ل�شركات  قانون 
بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )42246( وقد قرر �ل�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعين �ل�شادة.
     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��س �لتقدم به للم�شفي 
�لقانوين �ملذكورة �عاه خال مدة )30( يوما من تاريخ ن�شر �العان وعلى 

�لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:7470980  ، �س.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

فقدان جواز �سفرت
��شرف حممد  �ملدعو/  فقد  
فل�شطن   - �ل����دي����ن  ���ش��ع��د 
�جلن�شية  -جو�ز �شفره رقم  
من  ف��ع��ل��ى       )95022(
يجده ت�شليمه الأق��رب مركز 
على   �الت�������ش���ال  �و  ����ش���رط���ة 

050/4161811

فقدان جواز �سفرت
ماريلو  �مل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
�لفلبن   - ب��روج��ا   تي�شورو 
�شفرها  -ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  
رقم  )1632302(  فعلى 
الأق���رب  ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
�الت�شال  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

على  050/7904831

فقدان جواز �سفرت
�����ش���ام �شفيق  �مل���دع���و/  ف���ق���د  
ح�������ش���ن �ب���������وح���������زمي���������ه        - 
ف��ل�����ش��ط��ن  �جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز 
   )2803341( رق����م   ���ش��ف��ره 
فعلى من يجده ت�شليمه الأقرب 
على   �الت�شال  �و  �شرطة  مركز 

055/9374479

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ ز�ه��������د خ����ان 
باك�شتان   - �ك���������رب   حم����م����د 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم  
من  ف��ع��ل��ى     )4110341(
مركز  الأق����رب  ت�شليمه  ي��ج��ده 
على   �الت�����������ش�����ال  �و  �����ش����رط����ة 

055/4613142

فقدان جواز �سفرت
ف��������ق��������د  �مل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
بنغادي�س    - م���ي���اه   ����ش���وه���اج 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم  
من  ف��ع��ل��ى     )0322087(
مركز  الأق����رب  ت�شليمه  ي��ج��ده 
على   �الت�����������ش�����ال  �و  �����ش����رط����ة 

056/2227799

اعالن فقدان جوازات �سفر   
فقد كل من:

�شفر رقم  ج���و�ز  م��ب��ارك -مي��ن��ي �جلن�شية  ك��ر�م��ة  ع��م��ر  �مل��دع��و/   -1
موحد)8443849( 

2- �ملدعو/ حمزه �مباالت فيتيل �بوبكر- هندي �جلن�شية جو�ز �شفره 
)K 4622301( �ل�شادر من �لهند

�لرجاء من يعرث عليهما بان ي�شلمهما �ىل �قرب مركز �شرطة بالدولة 
�و �لقن�شلية �لتي تنتهى كل �ىل جن�شية م�شكور�.

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ويل �شلوت لتثقيب وت�شقيب �النابيب ذ.م.م
Well Slot Tubular Slotting & Perforating L.L.C:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:189132       بتاريخ:2013/3/26 م
با�ش��م: ويل �شلوت لتثقيب وت�شقيب �النابيب ذ.م.م

وعنو�نه:م�شفح م 15 ، �س.ب: 4015 ، هاتف: 0263446286 ، فاك�س: 02634447 . 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37 ��شاح و�شيانة خطوط �النابيب ور�شة خر�طة .

وعلى ميينها خطن عري�شن  �لفاحت  �الزرق  باللون   Well Slot عن   عبارة  �لعامة:�لعامة  و�شف 
 Tubular باللون �الزرق �لغامق و��شفل �لكتابة خط عري�س وطويل باللون �الزرق �لغامق ��شفل �خلط

�لفاحت. �الزرق  باللون   Slotting & Perforating L.L.C
�ال�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  يوليو 2013 العدد 10852



عربي ودويل

09

األربعاء   - 24   يوليو    2013 م    -    العـدد    10852
Wednesday    24    July     2013  -  Issue No   10852

•• �صيول-ا ف ب:

�قمار  �لتقطتها  �شور  �ىل  م�شتند�  �م�س  للدر��شات  �م��رك��ي  مركز  �علن 
بناء موقع الطاق �شو�ريخ  �عمال  �وقفت  �ل�شمالية  �ن كوريا  ��شطناعية 

بعيدة �ملدى.
موقعه  على  هوبكينز  ج��ون  جامعة  يف  �ل��ك��وري  �الم��رك��ي  �ملعهد  و�و���ش��ح 
�اللكروين 38 نورث ، �ن بناء هذه �ملن�شة �جلديدة ومر�أب جتميع ومركز 
�يلول-�شبتمرب  مر�قبة عمليات �الط��اق يف موقع تونغهاي، قد توقف يف 
�ل�شاروخ  من  �كرب  �شو�ريخ  الطاق  خم�ش�شا  �ملوقع  هذ�  وكان   .2012
�الول- ك��ان��ون  يف  �مل���د�ر  يف  �شناعي  قمر  و���ش��ع  م��ن  متكن  �ل���ذي  �ونها3- 

كوريا  �ن  �إم��ا  فر�شيتن،  هوبكينز  جامعة  معهد  وط��رح  �ملا�شي.  دي�شمرب 
�ل�شمالية �عتربت �خر� �ن من�شة �طاق و�حدة تكفيها )يف موقع �شوهاي 
�حلديث(، �و �نها قررت �ن تبطىء �و حتى �ن تنهي �عمالها لت�شميم �شاروخ 

�كرب ، مما ي�شكل �نعطافة يف �شيا�شتها �لدفاعية.
�الخرة،  �ال�شهر  يف  �لكورية  �جل��زي��رة  �شبه  �ىل  �ل�شديد  �لتوتر  ع��اد  وق��د 
على �ثر عملية �الطاق �لناجحة ل�شاروخ كوري �شمايل يف كانون �الول-
�ملجموعة  عليهما  ردت  �شباط-فرب�ير،  يف  ثالثة  نووية  وجتربة  دي�شمرب 

�لدولية بعقوبات جديدة.
يتبع خطة علمية حم�شة، فيما  �لف�شائي  �ن برناجمها  بيونغيانغ  وتقول 
تتهم �شيول وحلفاوؤها وال�شيما �لواليات �ملتحدة، �لنظام بتطوير �شو�ريخ 
عابرة للقار�ت، منتهكة بذلك عقوبات �المم �ملتحدة وبعد جتربتها �لنووية، 
ميكن  وزن��ا  و�خ��ف  م�شغرة  عبوة  ��شتخدمت  �نها  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �علنت 
حر�رية  ن��ووي��ة  بحرب  لوحت  ث��م  �مل���دى.  بعيد  ���ش��اروخ  ر�أ����س  على  تثبيتها 

وهددت و��شنطن ب�شربة نووية وقائية .
ل�شنع  �ل��ق��درة  �ن��ه��ا ال متتلك  �ل��ق��ول  ع��ل��ى  يتفقون  �خل����رب�ء  ل��ك��ن معظم 

�ل�شو�ريخ �لعابرة للقار�ت وال خربة ت�شغر �لقنبلة �لذرية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

��شتماع  جل�شات  لعقد  ي�شتعد  �الأمركي  �جلي�س  �إن  �إخباري  تقرير  قال 
لتحديد  بكوبا  �ل�166 يف معتقل غو�نتانامو  �ملعتقلن  ل�71 من جملة 
46 معتقا  �لعدد  ه��ذ�  �شر�حهم وي�شمل  �إط��اق  �ملمكن  ك��ان من  �إذ�  ما 
دليل لتربير مقا�شاتهم،  �أي  للغاية، ولكن ال يوجد  يعتربون خطرين 
للمثول  كمر�شحن   2010 ع���ام  م��ن  �ملتبقين  �ل�25  �إدر�ج  مت  وق���د 
للمحاكمة. وكان �لرئي�س �الأمركي بار�ك �أوباما �أمر مبجال�س �ملر�جعة 
هذه يف مار�س-�آذ�ر 2011 وقد تاأخر تنفيذ هذ� �لقر�ر الأكرث من عامن، 
�الأمر �لذي �أثار �نتقاد جماعات حقوقية وقال �الأدمر�ل �ملتقاعد نورتون 
جورج، وهو حمام كبر يف �لبحرية، للمحامن �لذين ميثلون �ملعتقلن 
�إن جل�شات �ال�شتماع �شتعقدها جلنة مر�جعة دورية من �شتة �أع�شاء �ُشكلت 

حديثا.

ونقلت �شحيفة ميامي هر�لد عن جورج قوله �إن �للجنة �شوف تقيرّم ما 
�إذ� كان ��شتمر�ر �الحتجاز مبوجب قانون �حلرب �شروريا للحماية من 
تهديد كبر م�شتمر الأمن �لواليات �ملتحدة ولن تقرر �للجنة ما �إذ� كانت 
�شرعي،  غر  ب�شكل  �لرجال  حتتجز  )بنتاغون(  �الأمركية  �لدفاع  وز�رة 
ورف�س �ملتحدث با�شم �لبنتاغون تود بري�شيل حتديد موعد عقد جل�شات 

�ال�شتماع وما �إذ� كان �شي�شمح لل�شحفين بدخول قاعة �ملحكمة.
�لذي  �لوقت  يف  ��شتماع  جل�شات  لعقد  �حلكومة  ��شتعد�د  �أن��ب��اء  وج��اءت 
ي�شرب فيه حو�يل مائة �شجن يف غو�نتانامو عن �لطعام منذ مدة طويلة 
�فتتحت  �أمركا  �أن  �ملحدد ويذكر  �حتجاجا على عمليات �الحتجاز غر 
 11 هجمات  عقب  �أفغان�شتان  على  قادته  �ل��ذي  �لغزو  �أعقاب  يف  �ملعتقل 
�شاحة  يف  �عتقلو�  �لذين  فيهم  �مل�شتبه  العتقال   2001 �شبتمرب-�أيلول 
حكومات  قبل  م��ن  ت�شليمهم  مت  �أو  �الأم��رك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  قبل  م��ن  �ملعركة 

�أخرى.

هولندا متنع ت�سليم م�ستبه بالقاعدة لأمريكا الإفراج عن �سبعني �سجينًا �سيا�سيًا يف بورما 

كوريا ال�سمالية توقف بناء مركز لإطلق ال�سواريخ 

اأمريكا ت�ستعد جلل�سات ا�ستماع ملعتقلي غوانتانامو 

•• الهاي-ا ف ب:

�علنت حمكمة �ال�شتئناف يف الهاي �م�س �ن �لق�شاء �لهولندي منع يف 
جل�شات �ال�شتئناف ت�شليم �لواليات �ملتحدة رجا ي�شتبه بانه كان يعد 
�ملحكمة  �ن  بيان  وق��ال  �فغان�شتان  يف  �لقاعدة  تنظيم  حل�شاب  هجوما 
�ىل  ي�شلم  �ن  ميكن  ال  ���ش��اب��ر.خ.  ب��ه  �مل�شتبه  �ن  �ال�شتئناف  يف  ق���ررت 

�لواليات �ملتحدة .
و�عر�س �شابر خان �لذي يحمل �جلن�شيتن �لهولندية و�لباك�شتانية 
على ت�شليمه موؤكد� �ن �المركين لعبو� دور� يف عمليات �لتعذيب �لتي 

يقول �نه تعر�س لها بعد توقيفه يف باك�شتان.
و�كد �ن حقوقه �شتنتهك ما �ن يتم ت�شليمه �ىل �لواليات �ملتحدة و�قرت 

حمكمة �ال�شتئناف بذلك مو�شحة �ن هناك ظروفا تثر ت�شاوؤالت عن 
�لدور �لذي لعبته �لواليات �ملتحدة يف توقيف �شابر .خ. يف باك�شتان .

و��شافت �نه يف غياب �دلة على �ن �لواليات �ملتحدة مل ت�شارك يف �عمال 
�لتعذيب هذه، يكون ت�شليمه غر قانوين وكانت حماكم هولندية عدة 
الهاي  وحمكمة   )2012 ني�شان-�بريل  )يف  �لنق�س  حمكمة  بينها 
)26 �شباط-فرب�ير( نف�شها، و�فقت على ت�شليم �شابر .خ. )26 عاما( 
قبل �ن ير�جع �لق�شاة عن �لقر�ر. و�وقف �شابر خان يف باك�شتان يف 
 .2011 ني�شان-�بريل  �ىل هولند� يف  و�ر�شل   2010 �يلول-�شبتمرب 
وقد �تهمته �لواليات �ملتحدة يف 22 حزير�ن-يونيو 2011 خ�شو�شا 
بالتح�شر لهجوم �نتحاري على قاعدة ع�شكرية �مركية يف �فغان�شتان 

�لقاعدة. تنظيم  حل�شاب  يف 2010 

•• رانغون-ا ف ب:

بورما  �ن  �ل��ب��ورم��ي  للرئي�س  م�شت�شار  �ع��ل��ن 
ق�����ررت �م�������س �ط�����اق ����ش���ر�ح ح�����و�ىل �شبعن 
قطعته  وع���د  م��ن  �ي����ام  ب��ع��د  �شيا�شيا  �شجينا 
�ملعتقلن قبل نهاية  باطاق �شر�ح كل ه��وؤالء 
بنف�شه  �شن  ثن  �ل��دول��ة  رئي�س  ووق��ع  �ل�شنة 
�م���ر �ل��ع��ف��و، ك��م��ا ق���ال م�����ش��ت�����ش��اره ه���ا مونغ 
�شوي، مو�شحا �ن �لعدد �الجمايل للمعتقلن 
مئة.  نحو  يبلغ  �لباد  �شجون  يف  �ل�شيا�شين 

وبن �لذين �فرج عنهم حو�ىل ثاثن �شجينا 
مرتبطن باملتمردين يف �قلية كا�شن �التنية 
�ل��ت��ي حت����اول �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ت��و���ش��ل �ىل وقف 

حقيقي الطاق �لنار معها.
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �حلاكمة  �مل��ج��م��وع��ة  ح���ل  وم���ن���ذ 
�ل��ن��ظ��ام على  �ط��ل��ق   ،2011 �آذ�ر-م����ار�����س  يف 
و�لكهنة  �مل���ع���ار����ش���ن  م���ئ���ات  �����ش����ر�ح  دف����ع����ات 
منظمات  ل��ك��ن  و�مل���ح���ام���ن.  و�ل�����ش��ح��اف��ي��ن 
با�شد�ر  �تهمته  �الن�����ش��ان  ح��ق��وق  ع��ن  �ل��دف��اع 
�لقليل من ق��ر�ر�ت �لعفو لك�شب ود �لعو��شم 

مهمة.  دبلوما�شية  ��شتحقاقات  يف  �الجنبية 
وكان �لرئي�س �لبورمي وعد يف كلمة يف ت�شاتام 
لندن  يف  �لعريقة  �الب��ح��اث  جمموعة  ه��او���س 
�ل�شجناء  باالفر�ج عن جميع  �ملا�شي  �ال�شبوع 
وقال  �ل��ع��ام.  نهاية  قبل  ب��اده  يف  �ل�شيا�شين 
لن  �ل�شنة  ه��ذه  نهاية  بحلول  �ن��ه  لكم  ��شمن 
�ن  ، موؤكد�  ر�أي يف بورما  يكون هناك �شجناء 
م��ن ن�شف  �الن��ت��ق��ال  �ال �ىل  ب��ورم��ا ال تطمح 
�ىل  و�ال�شتبد�دي  �لع�شكري  �حلكم  من  ق��رن 

�لدميوقر�طية .

•• الكونغو -جوما-وكاالت: 

�ملعنية  ووت�����س  ر�يت�س  هيومن  منظمة  قالت 
جماعة  م����ت����م����ردي  �ن  �الن���������ش����ان  ب���ح���ق���وق 
�لكوجنو  ج��م��ه��وري��ة  ���ش��رق  يف  م���ار����س   23
�لدميقر�طية قتلو� �لع�شر�ت و�غت�شبو� ن�شاء 
وجندو� رجاال وفتية بالقوة وتلقو� دعما من 

رو�ند� �ملجاورة.
من ناحية �أخرى ��شتبك �ملتمردون ومعظمهم 
بعد  على  �لنظامية  �لقو�ت  مع  �لتوت�شي  من 
ب�����ش��ع��ة ك��ي��ل��وم��ر�ت م���ن ج���وم���ا �أك�����رب مدن 

�ملنطقة �حلدودية �ل�شرقية.
وق��ال��ت جم��م��وع��ة خ���رب�ء ب���االمم �مل��ت��ح��دة �ن 
�أث�����ارت غ�شبا دول��ي��ا يف  23 م��ار���س  ج��م��اع��ة 
�ملا�شي عندما �شيطر  نوفمرب ت�شرين �لثاين 
�مل��ت��م��ردون ب��دع��م م��ن رو�ن�����د� �مل���ج���اورة على 

�ملدينة لفرة وجيزة.
�لدعم  �ن  ووت�������س  ر�ي���ت�������س  ه��ي��وم��ن  وق���ال���ت 
�لزعيم  �شلم  �ن  بعد  حتى  ��شتمر  �ل��رو�ن��دي 
بو�شكو  �جل��رن�ل  مار�س   23 جلماعة  �ل�شابق 
�لدولية  �جلنائية  للمحكمة  نف�شه  نتاجاند� 

يف  رو�ن���د  يف  �المريكية  لل�شفارة  توجه  ح��ن 
مار�س �ذ�ر.

وقال د�نييل بيكيلي مدير منطقة �فريقيا يف 
هذ�  �ملنظمة  تقرير  يف  ووت�س  ر�ي�س  هيومن 
�لعديد  ع��ن  م�شوؤولة  م�شلحة  جماعة  يدعم 
و�النتهاكات  و�الغ��ت�����ش��اب  �لقتل  ج��ر�ئ��م  م��ن 
ك��ل م��ن جماعة  �خل��ط��رة �الخ���رى ورف�شت 
�التهامات.  هذه  رو�ند�  وحكومة  مار�س   23
�لذين  ووت�س  ر�يت�س  هيومن  باحثو  وخل�س 
�ج���رو� م��ق��اب��ات م��ع �أك���رث م��ن 100 مدين 
23 م��ار���س منذ  وم��ق��ات��ل ���ش��اب��ق يف ج��م��اع��ة 
�ملتمردين  �ن  �ىل  �مل��ا���ش��ي  �ذ�ر  م��ار���س  �شهر 
�أعدمو� 44 �شخ�شا على �القل بع�شهم بتهمة 
جماعة  �ع��د�ء  �لهوتو  ميلي�شيات  مع  �لتعاون 
23 مار�س. و�أ�شافت �أن �ملتمردين قتلو� 15 
مدنيا من �لهوتو يف عدد من قرى �قليم نورث 
و�شتة  ني�شان  �أب��ري��ل  و26   25 ي��وم��ي  كيفو 
�ملنظمة  ذل��ك. وقالت  �خرين على �الق��ل بعد 
مقاتلن  ��شتهدفت  �الخ���رى  �الع���د�م���ات  �ن 
�ملتمردين  ���ش��ف��وف  م��ن  �الن�����ش��ح��اب  ح���اول���و� 
�لفر�ر.  يحاولون  وه��م  �شبطهم  مت  و�شجناء 

وقالت هيومن ر�يت�س ووت�س �نها علمت بنحو 
61 حالة �غت�شاب نفذها م�شلحون بجماعة 
هن  �ن  بالقتل  �شحاياهم  هددو�  مار�س   23

�أبلغن عن �المر �أو �شعن للعاج.
كانت ق�شفت ثاث مروحيات جلي�س �لكونغو 
م��و�ق��ع حلركة  �م�����س  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة �شباح 
غوما،  ق���رب  �مل��ت��م��ردة   )23 )�م  �ذ�ر   23
عا�شمة �قليم �شمال كيفو يف �شرق �لباد، كما 
ذكر مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س ويف ت�شريح 
خط  على  �شابط  ق��ال  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة 
�جل��ب��ه��ة ط��ال��ب��ا ع���دم �لك�شف ع��ن ه��وي��ت��ه �ن 
�ملعادية.  �مل��و�ق��ع  لتوها  ق�شفت  مروحياتنا 
كنا نرى  �رفقناها بثاثة مد�فع هاون الننا 
بعد  �لعدو  ي��رد  ومل  �ملنظار.  يف  �لعدو  �ملوقع 

حتى �الن .
�الثنن  م��و�ج��ه��ات  �مل��ع��ارك منذ  �وىل  وه���ذه 
�لتي بد�أت �شباحا وتوقفت بعد �لظهر و�كدت 
�ربعة  تبعد  كانت  �نها  �الث��ن��ن  �م23  حركة 
كيلومر�ت عن غوما. وقال �ملتحدث با�شمها 
ق��ادرون على  كز�ر�ما نحن  فياين  �لكولونيل 
�لو�شول �ىل غوما، لكن لي�س هذ� هو هدفنا. 

هدفنا هو حمل �حلكومة على �جر�ء حو�ر . 
وكانت حركة �م23 �حتلت غوما ع�شرة �يام يف 
ت�شرين �لثاين-نوفمرب و�ن�شحبت منها حتت 
مع  ح���و�ر  مقابل  ويف  �ملنطقة  ب��ل��د�ن  �شغط 
مطلع  �ملثمر  ر  �حل��و�  ه��ذ�  و�فتتح  كين�شا�شا. 
باأوغند�. لكن  �لثاين-يناير يف كمباال  كانون 
�جلي�س وحركة �م23 ��شتاأنفا يف 14 متوز-
�شهرين.  ��شتمرت  هدنة  بعد  �لقتال  يوليو 
وتقول �المم �ملتحدة �ن هذه �ملو�جهات دفعت 

بحو�ىل 4200 �شخ�س على �لفر�ر.
�يار-مايو2012  منذ  �م23  حركة  وتن�شط 
يف �ق���ل���ي���م ����ش���م���ال ك���ي���ف���و �ل���غ���ن���ي ب����رثو�ت����ه 
�لتوت�شي  يتاألف خ�شو�شا من  وهو  �ملعدنية. 
�لكونغولين �لذين �نخرطو� يف �جلي�س بعد 
2000. ومت���ردو�  �مل��وق��ع يف  �ل�����ش��ام  �ت��ف��اق 
هذ�  �ن  معتربين   ،2012 ني�شان-�بريل  يف 

�التفاق مل يطبق بالكامل.
رو�ن����د�  �مل��ت��ح��دة  و�المم  كين�شا�شا  و�ت��ه��م��ت 
هذين  �ن  �ال  �م23،  ح��رك��ة  ب��دع��م  و�وغ���ن���د� 
�لكونغو  جل��م��ه��وري��ة  �مل���ج���اوري���ن  �ل��ب��ل��دي��ن 

�لدميوقر�طية نفيا هذه �لتهم.

•• دين�صي-ا ف ب:

يف  �لتفتي�س  عمليات  �الغ��اث��ة  ف��رق  تو��شل 
ناجن  عن  بحثا  �و�ملطمورة  �ملنهارة  �ملباين 
�لتي �شربت مقاطعة غان�شو  �ل��زالزل  غد�ة 
�شمال غرب �ل�شن موقعة ما ال يقل عن 89 
قتيا وكان جنود يحفرون �الر�س و�لرمال 
�لتي  �ملتو��شعة  �مل��ن��ازل  رك��ام  �ىل  للو�شول 
م�شاهد  بح�شب  �لربة،  �ن��زالق��ات  طمرتها 

بثها �لتلفزيون �لر�شمي �شي �شي تي يف.
لفهم  وق��د  بالغة  ��شاباتهم  جرحى  وظهر 
�مل�شعفون باغطية خا�شة قبل �ن يتم نقلهم 
مب��روح��ي��ات �ىل ع��ا���ش��م��ة م��ق��اط��ع��ة الجنو 

حيث يقع �قرب م�شت�شفى كبر.
و�شهدت مقاطعة غان�شو �الثنن زلز�ال بقوة 
5،9 درجات تلته هزة �رتد�دية �شديدة بقوة 
عمق  على  مركز�هما  وح��دد  درج��ات   5،6

10 كلم فقط بح�شب �ملعهد �جليوفيزيائي 
�الم���رك���ي، م��ا ج��ع��ل �ل��ه��ز�ت ت���ردد ب�شدة 

�كرب على �شطح �الر�س.
�نباء  �ولية نقلتها وكالة  وبح�شب تقدير�ت 
�ل�شن �جلديدة فان �لزلز�ل ت�شبب بانهيار 
��شيب  فيما  منزال   5785 ع��ن  يقل  ال  م��ا 
وبات  بالغة  با�شر�ر  �خر  م�شكن  �لف   73

�لعديد منها غر قابل لل�شكن.
و�رتفعت �حل�شيلة �لر�شمية �ىل 89 قتيا 
بالغة،  ����ش��اب��ات��ه��م  ج��ري��ح   600 وح�����و�ىل 
تتوىل  �لتي  دين�شي  مدينة  �شلطات  بح�شب 
�ملناطق �الكرث ت�شرر� جر�ء  �ال�شر�ف على 

�لهز�ت.
�ملتفاوتة  �الرت��د�دي��ة  �لهز�ت  مئات  و�شجلت 
�لقوة �الثنن يف هذه �ملنطقة �جلبلية. و�ن 
تعترب  مبعظمها  �ل�شحر�وية  غان�شو  كانت 
�ملقاطعة �القل كثافة �شكانية يف �لباد، فان 

منطقة دين�شي توؤوي عدد� كثيفا من �ملز�رع 
و�لقرى. ويف قرية مي�شو�ن، �كد �شو ت�شاوي 
�شاهد  �ن��ه  عاما   20 �لعمر  يبلغ من  �ل��ذي 

منزال يجره �نزالق للربة.
وقال كنا نائمن �شاعة وقوع �لزلز�ل وهرعنا 
�ىل �خلارج. مل يعد لدينا �شىء و��شطررنا 

حتى ال�شتعارة ماب�س من �جلر�ن .
�شهادة  �ل�شعب  �شحيفة  نقلت  جهتها،  م��ن 
رجل يدعى دونغ قام بانت�شال زوجته بيديه 

بعدما علقت حتت �النقا�س و�لطمي.
بينهم  �آالف م�شعف  �شتة  م��ن  �ك��رث  و�ر���ش��ل 
عدد من قو�ت �ل�شرطة و�الطفاء وع�شكريون 

وموظفون يف �الد�رة �ملحلية، �ىل �ملكان.
�لريفية  �مل��ن��اط��ق  ه����ذه  يف  خ��ي��ام  ون�����ش��ب��ت 
�ملاء  لل�شكان  ت��ق��دم  ����ش��ع��اف  م��ر�ك��ز  الق��ام��ة 
�لتلفزيون  �ف��اد  ما  على  و�غطية،  و�لطعام 
�نطلقت من  �لتي  �آليات �ال�شعاف  وتوجهت 

للو�شول  �جل��ن��وب  نحو  �لليل  ط��و�ل  الن��زو 
�ل��ع��دي��د من  ورف�����س  �ل��ك��ارث��ة  �ىل منطقة 
�ملجاورة  �ملقاطعات  من  �لقادمن  �مل�شعفن 

�جل  من  لا�شر�حة  �لليل  خال  �لتوقف 
و�الن�شمام  ممكن  وق��ت  ����ش��رع  يف  �لو�شول 

�ىل عمليات �لبحث عن ناجن.

هيومن رايت�س ووت�س  تتهمهم بجرائم قتل واغت�ضاب 

مروحيات تق�سف مواقع متمردي الكونغو 

تفجري مركز لل�سرطة ا�ستمرار البحث عن ناجني يف زلزال ال�سني 
الليبية يف بنغازي 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

�أدى تفجر مركز لل�شرطة �لليبية مبدينة بنغازي �لثاثاء، �إىل تدمره 
ب�شكل تام و�إ�شابة 3 موقوفن بد�خله با�شابات متفاوتة �خلطورة.

حممد  بنغازي،  يف  �مل�شركة  �الأمنية  �لغرفة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  وقال 
�حلجازي، �إن �نفجار�ً وقع يف مركز تابع لل�شرطة �لليبية يف بنغازي ما �أدى 

�ىل تدمره و�إ�شابة 3 موقوفن كانو� بد�خله.
و�أ�شاف �أن قو�ت �ل�شاعقة �لليبية �ملكلفة بحماية �ملدينة هرعت �ىل مكان 
�الإنفجار و�شرعت بتم�شيط حميط �ملركز �مل�شتهدف وجمع �الأدلة وحماولة 
ب�شلوعهم  ي�شتبه  ��شخا�س   3 �شبط  م��ن  ومتكنت  �ملنفذين،  �أث���ار  تتبع 
بعملية تفجر �ملركز و�أو�شح �أن �الأ�شخا�س �ملقبو�س عليهم كانو� يحملون 
عبو�ت نا�شفة بحجم ن�شف كيلوغر�م للو�حدة ويذكر �ن �ملركز نف�شه �شبق 

وتعر�س �إىل �أكرث من هجوم.
 450( �شرت  مدينة  حماكم  جممع  يف  نا�شفة  عبوة  �نفجرت  ذل��ك،  و�إىل 
�أدى �ىل ��شر�ر ج�شيمة باملبني وت�شدع  �لعا�شمة طر�بل�س( ما  كلم �شرق 

�أجز�ء منه.
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صحتك في 

اإعداد وتقدميمن اأعالم الت�سوف الإ�سالميأشواق العارفين
 عبد التواب عبد العزيز:

ذو النون المصري

الأمني ـ �سلى اهلل عليه و�سلم 

األربعاء   - 24   يوليو    2013 م    -    العـدد    10852
Wednesday    24    July     2013  -  Issue No   10852

ألتمم مكارم األخالق 
ن�شاأ �حلبيب � �شلى �هلل عليه و�شلم � من �أول �أمره �إىل �آخر حلظة 
من حلظات حياته متحلياً بكل خلق كرمي، مبتعد�ً عن كل و�شف 
يف  �ملثل  ب��ه  ُي�شرب  ل�شاناً،  و�أف�شحهم  �لنا�س  �أع��ل��م  فهو  ذم��ي��م، 
�لنا�س  �أرج��ح  فكان  تاأديبه،  فاأح�شن  �هلل  �أدب��ه  و�ل�شدق،  �الأمانة 
عقًا، و�أكرثهم �أدباً، و�أوفرهم حلماً، و�أ�شدقهم حديثاً، و�أكرثهم 
حياء، و�أو�شعهم رحمة و�شفقة، و�أكرمهم نف�شاً، و�أعاهم منزلة 
�هلل  �شلى   - فله  باالإن�شان  يليق  حممود  خلق  فكل  وباجلملة   ..
عليه و�شلم - منه �لق�شط �الأك��رب، و�حل��ظ �الأوف���ر، وك��ل و�شف 
بذلك  ل��ه  �شهد  عنه،  و�أب��ع��ده��م  منه،  �لنا�س  �أ�شلم  فهو  م��ذم��وم 

�لقا�شي و�لد�ين، و�لعدو و�ل�شديق ..
فهو بحق �لر�شول �مل�شطفى و�لنبي �ملجتبى �لذي قال عن نف�شه: 
)�إن �هلل ��شطفى كنانة من ولد �إ�شماعيل، و��شطفى قري�شا من 
بني  من  و��شطفاين  ها�شم،  بني  قري�س  من  و��شطفى  كنانة، 

ها�شم( رو�ه �لبخاري . 
وقال � �شلى �هلل عليه و�شلم �: )�إن مثلي ومثل �الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيتا فاأح�شنه و�أجمله، �إال مو�شع لبنة من ز�وية، 
عت هذه  فجعل �لنا�س يطوفون ويعجبون له ويقولون: هاَّ ُو�شِ

�للبنة؟، قال: فاأنا �للبنة و�أنا خامت �لنبين( رو�ه �لبخاري .
ويقول عبد �هلل بن عبا�س � ر�شي �هلل عنهما � : " �إن �هلل نظر يف 
قلوب �لعباد فوجد قلب حممد � �شلى �هلل عليه و�شلم � خر قلوب 

�لعباد فا�شطفاه لنف�شه، فابتعثه بر�شالته " .
قال �لقا�شي عيا�س : " .. و�أما �الأخاق �ملكت�شبة من �الأخاق 
على  �ل��ع��ق��اء  جميع  �ت��ف��ق  �ل��ت��ي  �ل�شريفة  و�الآد�ب  �حل��م��ي��دة، 
�لو�حد منها ف�شا  �ملت�شف باخللق  تف�شيل �شاحبها، وتعظيم 
عما فوقه، و�أثنى �ل�شرع على جميعها، و�أمر بها، ووعد �ل�شعادة 
�لد�ئمة للمتخلق بها، وو�شف بع�شها باأنه جزء من �أجز�ء �لنبوة، 
وهي �مل�شماة بح�شن �خُللق، فجميعها قد كانت خلق نبينا حممد 

� �شلى �هلل عليه و�شلم � " ..
وقد ُبِعث ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � ليتمم مكارم �الأخاق 

الأهميتها للفرد و�الأ�شرة، و�ملجتمع و�الأمة .
 �إمنا �الأمم �الأخاق ما بقيت    فاإن هم ذهبت �أخاقهم ذهبو� 

عن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � قال: قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
عليه و �شلم �: )�إمن��ا بعثت الأمتم �شالح �الأخ��اق (رو�ه �أحمد . 
�أب��ا ذر مبعث  � ق��ال:) ملا بلغ  � ر�شي �هلل عنهما  �ب��ن عبا�س  وع��ن 
�لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � قال الأخيه: �ركب �إىل هذ� �لو�دي، 
فاعلم يل علم هذ� �لرجل �لذي يزعم �أنه نبي ياأتيه �خلرب من 
قدمه  حتى  �الأخ  فانطلق  �ئتني،  ثم  قوله  من  و��شمع  �ل�شماء، 
و�شمع من قوله، ثم رجع �إىل �أبي ذر، فقال له: ر�أيته ياأمر مبكارم 

�الأخاق( رو�ه �لبخاري.
� �شلى �هلل عليه  �أحاديثه  �أق��و�ل��ه، وقب�س من  وه��ذه قطوف من 
لنعي�س  �لطريق  لنا  ت�شيء  ب��االأخ��اق،  و�أم���ره  حثه  يف   � و�شلم 
وعما  علما   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �لنبي  �أخ���اق  رو���ش��ة  يف 

و�قتد�ء.. 
يف �الأخاق عامة قال � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )خياركم �أحا�شنكم 
�أح�شنكم  �إىلَّ  �أحبكم  )�إن من  وق��ال:   . �ل��رم��ذي  رو�ه  �أخ��اق��ا( 

�أخاقاً( رو�ه �لبخاري .
على  وتقديهما  بهما  و�الهتمام  وبرهما،  �لو�لدين  معاملة  ويف 
غرهما : جاء رجل �إىل ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � فقال : 
)يا ر�شول �هلل من �أحق �لنا�س بح�شن �شحابتي؟ قال : �أمك، قال 
: ثم من؟ قال : �أمك، قال: ثم من؟ قال: �أمك، قال: ثم من؟ 

قال: �أبوك( رو�ه م�شلم .
ويف معاملة �لزوجة خا�شة، و�ملر�أة عامة � �شو�ء كانت �أماً �أو �أختاً 
�أو بنتا �أو زوجة � يقول � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )خركم خركم 
الأهله، و�أنا خركم الأهلي( رو�ه �لرمذي .. و قال عليه �ل�شاة 

و �ل�شام : )��شتو�شو� بالن�شاء خر�ً( رو�ه �لبخاري .
وحفاظا على �ملجتمع من �نت�شار �لرذيلة و�عتيادها : كان � �شلى 
�هلل عليه و�شلم � ياأمر بال�شر وينهى عن �لف�شيحة فيقول: )من 

�شر م�شلما �شره �هلل يوم �لقيامة( رو�ه �لبخاري . 
ويفتح طريق �لتوبة للمذنب، بل وياأمر �شاحب �ملع�شية �أن ي�شر 
ث بها، فيقول �  دِّ على نف�شه، وال يجهر مبع�شيته �أو يفتخر وُيحَّ
�شلى �هلل عليه و�شلم �: )كل �أمتي معافى، �إال �ملجاهرين، و�إن من 
�ملجاهرة �أن يعمل �لرجل بالليل عما، ثم ي�شبح وقد �شره �هلل، 

فيقول: يا فان عملت �لبارحة كذ� وكذ�، وقد بات ي�شره ربه، 
وي�شبح يك�شف �شر �هلل عنه( رو�ه �لبخاري .

ويف مر�عاة �أحو�ل �لكبار و�إكر�مهم، و�لرفق بال�شغار ورحمتهم، 
حق  يعرف  مل  م��ن  منا  )لي�س   :  � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � يقول 

كبرنا، ويرحم �شغرنا( رو�ه �أحمد .
ويهتم باأمر �جلار و�ل�شيف فيقول � �شلى �هلل عليه و�شلم �: )من 
كان يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر فا يوؤذ جاره، ومن كان يوؤمن باهلل 
و�ليوم �الأخر فليكرم �شيفه، ومن كان يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر 

فليقل خر� �أو لي�شمت( رو�ه �لبخاري . 
ويحث على �لرفق وياأمر به فيقول: )�إن �لرفق ال يكون يف �شيء 

�إال ز�نه، وال ينزع من �شيء �إال �شانه )�أعابه(( رو�ه م�شلم . 
عليه  �هلل  �شلى   � يقول  به  و�الهتمام  �ليتيم  معاملة  ح�شن  ويف 
بال�شبابة  و�أ���ش��ار  ه��ك��ذ�،  �جل��ن��ة  �ليتيم يف  وك��اف��ل  )�أن���ا   :  � و�شلم 

و�لو�شطى وفرج بينهما �شيئاً( رو�ه �لبخاري .
وياأمر بالتو��شع وينهى عن �لفخر، فيقول: )�إن �هلل �أوحى �إيلَّ 
�أح��د على  �أح��د، وال يفخر  �أح��د على  �أن تو��شعو� حتى ال يبغي 

�أحد( رو�ه م�شلم . 
� �شلى �هلل عليه  وي��ح��ث ع��ل��ى �الأم���ان���ة وع���دم �خل��ي��ان��ة ف��ي��ق��ول 
رو�ه  تُخن من خانك(  �ئتمنك، وال  �إىل من  �الأمانة  )�أدِّ   � و�شلم 

�لبخاري.
ويف �لتقا�شي: )�إن خياركم �أح�شنكم ق�شاء( رو�ه �لبخاري .

نا فلي�س منا( رو�ه م�شلم .. وقال  َغ�شَّ �لبيع و�ل�شر�ء: )َمن  ويف 
و�إذ�  ب��اع،  �إذ�  �شمحا  : )رح��م �هلل رج��ا   � � �شلى �هلل عليه و�شلم 

��شرى، و�إذ� �قت�شى( رو�ه �لبخاري .
وير�شخ قيمة وخلق �لعدل � الأهميته يف بناء �ملجتمع و�الأمة � يف 
كلمته وو�شيته �لتي خلدها �لتاريخ، حينما رد �شفاعة ِحبه �أ�شامة 
بن زيد يف �لعفو عن �مل��ر�أة �ملخزومية �لتي �شرقت، فقال � �شلى 
�أنهم  قبلكم  �لذين  �أهلك  �إمن��ا  �لنا�س،  )�أي��ه��ا   :� و�شلم  عليه  �هلل 
�ل�شعيف  �شرق فيهم  و�إذ�  �ل�شريف تركوه،  �شرق فيهم  �إذ�  كانو� 
�شرقت  بنت حممد  �أن فاطمة  لو  و�ي�م �هلل  �أق��ام��و� عليه �حل��د، 

لقطعت يدها( رو�ه �لبخاري .

باآد�بها،  �لن�شيحة  �إ�شاح �ملجتمع و�حلفاظ عليه  ومن مفاتيح 
� : )�لدين �لن�شيحة( رو�ه  � �شلى �هلل عليه و�شلم  ومن ثم قال 

�لبخاري .
وهذ� �لذي ذكرناه من �أقو�له و�أحاديثه يف بع�س �الأخاق و�لقيم 
على  �الإت��ي��ان  ميكن  ال  مما  في�س،  من  وغي�س  كثر،  من  قليل 

جميعه يف مقال �أو كتاب ..
�لوجه  ب��ه  ت���ربز  ل��اأم��ة  ملحا  مطلبا  �خل��ل��ق  ح�شن  ���ش��ار  ل��ق��د 
�حل�شاري لاإ�شام، وت�شرجع به �شالف عزها و�شابق جمدها، 
مِلَا يرون من ح�شن  فقد كان �لنا�س يدخلون يف دين �هلل �أفو�جا 
يف  وق��دوت��ه��م  و�أ�شوتهم   .. �أخ��اق��ه��م  وجميل  �مل�شلمن  معاملة 
ذلك ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �، �لذي كان خلقه �لقر�آن، 
)�إمن��ا بعثت الأمت��م مكارم  �شاأنها فقال:  ب��االأخ��اق ورف��ع  و�هتم 

�الأخاق(.. 

�شهر رم�شان �شهر مليء باخلر و�لربكات متتلئ �لقلوب باالميان 
وترتفع فيه �لروحانيات وتلتم �ال�شر وي�شود جو �لتعاطف و�لر�حم 
من  حيث  �ل�شكر،  مر�شى  على  نقمة  �ملقابل  يف  ولكنه  �لنا�س  ب��ن 
�ملاحظ �ن معدالت �ال�شابة باالحما�س �لناجتة عن �ل�شكر بالذ�ت 
�لنوع �الول تكرث يف هذ� �ل�شهر �لكرمي وكذلك فان مدى �لتحكم يف 
�شكر �لدم ي�شعف كثر� مما يوؤدي �ىل زيادة �ل�شكر �لر�كمي �و ما 
�لتعامل  بالهيموقلوبن )A1c(.. وقبل �خلو�س يف كيفية  ي�شمى 

مع �ل�شكر يف رم�شان هناك حقائق يجب معرفتها و�لتنبه لها :
وهي �أن �أ�شلوب �حلياة يف رم�شان حتول �لبيت �أثناء �لليل �ىل بوفيه 
�الأطعمة  ك��رثة  و  �لعيون  وت�شتهيه  وط��اب  لذ  ما  بكل  مليء  مفتوح 
�ملقايل و�حللويات.. كما تكرث  �لعالية مثل  �ل�شعر�ت �حلر�رية  ذ�ت 
�لدعو�ت على �الإفطار خال �ل�شهر وجتتمع �الأ�شر مع بع�شها مما 

ي�شعب مر�قبة �الهل لاطفال و�ملر�هقن �مل�شابن بال�شكر ،كما �أن 
منط �حلياة ينقلب ر�أ�شا على عقب حيث ي�شبح �لليل نهار� و�لنهار 
ليا فينام �لنا�س طيلة �لنهار ويبقون م�شتيقظن طيلة �لليل حتى 
��شاليب  ومتابعة  �مل�شت�شفى  زي��ارة  �الأه��ل  يجنب  مما  �ل�شم�س  طلوع 

�لعاج مع �لفريق �لطبي �ملعالج .
�الطفال  بع�س  ����ش��ر�ر  �ل�شهر  ه��ذ�  يف  نو�جهها  �ل��ت��ي  �الم���ور  م��ن 
ولكن  ذلك  بعدم  �لن�شائح  من  �لرغم  على  �ل�شوم  على  و�ملر�هقن 
نزوال  �ملري�س  م�شايرة  �ىل  �لطبيب  ي�شطر  �الح���و�ل  من  كثر  يف 
�ل�شوم وما قد ي�شبببه من  �لتنبيه بخطورة  عند رغبته ولكن بعد 
�ل�شوم يف جمتمعنا يتبن  �ملتاأنية لو�شع  �لقر�ءة  م�شاعفات، ولكن 

�أن �ل�شوم �أف�شل لا�شباب �لتالية:
�أثناء  وجبات  يتناول  فاإنه  �ملر�هق  �و  �لطفل  �شوم  ع��دم  عند   : �وال 

�لنهار من �جل جرعات �الن�شولن ثم يتناول جميع وجبات �لعائلة 
�شائدة يف  �لوجبات وهي �شفة  باال�شافة �ىل �الكل بن  �لليل  �ثناء 
�حلر�رية  �ل�شعر�ت  وت���زد�د  �ل��ي��وم  يف  �لوجبات  ت���زد�د  وهنا  �ملجتمع 
مما ي�شتلزم زيادة يف جرعات �الن�شولن وي��زد�د وزن �ملري�س ب�شكل 
ي��وؤدي �ىل ت�شريع  �ل��ده��ون يف �جل�شم وه��ذ�  ملحوظ وي���زد�د تر�كم 

م�شاعفات �ل�شكر.
ثانيا : نوم �لطفل و�ملر�هق طيلة �لنهار و��شتيقاظه طيلة �لليل ال 
يغر من و�شعه �ل�شابق قبل رم�شان كثر� وعليه فاإن عك�س جرعات 

�الن�شولن تبعا النعكا�س ��شلوب �حلياة اليوؤثر يف �ل�شكر كثر� .
وهنا يجب �النتباه لاأطفال و�ملر�هقن ومتابعة عاجهم وحتاليلهم 
�ليومية وعدم �الن�شغال عنهم باملنا�شبات وغرها الأنهم �أمانة و�أد�ء 

�المانة �جرها عظيم وخ�شو�شا يف �شهر رم�شان �ملبارك.

رمضان والسكري عند االطفال والمراهقين

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ضاءلته(.

اأبو احل�سن ال�ساذيل
و�ملجتمع ، وي�شعى فى ق�شاء م�شالح �لنا�س ، من عرفهم ومن ال يعرف من 

�مل�شلمن وغر �مل�شلمن على �ل�شو�ء . 
 ، �مل���وؤ�زري���ن  ف��ى مقدمة  ك��ان  �أخ��ري��ات حياته فقد  ف��ى  ك��ف ب�شره  ورغ���م 
�ملجاهدين مع جلة من �مل�شايخ �لعظام فى موقعة �ملن�شورة بن �مل�شلمن 
�إمرب�طور  �لتا�شع(  )لوي�س  فيها  �أ���ش��ر  و�ل��ت��ى  ه���   648 �شنة  و�ل�شليبن 
ي��وؤم��ن عن  �أن���ه  وذل���ك معناه   ، م����وؤزر�ً  ن�����ش��ر�ً  �مل�شلمن  و�إن��ت�����ش��ر   ، فرن�شا 
�ل�شوفية من  ك�شاىل  ي���ر�ه  ولي�س كما   ، ك��ف��اح  دي��ن  �الإ���ش��ام  ب���اأن  �إق��ت��ن��اع 

�لعاكفي فى �لتكايا و�ملنقطعن �إليها حينئذ . 
 ، �حل�شنة  بالثياب  ويتحلى   ، م�شجد  ك��ل  عند  زينته  ي��اأخ��ذ  ك��ان  ول��ذل��ك 
ويعر�س عن لب�س �أى زى ينادى على �شر �لاب�س باالإف�شاء ، ويف�شح عن 
طريقه باالإبد�ء حيث كان يرى �أن )من لب�س �لزى )زى �لفقر�ء ( متعمد�ً 
فقد �دع��ى( وكان يقول )�ع��رف �هلل وكن كيف �شئت ، ومن عرف �هلل فا 

عليه �أي�شاً �إن �أكل هنيئاً مريئاً(. 

من مواقفه واأقواله
لها فرجع  �ع�شاوؤك  تنحل  �أو   ، فتغ�شاك ظلمتها  �لدنيا  الت�شرف برك 

ملعانقتها بعد �خلروج منها . 
وعن طريقته فى �لت�شوف يقول لي�س هذ� �لطريق بالرهبانية ، وال باكل 

�ل�شعر و�لنخالة ، و�إمنا هو �ل�شرب على �الو�مر ، و�ليقن فى �لهد�ية . 
من ثبتت واليته من �هلل ال يكره �ملوت . 

�إن �أردت �أن تكون من �أ�شحابى فا ت�شاأل �أحد �شيئاً ،و�إن �أتاك �شيئاً من غر 
م�شاألة فا تقبله ، و�إن كنت مقت�شياً بالر�شول فى �الأخذ ، فكن مقت�شيا به 
.. كيف �أخذ ؟ وكان �شل �هلل عليه و�شلم ال ياأخذ �شيئاً �إال ليثيب من يعطيه 

ويعو�شه عليه ، فاإن تطهرت نف�شك وتقدمت هكذ� ، فاأقبل �إال فا . 
و�أن   ، يعمل  يكون متعطًا ال  �أن  �ملريد  �هلل من  يكره رحمه  ك��ان  ولذلك 
و�أنا  حجاب  ويل  )ل��ك   : فيقول  �أومنعوه  �أع��ط��وه  �لنا�س  ي�شاأل  و�أن  يكون 

حجابي �ال�شباب( فعلينا �أن ناأخذ باالأ�شباب وال نتو�كل . 
وكان يقول : )نوديت .. ال تخر مع �هلل �شيئا ، و�إن �إخرت فاإخر�لعبودية 
هلل �إقتد�ء بر�شول �هلل �شل �هلل عليه و�شلم .. و�إن كان البد �أن تختار فاإخر 

�أال تختار ، وفر من ذلك �ملختار �إىل �إختيار �هلل تعاىل ( . 
ثم يتطرد فيقول : ) و�إنتبهت ف�شمعت �أن �هلل �إختار لك �أن تقول : �للهم 
و�شع على رزقى من دنياى ، وال حتجبنى عن �أخر�ى ، و�جعل مقامى عندك 
د�ئماً بن يديك ، وناظر�ً منك �إليك ، و�أرنى وجهك ، وو�رنى عن �لروؤية 
 ، ، يامن هو �الأول  ، و�أرف��ع �لبن فيما بينى وبينك  ، وعن كل �شئ دون��ك 

و�الآخر ، و�لظاهر ، و�لباطن ، وهو بكل �شئ عليم( .
وكان �لنا�س ي�شت�شفعون بال�شاذىل عند والة �الأمر من �جل معاي�شهم وكان 
يقول: ) �إذ� توجهت ل�شئ من عمل �لدنيا و�الآخرة فقل ياقوى ، ياعزيز ، 

ياعليم ، ياقدير، يا�شميع ، ياب�شر(. 
ر�أيت فى �لنوم �شائحا ي�شيح فى جو �ل�شماء : �إمنا ت�شاق لرزقك ، �أو الأجلك 

، �أو ملا يق�شى عليك به �هلل ، �أو بك ، �أو لك وهى خم�شة ال �شاد�س لها . 
�إياك �ن تقف مع �خللق ، بل �إنف �مل�شار و�ملنافع عنهم ، الأنها لي�شت منهم 
، و�أ�شهدها من �هلل فيهم ، وفر �إىل �هلل منهم ، ب�شهود �لقدر �جلارى عليك 
وعليهم ، ولك ولهم ، وال تخف خوفا تغفل به عن �هلل تعاىل ، وترد �لقدر 

�إليهم ، فتهلك ! . 
مريد و�حد ي�شلح �أن يكون حمل الأ�شر�رك ، خر من �ألف مريد ال يكونون 

حما لو�شع �أ�شر�رك . 

ر�أيه فى �لن�شو�س  
الأحكام  ورده���ا   ، �ل��ع��ب��ودي��ة  على  �لنف�س  ت��دري��ب  �لت�شوف   (: ي��ق��ول  ك��ان 

�لربوبية( .
�ل�شوفى يرى وجوده كالهباء يف �لهو�ء ، غر موجود ، وال معدوم ، ح�شب 

ما هو عليه يف علم �هلل . 
من  و�نك�شف  لها  �أت�شح  وم��ا   ، �لقلوب  يف  �لقائمة  �ملعاين  هي   : �حلقائق 
�ل��غ��ي��وب ، وه���ى م��ن��ح م��ن �هلل ت��ع��اىل ، وك���ر�م���ات ، وب��ه��ا و���ش��ل��و� �إىل �لرب 

و�لطاعات . 
�لنف�س الأن��ه باهلل تعاىل فيما �خذ  �لعارف باهلل تعاىل ال تنق�شه حظوظ 

وفيما يرك ، �إال �إذ� كانت �حلظوظ معا�ٍس . 
�إياك �أيها �الأخ �ن ت�شغي �إىل �لو�قعن فى هذه �لطائفة  - يق�شد �ملن�شوفة 

ه��و )ع��ل��ي ب��ن عبد �هلل ب��ن عبد �جل��ب��ار( و����ش��م �شهرته ه��و )�أب���و �حل�شن 
من  �إليها  هاجر  �لتى   ، تون�س  ق��رى  �إح��دى  )�شاذلة(  �إىل  ن�شبة  �ل�شاذيل( 

قرية )غمارة( باملغرب، ومنها �إىل �شاذلة ثم �إىل م�شر .
و�ل�شاذيل ولد �شنة 593ه� و�تخذ من �الإ�شكندرية مقر�ً له وفيها تزوج ، 
و�فقنى �ل�شياع ، وكان له �الأهل و�الأحباب ، �إىل �أن توفى عام 656 ه وهو 
فى طريقه �إىل �حلج بال�شحر�ء بن قنا و�لق�شر ، ودفن حيث مات وقد 

�إ�شتخلف من بعده تلميذه ) �أبا �لعبا�س �ملر�شى( . 
بن  �ل�شام  )عبد  �شيخه  يد  على  �لت�شوف  علوم  تلقى  قد  �ل�شاذىل  وك��ان 

م�شي�س( ، ومقامه فى �ملغرب كمقام �ل�شافعى يف م�شر . 

مل يرتدي الت�ضوف
من  �الآخ��ري��ن  �لت�شوف  �شيوخ  عك�س  على  �أت��ب��اع��ه  يح�س  �ل�����ش��اذىل  وك���ان 
�ل�شابقن على �إرتد�ء لبا�س فاخر ثيابهم ،وكان يفعل ذلك حتى يقتدو� به 
، كما كان يقتنى �خليل �جلياد ، وكان من ر�أيه �أن لبا�س �لفقر ينادى على 
�شاحبه بالفقر ، كاأنه يقول للنا�س )�إعطوين( ، وو�جب �ل�شوفى �أن يكون 

عزيز �لنف�س غنياً باهلل . 

       كان اجتماعيًا جماهدًا  
كان  ك���م���ا  �لنا�س       يخالط  �حل�����ش��ن(  )�أب���و 

طبقاتهم  �خ����ت����اف  ع���ل���ى 
ف���ى  ودرج��������ات��������ه��������م   ،
 ، و�لعامة  �خلا�شة 
�حلكم  ورج����ال 
و�ل�شلطان ، 

– �مل�شتهزئن بهم ، لئا ت�شقط من عن �هلل ، وت�شتوجب �ملقتى من �هلل ، 
فاإن هوؤالء �لقوم تعاهدو� مع �هلل على حقيقة �ل�شدق ، و�إخا�س �لوفاء ، 
ومر�قبة �الأنفا�س مع �هلل الأنهم �شلمو� قيادهم �إليه ، و�ألقو� �أنف�شهم �شلماً 
به ، تركو� �النت�شار لنفو�شهم حياًء من ربو بيته ، و�كتفاء بقوميته ، فقام 
لهم باأوفى ما يقومون به الأنف�شهم ، وكان هو �ملحارب عنهم ملن حاربهم ، 

و�لغالب ملن غالبهم .

ال�ضاذيل واأ�ضحابه  
 ) �ملر�شى  �لعبا�س  �أب��و   ( ومنهم  تون�س  وف��دو� معه من  �ل�شاذيل  و�أ�شحاب 
وهو  �مل�شرين  من  تاميذه  �ب��رز  �لطريقة  على  خلفه  �ملر�شى  توفى  ومل��ا 
�بن عطاء �هلل وهم �أركان �لطريقة �ل�شاذلية كان ت�شوفا �شنيا ، �بتعد عن 
�لفل�شفة ، و�شلم من تيار )وحدة �لوجود( ومذهبها ، و�قربو� كثر� من 
�أبى حامد �لغز�يل وطلبو� من مريديهم �أن يتخذوه قدوة ، ويقول �ل�شاذيل 
�لدين(  علوم  �إحياء   ( كتاب  �إىل  فعودو�  حاجة  �هلل  �إىل  لكم  عر�شت  �إذ�   :
فاإنه يورث �لعلم ، وكتاب )قوت �لقلوب( الأبى طالب �ملكي يورث )�لنور( ، 
و�نت�شرت �ل�شاذلية يف �لعامل �الإ�شامي ملا فيها من معاي�شة للو�قع ، وبلغت 
�الأندل�س ، وكان �أبرز ممثليها هناك )�بن عباد �لرندى( �ملتوفى �شنة 790 
ه و�لذي توىل �شرح �حلكم �لعطائية ، و�أمتد تاأثرها �إىل جنوب �شرق �آ�شيا 

، وغرب �أفريقيا ، وتركيا ، و�لباد �لعربية . 

مع اأبو العبا�س املر�ضي وخلق اآدم ! 
�ل�شيخ يف  كنت مع   : ق��ال  �ملر�شي(  �لعبا�س  )�أب��و  يذكره عن خليفته  ومم��ا 
�ل�شفر ونحن قا�شدون �الإ�شكندرية ، حن جميئنا من �لغرب )من تون�س( 
.. ف�شعرت ب�شيق �شديد يف نف�شي ، فاأتيت �إىل �ل�شيخ �أبى �حل�شن �ل�شاذيل ، 
فلما �أح�س بي قال : �أحمد ؟ قلت نعم يا �شيدي قال : )�آدم خلقه �هلل بيده 
، ولقد  ليكمله  �الأر���س  به  ، ثم نزل  و�أ�شكنه جنته   ، و�أ�شجد له مائكته   ،
�أنزله �الأر�س قبل �أن يخلقه بقوله : ) �إين جاعل يف �الأر�س خليفة( .. ما 
قال يف �ل�شماء وال فى �جلنة ، فكان نزوله يف �الأر�س نزول كر�مة ، ال نزول 
�إهانة ، فاإنه كان يعبد �هلل يف �جلنة بالتعريف ، فاأنزله �إىل �الأر�س ليعبده 
بالتكليف ، فلما توفرت له �لعبوديتان ��شتحق �أن يكون خليفته ، و�أنت �أي�شا 
لك ق�شط من �آدم ، كانت بد�يتك يف �شماء �لروح يف جنة �لتعريف ، فاأنزلت 
�إىل �أر�س �لنف�س لتعبده بالتكليف ، فاإذ� توفرت فيك �لعبوديتان ��شتحققت 

�أن تكون خليفة. 
قال �ل�شيخ �أبو �لعبا�س �ملر�شي : ) فلما �نتهى �ل�شيخ من هذه �لعبارة حتى 
�شرح �هلل �شدري، و�أذهب همي ، و�أز�ح ما كنت �أجده من �ل�شيق و�لو�شو��س( 

 .

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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َئاِتِهْم َح�َشَناٍت( . ثم ��شتمع �إىل  ُ �َشيِّ ُل �هللَّ )ُيَبدِّ
ما قاله حبيبك �شلى �هلل عليه و�شلم ت�شجيعاً 
للتوبة : )) هلل �أ�شد فرحاً بتوبة عبده ... (( 

�حلديث )متفق عليه (.
�هلل  ق���ال   ((  : و���ش��ل��م  عليه  �هلل  �شلى  وق���ال 
تعاىل : يا �بن �آدم ، �إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك ما كان منك وال �أُبايل ، يا �بن �آدم 
، لو َبلََغت ذنوبك َعنان �ل�شماء ثم ��شتغفرتني 

غفرت لك وال �أُبايل ((.
يقول   ((  : و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل  ���ش��ل��ى  وق�����ال 
تخطئون  �إن���ك���م   ، ع���ب���ادي  ي���ا   : ت���ع���اىل  �هلل 
جميعاً  �ل��ذن��وب  �أغ��ف��ر  و�أن����ا  و�ل��ن��ه��ار  بالليل 

فا�شتغفروين �أغفر لكم ((.
وقال �شلى �هلل عليه و�شلم : )) �إن �هلل يب�شط 
ويب�شط   ، �لنهار  م�شيء  ليتوب  بالليل  ي��ده 
تطلع  حتى  �لليل  م�شيء  ليتوب  بالنهار  يده 

�ل�شم�س من مغربها ((.
وعندما ر�أي ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
ر�أته  �ل�شبي فلما  �م��ر�أة تبحث عن ولدها يف 
�هلل  �شلى  فقال   ، ثديها  و�ألقمته  �حت�شنته 
عليه و�شلم : )) �أترون هذه ملقية ولدها يف 
�لنار ؟(( قالو� : ال ، قال : )) هلل �أرحم بعباده 

من هذه بولدها ((.
نتقاع�س  �لف�شل  ه��ذ�  بعد  ه��ل   .. �أك���رب  �هلل 
�ل��ت��وب��ة ؟!! ه��ل بعد ه��ذ� �جل���ود ن�شوِّف  ع��ن 
 ، �أرح��م��ك  �ل��ل��ه��م �شبحانك م��ا  �ل��ت��وب��ة ؟!  يف 

�شبحانك ما �ألطفك ، �شبحانك ما �أجودك.
وملا ق�شا قلبي و�شاقت مذ�هبي 
 جعلت �لرجا مني لعفوك �ُشلما

تعاظمني ذنبي فلما قرنته *** بعفوك ربِّي 
كان عفُوَك �أعظما

فما زلت غفار�ً عن �لذنب مل تزل *** جتود 
وتعفو منًة وتكرما

�شارح نف�شك
مينعك  �ل�������ذي  م����ا 
من �لتوبة و�شلوك 

طريق �ل�شاح ؟
كاأين بك تقول : 
و�ملجتمع  �الأه���ل 
و�الأ�������ش������دق������اء ! 
�أت���وب  �أن  �أخ�����ش��ى 
ثم �أع��ود ! ذنوبي 

و�حدة ؟ �أال ت�شعر �أن قلبك قريب من ربك يف 
هذ� �ل�شهر ؟ �أال تظن �أنها فر�شة لك لتزد�د 
وتكون  ؟  وخ�شوعاً  و�إنابة   ... وخ�شوعاً  قرباً 
بها  ت��زد�د  �هلل  �إىل  �ل��رج��وع  بد�ية �شادقة يف 
��ِذي��َن �ْه��َت��َدْو� َز�َدُه����ْم ُهًدى  �شلة ب��اهلل ؟ )َو�لَّ

َو�آَتاُهْم َتْقو�ُهْم (  )حممد:17(

يا اأيها الإن�ضان
 ه����ا ه����و �هلل ���ش��ب��ح��ان��ه ي��ع��ات��ب��ن��ا ف���ي���ق���ول : 
��َك �ْل��َك��ِرمِي (  َك ِب��َربِّ ��َه��ا �اْلإِن�����َش��اُن َم��ا َغ���رَّ )َي��ا�أَيُّ

)�النفطار:6(.
ك بربك حتى  �لذي غرَّ �الإن�شان ما  �أيها  نعم 
؟  ح�����دوده  وت��ع��دي��ت  ع��ل��ى مع�شيته  �أت  جت�����رَّ
لرقابته  ن�شيان  �أم  ؟!  لنعمته  جت��اه��ل  �أه���و 

وعظمته؟!
�أنا �لذي �أغلق �الأبو�َب جمتهد�ً

 على �ملعا�شي وعُن �هلل تنظرين 
ما �أحلَم �هلل عني حن �أمهلني 

 وقد متاديت يف ذنبي وي�شرين
�أخي .. ال تنظر �إىل �شغر �خلطيئة .. ولكن 

�نظر �إىل عظمة من ع�شيت .
�أخي .. ال جتعل �هلل �أهون �لناظرين �إليك.

لك ب�ضرى
ه���ا �أن�����ا �أق������دم ل���ك ب�����ش��رى م���ن رب����ك تعاىل 
تعاىل  ق��ال   . و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  ور�شوله 
�أَْنُف�ِشِهْم  �أَ�ْشَرُفو� َعلَى  : ) ُقْل َياِعَباِدي �لَِّذيَن 
َيْغِفُر   َ �هللَّ �إِنَّ   ِ �هللَّ َرْح���َم���ِة  ِم���ْن  َت��ْق��َن��ُط��و�  اَل 
ِح��ي��ُم (  ����ُه ُه���َو �ْل��َغ��ُف��وُر �ل��رَّ �إِنَّ ُن���وَب َجِميًعا  �ل���ذُّ
َيْدُعوَن  اَل  ��ِذي��َن  َو�لَّ  (  : وق��ال  )�لزمر:53(. 
�لَِّتي  �لنَّْف�َس  َيْقُتُلوَن  َواَل  �آَخ���َر  �إَِل��ًه��ا   ِ �هللَّ َم��َع 
َيْفَعْل  َوَم���ْن  َي��ْزُن��وَن  َواَل  ��قِّ  ِب��احْلَ �إِالَّ   ُ َم �هللَّ َح���رَّ
َيْوَم  َلُه �ْلَعَذ�ُب  اَعْف  �أََثاًما)68(ُي�شَ َيْلَق  َذِلَك 
َتاَب  َمْن  ُمَهاًنا)69(�إِالَّ  ِفيِه  َوَيْخُلْد  �ْلِقَياَمِة 
 ُ ُل �هللَّ ا َفاأُْوَلِئَك ُيَبدِّ احِلً َو�آَمَن َوَعِمَل َعَمًا �شَ
َرِحيًما(   َغ��ُف��وًر�   ُ �هللَّ َوَك���اَن  َح�َشَناٍت  َئاِتِهْم  �َشيِّ

)�لفرقان:68،70(.
ي��ا ل��ه م��ن ف�شل عظيم ، وي��ا ل��ه م��ن مك�شب 
 ... �شيئاتك ح�شنات  يبدل �هلل جميع   ، كبر 
�إال  �ملك�شب  �إن��ه ال يفرط يف ه��ذ�   ! �أك��رب  �هلل 

جاهل �أو ز�هد يف �لف�شل .
هذ�  �أردت  �إن   – �حلبيب  �أخ���ي   – فتب  �إذن 

�مل�������ك���������������ش�������ب 
 : �لعظيم 

�شهر   ، �مل��ب��ارك  �ل�شهر  ه��ذ�  ب��ق��دوم  لنا  هنيئا 
�ل��ت��وب��ة و�مل��غ��ف��رة و�ل��ع��ت��ق م��ن �ل��ن��ار .. �شهر 

�خلر و�لربكة .. �شهر �جلود و�الإح�شان  
يا ذ� �لذي ما كفاه �لذنب يف رجب 

 حتى ع�شى ربَّه يف �شهر �شعبان 
لقد �أظلك �شهُر �ل�شرب بعدهما 

فا ت�شرِّ �أي�شاً �شهَر ع�شيان
و�تل �لكتاب و�شبِّح فيه جمتهد�ً 

فاإنه �شهُر ت�شبيٍح وقر�آن
ْقِبل .. يا باغي �خلر �أَْقَبَل .. َفاأَ

�أول  ك��ان  : ))�إذ�  و�شلم  ق��ال �شلى �هلل عليه   
�ل�شياطن  ��َدت  ��فِّ ���شُ رم�����ش��ان  �شهر  م��ن  ليلة 
�أب��و�ب �لنار فلم ُيفتح  وَم��َرَدة �جِلن ، وُغلَِّقت 
يغلق  �أب���و�ب �جلنة فلم  وُف��تِّ��ح��ت   ، ب��اب  منها 
منها باب ، وينادي مناٍد : يا باغي �خلر �أقبل 
، ويا باغي �ل�شر �أق�شر ، وهلل عتقاء من �لنار 
وذلك كل ليله (( ) رو�ه �لرمذي و�بن ماجه 

ب�شند ح�شن (.
وعن �أبي هريرة ر�شي �هلل عنه �أن �لنبي �شلى 
�هلل عليه و�شلم �شعد �ملنرب فقال : )) �آمن 
، �آم��ن ، �آم��ن (( فقيل : يا ر�شول �هلل ، �إنك 
�شعدت �ملنرب فقلت : )) �آمن ، �آمن ، �آمن 
�ل�شام  عليه  ج��رب�ئ��ي��ل  �إن   ((  : ف��ق��ال  ؟   ))
�أدرك���ه �شهر رم�شان فلم  ف��ق��ال : م��ن  �أت���اين 
يغفر ل��ه ف��دخ��ل �ل��ن��ار ف��اأب��ع��ده �هلل ق��ل �آمن 
وهو  �أحمد  رو�ه   ( �حلديث   )) �آم��ن  فقلت   ،

�شحيح (.
 – �أق��ب��ل رم�����ش��ان ، ف��اأق��ب��ل على رب��ك  نعم .. 
�لذي ع�شيته – مت�شرعاً خا�شعاً نادماً باكياً 

.. وقل:
يا �إله �لكون �إين ر�جع

ويا و�هَب �خلر�ت هْب يل هد�ية 
 فما عند فقد�ن �لهد�ية نافع 

�أقل عرثتي عفو�ً ولطفاً ورحمة
 فما جلميل �ل�شفح غرك �شانع

�أخي �إْن مل ُيغفر لك ، وتذرف عيناك ، وينك�شر 
قلبك �أمام ربك يف هذ� �ل�شهر .. فمتى �إذن ؟

 �أخي ... �أال ذرفت عينك من خ�شية ربك ولو 
م�������������رة 

�أهلي  ع��ل��ى  �أخ����اف   ! يل  يغفر  فكيف  ك��ث��رة 
ومايل !

�أن��ك تقول ذلك عند ربك  فاأقول : هل تظن 
يوم تلقاه ؟ ال و�هلل .. بل هي عو�ئق موهومة 

وحو�جز ال يحطمها �إال من خ�شي ربَّه .
و�إذ� كانت �لنفو�س كبار�ً *** تعبت يف مر�دها 

�الأج�شام
فكن ذ� عزٍة بدينك وعزمية �شادقة على �خلر 
و�ال�شتمر�ر عليه ، متوكًا عليه �شبحانه ، ثم 

تذكر رحمة ربك و�شعة مغفرته .
�أخي لو �أتاك – يف هذه �للحظة – ملك �ملوت 
فهل تر�شى �أن تقابل ربَّك على هذه �حلال ؟

نف�شك  م����ن  ت���ت���ه���رب  – ال  – ع����ف����و�ً  �أخ������ي 
يف  �الآن فغد�ً  فاإن مل حتا�شبها   ، وحما�شبتها 

قربك تندم ، وحينها ال ينفع �لندم .
�ملياد �جلديد

بهذ�  خمت�شة  فقط  لي�شت  �ل��ت��وب��ة  �أن  �ع��ل��م 
�ل�����ش��ه��ر ، ب��ل ف��ي��ه و يف غ���ره م��ن �ل�����ش��ه��ور ، 
ولكن ما يدريك فقد يكون ميادك �جلديد 
�الإن�شان  ، وقد يولد  يف �شهر �خلر و�لربكة 
�إىل  �أمه  مرتن : يوم يخرج من ظلمة رحم 
نور �لدنيا ، ويوم يخرج من ظلمات �ملع�شية 

�إىل نور �لطاعة ، فكن هو �أنت . 
 و�أو�شيك – يا �شاحبي – �أن تلحق باالأخيار 
باإذن   – موتك  بعدم  حتى  ينفعونك  �ل��ذي��ن 
– بدعائهم لك .. �حَلْق بهم و�شاِحبهم  �هلل 
�����ش���رب م��ع��ه��م حتى   ، يف ذه���اب���ه���م و�إي���اب���ه���م 
ت��اق��ي رب���ك ، فحينها ي��ق��ال ل��ك ول��ه��م : ) 
�ِر (  مُتْ َفِنْعَم ُعْقَبى �لدَّ رَبْ ا �شَ �َشَاٌم َعلَْيُكْم مِبَ

)�لرعد:24(.

ق�ضة وموقف
بد�أ   .. ت��رك��ه��م  ث���م   ... �ل�����ش��احل��ن  م���ع  ك���ان 
�الأيام  م��ن  ي��وم  ويف   ... دينه  �أم���ور  ر يف  يق�شِّ
�نقلبت  �لطريق  ويف   ... للتنزه  م�شافر�ً  كان 

�ل�شيارة ... ثم كان �النعا�س ... ثم ... مات .
... ج��������������اء �خل�������رب  �مل����ح����زن 

�شلينا 
 ... ع��ل��ي��ه 
�إىل  ُحمل 
 ... ق�����ربه 
ُو������ش�����ع يف 
 ... ق������ربه 
ت  للبنا فا
 . . .

�لدموع  ذرف����ت   ... ي��رج��ع  ل��ن   ... ف���ال���ر�ب 
�أحد  ج��ل�����س  ح��ي��ن��ه��ا   ... �ل��ق��ل��وب  ح��زن��ت   ...
�أزكي  – �أح�شبه و�هلل ح�شيبه وال  �ل�شاحلن 
على �هلل �أحد – �شديقه �الأول ... عند قربه 

مطاأطاأً ر�أ�شه يدعو له .
حينها عرفت َمْن ينفع �الإن�شان من �الأ�شدقاء 

بعد موته .
�أخ���ي .. �ح���ذر �أن ت��ك��ون مم��ن ق��ال �هلل فيهم 
َي���َدْي���ِه َيُقوُل  ���امِلُ َع��لَ��ى  َي��َع�����سُّ �ل���ظَّ : ) َوَي�����ْوَم 
�َشِبيًا)27( ���ُش��وِل  �ل��رَّ َم��َع  ��َخ��ْذُت  �تَّ َياَلْيَتِني 
َخِليًا)28( ُفَاًنا  �أَتَِّخْذ  مَلْ  َلْيَتِني  َياَوْيلَِتى 

َوَكاَن  َج��اَءيِن  ْذ  �إِ َبْعَد  ْكِر  �لذِّ َع��ْن  �أَ�َشلَِّني  َلَقْد 
ِلْاإِن�َشاِن َخُذواًل ( )�لفرقان:27- ْيَطاُن  �ل�شَّ

.)29
قبل �أن ُيغلق �لباب

د –  �أخ���ي �حل��ب��ي��ب ق��ب��ل �أن ُي��غ��ل��ق �ل��ب��اب ح���دِّ
�الآن وال ت�شوف – �لطريق �لذي ت�شر عليه 

ويكون منهجاً لك يف �لدنيا و�الآخرة .
، ويا لها من فرحة يفرح  ويا لها من �شعادة 
ب��ه��ا وي�����ش��ع��د ح��ي��ن��م��ا ي��رج��ع �إىل ربِّه  �ل��ق��ل��ب 
نادماً ويلحق بركب �ل�شاحلن .. وو�هلل �إنها 

�ل�شعادة �لتي مل يذقها �إال من جربها .
�لتوبة  على  ع��زم��ت  كنت  �إن   ... �هلل  يف  �أخ���ي 
و�لرجوع ... و�الإنابة و�خل�شوع ... فاعلم �أن 

لهذه �لتوبة �شروطاً ال بد من وجودها هي :
. فات  ما  على  �لندم   1-
. �لذنب  عن  �الإقاع   2-

�إليه  -3 �لعزم على عدم �لرجوع ، فاإن عدت 
عزمك  ليكن  ولكن   ... �هلل  �إىل  �لتوبة  فكرر 

�شادقاً .
وقبل  �ل��غ��رغ��رة  قبل  �ل��ت��وب��ة  ت��ك��ون  �أن   4-

خروج �ل�شم�س من مغربها .
�للهم لك �حلمد كله �أنت �أوجدتني ورزقتني 

وجعلتني م�شلماً.
�ل��ل��ه��م ���ش��ب��ح��ان��ك ق���د ع�����ش��ي��ت��ك ب��ن��ع��م��ت��ك ، 

����ش���ب���ح���ان���ك خ���ال���ف���ت���ك مع 
عظمتك .

�للهم �إن مل تغفر 
يغفر  ف��م��ن  يل 
مل  و�إن  ؟  يل 
فمن  ترحمني 

يرحمني ؟
رب  ال  �ل���ل���ه���م 

يل 

توبة في رمضان
مو�سى الذي

 م�سه نور من اهلل
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

اإِنَّ  َوَحَزًنا  ا  َعــُدوًّ َلُهْم  ِلَيُكوَن  ِفْرَعْوَن  اآُل  )َفاْلَتَقَطُه 
َكاُنوا َخاِطِئنَي)8( ( من  َوُجُنوَدُهَما  َوَهاَماَن  ِفْرَعْوَن 

�ضورة الق�ض�س

حقا �إن �حلذر ال مينع �لقدر، ورغم حيطة فرعون من �أجل 
يكون  يولد يف مدينته  �حلفاظ على ملكه خوفا من طفل 
قاتله يف يوم من �الأي��ام، وذلك ما ن�شح به �لعر�فون، ومن 
فرعون،  �أر�د  كما  �الأطفال  رقاب  على  �ل�شيف  �أ�شبح  وقتها 
�إىل  والدت��ه  منذ  �ل�شام  عليه  مو�شى  جن��اة  �أر�د  �هلل  ولكن 
�شيخوخته، ملا له من ر�شالة �شماوية تخت�س بالتور�ة، وعرث 
�إىل  به  لتلقي  �الأم��و�ج  �آل فرعون على طفل ر�شيع حتمله 
�لطفل  ه��ذ�  وج��ه  ون��وره على  فاألقى �هلل حمبته  �ل�شاطئ، 
ليكون جميا ملا للجمال من حماية فائقة، ول�شوف يكون 
مو�شى جميا حتى ولوكان دميم �لوجه، فاجلمال �لروحي 
من �هلل و�لقبح �لذي تر�ه �لعيون على �لوجوه من �ل�شيطان، 
فاالإميان �حلق باهلل ال يفرق بن من خلق جميا ومن خلق 
�أ�شود  �أبي�س وال  دميما، فالب�شر جميعا �شو�ء وال فرق بن 
فى  �لب�شر �شعف  وج��وه  بن  فالتفرقة  قبيح،  و  وال جميل 
�الإميان، فاجلمال �لروحى يحبه �هلل كما جاء فى �حلديث 
�إن �هلل جميل يحب �جلمال ج��و�د يحب �جلود   ( �لقد�شي 
�أ�شبح  وحينما   ، �شفا�شفها(  ويكره  �الأخ��اق  معايل  ويحب 
مو�شى عليه �ل�شام على �أبو�ب �لق�شر حمموال من حر�س 
فاأ�شبح  مو�شى  م�س  بنور  عليه  �هلل  جتلى  وجنده،  فرعون 
نف�س  �هلل، ويف  نور من  تعبر� عن من م�شهم  ��شم مو�شى 
�للحظات ح�شرت �مر�ة فرعون وبجانبها فرعون، فجذبها 
�ل��ربيء، فقر�أ فرعون  �لنور و�حلب لتحت�شن هذ� �لطفل 
بعينه فرحة زوجته ورغبتها ور�ح يفكر طويا، وكان ذلك 
م�شهد� عاطفيا يغازل قلب فرعون، رغم �أن �لقدر يحمل له 
�أن هذ� �لطفل هو �لطفل  �أن يدري  �أخبار� غر �شارة، دون 
و�شيجلب  وجنودهما،  وهامان  لفرعون  �لعدو  وهو  �ملوعود 
لهم �لهزمية �لتي تفوق كل حزن، ومبعيار �خلطاأ و�ل�شو�ب 
�إر�دة �هلل لن�شر  �ل��ق��ر�ر، ون��ف��ذت  �أخ��ط��اأ ف��رع��ون وم��ن معه 

مو�شى وهزمية فرعون.  

 يف رم�ضان املا�ضي..كنا يف ال�ضيارة عائدين اإىل البيت 
متاأخرين على قرب اأذان الفجر وكنا عط�ضى، فاأول ما 
دخلنا البيت م�ضرعني راأيت التقومي املعلق على اجلدار 
لأرى وقت الفجر دخل اأم ل؟ فراأيت اأن وقت الإم�ضاك 
دخل ولكن وقت الفجر مل يزل باقيًا مل يدخل، فقلنا 
موقع  فتحت  �ضربنا  اأن  بعد  ب�ضرعة  املاء  ن�ضرب  اإذن 
الباحث الإ�ضالمي لأرى توقيت الأذان وهو الذي دائما 
املعلق  التقومي  عن  عــادة  ويختلف  عليه،  اأعتمد  ما 
اإن وقته يكون بني وقت  الأول بدقائق ب�ضيطة حيث 
الإم�ضاك ووقت الفجر للتقومي املعلق، فتفاجاأت باأننا 
التقومي  الفجر يف هذا  اأذان  اأن حان  بعد  املاء  �ضربنا 
احلكم  ما  اأدري  ول  يدي  يف  واأ�ضقط  املوقع،  من  الذي 
لأنه  املوقع  من  التقومي  على  اعتمدت  واأنا  حقنا؟  يف 
وا�ضح لي�س فيه توقيتان  لالإم�ضاك وللفجر بل فقط 
للفجر، ول اعرف ما الفرق بني وقت الإم�ضاك ووقت 
الفجر فكلهما عندي واحد، لذلك حتى ل اأ�ضو�س على 
الإ�ضالمي  الباحث  موقع  تقومي  على  اعتمدت  نف�ضي 

فما احلكم؟

�حلمدهلل رب �لعاملن، و�ل�شاة و�ل�شام على �أ�شرف �ملر�شلن 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعن، �أما بعد..

بك  �هلل  ب���ارك  �ل��ك��رمي��ة  �ل�شائلة  �أخ��ت��ي  ي��ا  فاعلمي 
وير�شاه  ما يحبه  �إىل  ووفقك  خ��ر�ً،  �هلل  وج��ز�ك 
�أن �مل�شلم ينبغي عليه �أن يحتاط لدينه، وخ�شو�شاً 
يف �لعباد�ت، ومنها �ل�شيام، ومن م�شتحباته �أن 
�لفجر  �ملفطر�ت قبل  �ل�شائم عن  مي�شك 
ب��وق��ت ك���اٍف، حتى ال ي��ف��اج��اأ ب����االآذ�ن، 

وهو ياأكل وي�شرب.
ولكن من �أكل �أو �شرب وهو يعتقد 
بقاء �لليل، ثم �شك بعد ذلك هل 
وقع �شربه قبل �لفجر �أم بعده، 
�حلالة  ه����ذه  يف  ع��ل��ي��ه  ف��ي��ج��ب 

�لق�شاء بدون كفارة كما ن�س فقهاء �ملذهب �ملالكي.
�أكل معتقد�ً  �ل�شيخ حممد علي�س يف منح �جلليل: ))�أو  قال 
بقاء �لليل �أو غروب �ل�شم�س ثم )طر�أ( له )�ل�شك( يف �لفجر 
�أو �لغروب فالق�شاء يف �لفر�س دون �لنفل �إذ لي�س من �لعمد 

�حلر�م((.
ومن هنا فنو�شيك يا �أختي �لكرمية بق�شاء هذ� �ليوم، لوقوع 
�إث��م عليك  وال  بعده،  �أم  �لفجر  قبل  �شربت  �ل�شك لديك هل 
�أدق  �ملعلق  �لتقومي  �أن  �إن كنت تعلمن  يف هذه �حلالة، ولكن 
بناء على  �ملاء  و�شربت  �الإ�شامي،  �لباحث  تقومي  و�أ�شح من 
�ل�شيام �شحيح  �حلالة  ففي هذه  يدخل،  �لفجر مل  وقت  �أن 
وال حرج عليك وال ق�شاء، و�إن تيقنت وقوع �ل�شرب بعد �لفجر 

فالق�شاء الزم، و�هلل �أعلم.
على  و�حلر�س  للعبادة،  باالحتياط  نو�شيك  • و�خلا�شة: 
�أو  �أك���ل  م��ن  ول��ك��ن  ك���اٍف،  ب��وق��ت  �لفجر  �ل�شحور قبل  ت��ن��اول 
���ش��رب وه���و يعتقد ب��ق��اء �ل��ل��ي��ل، ث��م ���ش��ك ب��ع��د ذل���ك ه��ل وقع 
�شربه قبل �لفجر �أم بعده، فعليه يف هذه �حلالة �لق�شاء بدون 

كفارة كما ن�س فقهاء �ملذهب �ملالكي، و�هلل �شبحانه �أعلم.

اأنا مواطنة ليبية مقيمة يف بريطانيا مع زوجي الذي 
 2007 رم�ضان  من  اأيــام   10 ق�ضاء  علي   هنا  ي�ضتغل 
واأجنبت  حامال  كنت  لأنني  وذلك  ردهم،  اأ�ضتطع  ومل 
باأنني  علما  اأي�ضًا؛  ُه  ردُّ علي  والذي   2008 رم�ضان  يف 
ردِّ  من  �ضرعي  مانع  هناك  يكن  مل  احلمل  فــرتة  قبل 
كان  واإذا  ذلــك  يف  ال�ضرع  حكم  10؛فما  الأيـــام  تلك 
احلكم بوجوب كفارة فهل يجوز دفع الكفارة يف ليبيا 
اأو يف بريطانيا وهل يجوز دفعها مرة واحدة اأو كل يوم 

بيومه؟

�حلمدهلل رب �لعاملن، و�ل�شاة و�ل�شام على �أ�شرف �ملر�شلن 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعن، �أما بعد..

�لفقهاء متفقون  �أن  �أواًل  �ل�شائلة، و�علمي  �أختي  فحياك �هلل 
�أن تفطر� يف رم�شان، ب�شرط  �أن �حلامل و�ملر�شع لهما  على 
�أو  زيادته،  �أو  �ملر�س  �أو على ولدهما  �أنف�شهما  �أن تخافا على 

 "  : و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  ل��ق��ول  �ل��ه��اك.  �أو  �ل�شرر 
�ل�شاة وعن  �ل�شوم و�شطر  �مل�شافر  �إن �هلل تعاىل و�شع عن 
�حلامل و�ملر�شع �ل�شوم " رو�ه �خلم�شة وح�شنه �لرمذي عن 

�أن�س بن مالك.
�أقو�ل:  على  فيها  �لفقهاء  �ختلف  فقد  للفدية:  بالن�شبة  �أما 
ولدها  على  خوفا  �أفطرت  �إذ�  �ملر�شع  على  �أوج��ب��و�  فاملالكية 
ع��ل��ى �حلامل  ي��ج��ب  �ل�شافعية  وع��ن��د  �ل��ق�����ش��اء،  م��ع  �ل��ف��دي��ة 
و�ملر�شع �إذ� �أفطرتا خوفاً على �أنف�شهما وولدهما معاً، �أو على 
�إن خافتا على  �أما  �أنف�شهما فقط �لق�شاء فقط دون �لفدية، 

ولدهما فقط فعليهما �لق�شاء و�لفدية.
و�جب  رم�شان  فق�شاء  رم�شان:  ق�شاء  تاأخر  م�شاألة  و�أم��ا 
ولكنه لي�س على �لفور، فا يتعن �إال �إذ� مل يبق على رم�شان 
بالن�شبة  وه��ي  ق�شاوؤها  يجب  �لتي  �الأي���ام  ق��در  �شوى  �الآخ���ر 
لك �لع�شرة �الأي��ام �الأخ��رة من �شعبان حلديث عائ�شة ر�شي 
�هلل عنها يف �ل�شحيحن �أنها كانت توؤخر ق�شاء رم�شان �إىل 
�أخرجه  ملكان ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم منها.  �شعبان، 

�لبخاري وم�شلم.
ذل��ك ثم عجزت  قبل  ق��درت  �لكفارة كونك  وال يوجب عليك 
بل �لعربة  برك �شوم �لع�شرة �الأيام �الأخرة من �شعبان مع 
�لق�شاء بغر عذر حتى دخل  �أخر  �لقدرة على �شومها فمن 
تاأخر  كفارة  مع  بعده  �لق�شاء  فعليه  �الآخ���ر،  رم�شان  عليه 
كل  ع��ن  م�شكن  �إط��ع��ام  وه��ي  �لفقهاء،  جمهور  عند  �لق�شاء 
ر بغر  510 جر�ماً تقريباً )وُق��دِّ يوم مد�ً من طعام وق��دره 
ذلك(. ملا روي عن �بن عبا�س و�بن عمر و�أبي هريرة ر�شي �هلل 
عنهم قالو� فيمن عليه �شوم فلم ي�شمه حتى �أدركه رم�شان 
�آخر: عليه �لق�شاء و�إطعام م�شكن لكل يوم �شو�ء دفعها مرة 
و�حدة �أو فرقها على عدد �الأيام �لتي �أفطرها فكل ذلك جائز. 

ويخرجها يف �لبلد �لذي وجبت عليه �لكفارة فيه.  
 و�أما حكم ق�شاء رم�شان عام 2008 فيجب عليك �لق�شاء 

با فدية الأنك ماأمورة بالفطر ب�شبب �لنفا�س.
�أفطرتها  �لتي  �لع�شرة  �الأي��ام  ق�شاء  عليك  و�خلا�شة:   •
�الأخرة  �الأي���ام  �لع�شرة  م��ع��ذورة عند  ك��ف��ارة الأن��ك كنت  ب��ا 

من �شعبان.و�هلل تعاىل �أعلم.

َالّلـُهمَّ ال ُتؤاِخْذني فيِه ِباْلَعَثراِت، َوَاِقْلني فيِه ِمَن اْلَخطايا 

َواْلَُهَفواِت، َوال َتْجَعْلني فيِه َغَرضًا ِلْلَباليا َوااْلفاِت، 

تَك يا ِعزَّ اْلُمْسِلميَن . ِبِعزَّ
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�نطلقت يف مر�كز �لنا�شئة فعاليات �لبطولة �لرم�شانية لكرة �لقدم، 
ملر�كز  �لعامة  ل���اإد�رة  �لتابع  �لريا�شية  �ل�شوؤون  ق�شم  ينظمها  �لتي 
بال�شارقة،  �الأ���ش��رة  ل�شوؤون  �الأعلى  �ملجل�س  موؤ�ش�شات  �إح��دى  �لنا�شئة 
�شمن فعاليات ملتقى �لنا�شئة �لرم�شاين يف دورته �لثامنة لهذ� �لعام 
18 �شنة  12 �إىل  1434ه�، للنا�شئة و�ل�شباب يف �لفئة �لعمرية من 
برعاية مو��شات �الإمار�ت. تقام فعاليات �لبطولة يف �شاالت �الألعاب 
�ل�شارقة  �إمارة  �أرجاء  �ملنت�شرة يف  �لثمانية  �لنا�شئة  �لريا�شية مبر�كز 
مبختلف مدنها ومناطقها على حدة، وي�شارك فيها 750 نا�شئاً و�شاباً 
�لعمرية  �لفئة  �ل�شباب يف  لفئة  فريقاً   44 بو�قع  فريقاً   75 ميثلون 
من 16 �إىل 18 �شنة، و31 فريقاً لفئة �لنا�شئة يف �لفئة �لعمرية من 
12�إىل 15 �شنة. وي�شارك مركز نا�شئة و��شط ب� 4 فرق لفئة �لنا�شئة 
و6 فرق لفئة �ل�شباب، فيما ي�شارك مركز نا�شئة دبا �حل�شن ب� 6 فرق 

لفئة �ل�شباب، و5 فرق لفئة �لنا�شئة، بينما ي�شارك مركز نا�شئة �لذيد 
لفئة  ف��رق   5 ب�  �مل��د�م  نا�شئة  وي�شارك مركز  �ل�شباب،  لفئة  ف��رق   6 ب� 
نا�شئة  ي�شارك مركز  فيما  لل�شباب،  4 فرق  ب�  �لثميد  �ل�شباب، ومركز 
خورفكان ب� 9 فرق لفئة �ل�شباب، و 12 فريقاً لفئة �لنا�شئة، �أما مركز 
�لنا�شئة،  8 فرق لفئة �ل�شباب، و6 فرق لفئة  ب�  نا�شئة كلباء في�شارك 
�لنا�شئة  فئتي  ب��ن  بالدمج  ف��رق   4 ب���  �ملليحة  نا�شئة  مركز  لي�شارك 
و�ل�شباب، وذلك متهيد�ً لبطولة �لنخبة �ل�شاد�شة �لتي �شي�شارك فيها 
�ل��ف��رق �ل��ف��ائ��زة ب��امل��ر�ك��ز �الأوىل م��ن ك��ل م��رك��ز.  و�أق��ي��م��ت على ملعب 
بن  �الأوىل  جمعت  مبار�تن  كلباء  نا�شئة  مبركز  �لريا�شية  �ل�شالة 
ز�يد  عيال  فريق  �كت�شاح  ع��ن  و�أ���ش��ف��رت  و�ل��وط��ن،  ز�ي��د  عيال  فريقي 
كلباء  فريق  ح�شمها  فقد  �لثانية  �ملبار�ة  �أم��ا   ،0-14 بنتيجة  للوطن 
ل�شاحله بعد فوزه على فريق �لرب�زيل بنتيجة 9-1. و�شهدت �ل�شالة 

�لريا�شية مبركز نا�شئة خورفكان تكرمي �إد�ري ومدرب والعبي نادي 
رئي�س  كاأ�س  لقب  على  �لنادي  حل�شول  بخورفكان  �لريا�شي  �خلليج 
�لدولة يف كرة قدم �ل�شاالت للعام 2013، وعقب ذلك �أقيمت مبار�ة 
ودية بن فريق مركز نا�شئة خورفكان وفريق نادي �خلليج �أ�شفرت عن 
فوز فريق مركز خورفكان بنتيجة 4-1.  وقال �شعيد بطي حديد مدير 
�لرم�شانية، تنظمها  �لنا�شئة  �إن بطولة مر�كز  �لنا�شئة:  �إد�رة مر�كز 
�الإد�رة بهدف خلق �أجو�ء من �لتناف�س �لريا�شي بن �لنا�شئة و�ل�شباب 
�أو  �لفردية  �لريا�شية  �الأن�شطة  مبمار�شة  �الهتمام  على  وت�شجيعهم 
�جلماعية، وخا�شة لعبة كرة �لقدم �الأكرث �شعبية بن �ل�شباب، �إ�شافة 
�إىل غر�س �الأهد�ف �لربوية و�ملفاهيم �لريا�شية �ل�شحيحة يف نفو�س 
�لتي  �لريا�شية  �الأن�شطة  مبمار�شة  فر�غهم  �أوق��ات  و��شتثمار  �ل�شباب 

ت�شهم يف رفع م�شتوى �للياقة �لبدنية ومقاومة �الأمر��س. 

750 نا�سئًا ي�ساركون يف البطولة الرم�سانية لكرة القدم

ال�ضباق ميتد مل�ضافة 70 كلم وي�ضم 4 فئات وتخ�ضي�س 900 األف درهم جوائز للفائزين

 اجلوارح وحممد بن مكتوم ومرغم ونريان حتقق الفوز يف كرة ال�سالت
 كو�ضيدا يجتاز الو�ضل ويبلغ ن�ضف نهائي بادل تن�س

ب��ن حم��م��د بن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س دبي 
�ل�شبا  ن��د  بطولة  مناف�شات  تو��شلت  �ل��ري��ا���ش��ي، 
نوعه  م��ن  �الأك���رب  �ل��ري��ا���ش��ي  �حل���دث  �لرم�شانية 
بدبي خال �شهر رم�شان �لف�شيل مبجموع جو�ئز 
م�شابقات   5 وي�شم  دره��م،  6 ماين  يبلغ  مالية 
ريا�شية، وهي: كرة قدم �ل�شاالت ، �لكرة �لطائرة 
ند  و�شباق  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  �ل�شبا  ن��د  �شباق   ،
تن�س  ب��ادل  وريا�شة  للجري  �الأول  �ل���دويل  �ل�شبا 
�لريا�شية  �ل�شالة  مناف�شاتها  وحتت�شن  �أي�����ش��ا، 
من  �ل��ث��اين  حتى  وتتو��شل   ، �ل�شبا  بند  �حلديثة 
ريا�شي   1500 مب�شاركة  �ملقبل  �أغ�شط�س  �شهر 

حملي ودويل.
وك�شفت �للجنة �ملنظمة عن �إقبال و��شع للم�شاركة 
يقام  �ل��ذي  �لهو�ئية  للدر�جات  �ل�شبا  ند  �شباق  يف 
نوعه  �الأول من  ويعد  بعد غد �جلمعة  ي��وم  م�شاء 
ب��دب��ي يف �شهر رم�����ش��ان �ل��ف�����ش��ي��ل، ك��م��ا ك���ان حال 
بنجاح  �أقيم  �لذي  �ل��دويل للجري  �ل�شبا  ند  �شباق 
من  الف��ت��ة  م�شاركة  و�شهد  �لبطولة  مطلع  كبر 
�ملو�طنن و�ملقيمن و�لعد�ئن �لدولين من كال 
رئي�س جلنة  �لعبار  وقال ماجد حممد  �جلن�شن. 
طلبات  �ملنظمة  �للجنة  تلقت  �للوج�شتي  �ل��دع��م 
عديدة للم�شاركة يف �ل�شباق علما باأن باب �لت�شجيل 
ماز�ل مفتوحا �مام �لر�غبن بخو�س هذ� �لتحدي 

 4 �لف�شيل، وقد مت �عتماد  �ل�شهر  �جلديد خال 
فئات رئي�شية يف �ل�شباق �لذي ميتد مل�شافة 70 كلم 
على �ن تكون نقطة �لبد�ية و�لنهاية من مقر �شالة 
�الأندية  العبي  هي:  و�لفئات  �لريا�شية،  �ل�شبا  ند 
و�ل�شيد�ت  �ملقيمن  �ل��ه��و�ة،  �ملو�طنن  �ملو�طنن، 
منح  بهدف  �لفئات  يف  �لتو�شع  جاء  لقد  و�أ�شاف   .
�ملر�كز  على  بالتناف�س  �مل�شاركن  جلميع  �لفر�شة 
�ملتقدمة من خال مر�عاة فو�رق �لقدر�ت �لبدنية 
�مل�شتخدمة  �ل��در�ج��ات  ونوعية  و�خل��رب�ت  و�ملهارة 
على  �ل��ف��ائ��دة  تعميم  ع��ل��ى  �حل��ر���س  ج��ان��ب  �إىل   ،
جو�ئز  ب��ان  علما  �ملجتمع،  م��ن  ممكن  قطاع  �أك��رب 
توزيعها  �شيتم  دره��م  �أل��ف   900 �لبالغة  �ل�شباق 
فئة  كل  يف  �الوىل  �لع�شرين  �مل��ر�ك��ز  �أ�شحاب  على 
�ملالية  باجلو�ئز  ف��ائ��ز�   80 لدينا  �شيكون  �أن��ه  �أي 
�لقيمة لهذ� �حلدث �لريا�شي �ملهم �لذي �شي�شاهم 
يف زيادة قاعدة ممار�شي هذه �لريا�شة �ملهمة �لتي 
، و�لتي مت خال  �لر�شيدة  �لقيادة  حتظى برعاية 
للدر�جات  �أكرب م�شمار  �فتتاح  �ملا�شي  يناير  �شهر 

�لهو�ئية يف دبي و�لو�قع على طريق �لقدرة .

ويحتفظون  ي�ضجلون  الــفــائــزون 
ب�ضباكهم نظيفة يف كرة ال�ضالت

�لتمهيدي  ل�����ل�����دور  �ل���ث���ان���ي���ة  �جل�����ول�����ة  ����ش���ه���دت 

قدم  كرة  مب�شابقة  و�لر�بعة  �لثالثة  للمجموعتن 
عندما  �م�س  من  �أول  ليلة  الفتة  حالة  �ل�شاالت، 
جنحت �لفرق �لفائزة فقط بالت�شجيل يف �ملباريات 
�الأرب����ع �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت، ح��ي��ث ح��ق��ق ف��ري��ق �جل���و�رح 
�ل��ف��وز ع��ل��ى ف��ري��ق �خل��و�ن��ي��ج ب�����ش��د����ش��ي��ة نظيفة، 
�أم  فريق  على  مكتوم  بن  حممد  فريق  تغلب  فيما 
�شقيم بهدفن دون رد يف �ملجموعة �لثالثة، �أما يف 
فريق  على  مرغم  فريق  تفوق  �لر�بعة  �ملجموعة 
فريق  على  �ل��ن��ر�ن  وف��ري��ق  نظيف  بهدف  جمر� 

�لنامو�س بهدفن دون رد.

موفقة  وانطالقة  يت�ضدر  مكتوم  بن  حممد 
للجوارح

�ملجموعة  ترتيب  مكتوم  ب��ن  حممد  فريق  ت�شدر 
�ل��ذي ج��اء على  �ل��ث��اين  ف��وزه  �لثالثة بعدما حقق 
�شجلهما  نظيفن،  بهدفن  �شقيم  �أم  فريق  ح�شاب 
�الأخرة  �لدقائق  يف  عي�شى  ومن�شور  �شقر  ماجد 
�للقاء، لرفع حممد بن مكتوم ر�شيده  من عمر 
�إىل 6 نقاط فيما جتمد ر�شيد �أم �شقيم عند نقطة 

و�حدة فقط.
من جانبه ��شتهل �جلو�رح م�شو�ره بقوة يف �مل�شابقة 
ب��ع��دم��ا ح��ق��ق ف���وز� ك��ب��ر� ع��ل��ى �خل��و�ن��ي��ج بن�شف 
دزينة من �الهد�ف، و�شط �أجو�ء �حتفالية بف�شل 

�مل�����ش��ان��د للفريق،  �ل��ك��ب��ر  �حل�����ش��ور �جل��م��اه��ري 
 ، �ه��د�ف   3 ��شماعيل حمد�وي  �اله���د�ف:  و�شجل 

�شاح �شامل، حممد ح�شن و�أحمد حممد.

انت�ضاران ثمينان ملرغم ونريان 
ت�����ش��در ف��ري��ق م��رغ��م ت��رت��ي��ب �مل��ج��م��وع��ة �لر�بعة 
جمر�  فريق  على  ثمينا  لكن  �شعبا  حقق  بعدما 
6 نقاط  �إىل  بهدف نظيف، لرفع مرغم ر�شيده 
فيما بقي ر�شيد جمر� خال من �لنقاط يف ظهوره 

�الأول و�ملميز يف �مل�شابقة.
وت���اأرج���ح���ت �ل��ك��ف��ة ب���ن �ل��ف��ري��ق��ن �ل���ل���ذ�ن تفننا 
يفتتح  �شالح  حممد  ك��اد  وفيما  �لفر�س،  ب��اإه��د�ر 
بالقدم  متتاليتن  ت�شديدتن  من  �لت�شجيل  ب��اب 
ثم �لر�أ�س ت�شد لهما حار�س مرغم برب�عة، �نقلبت 
�نطلق العبو  عندما  ثو�ن معدودة  �ل�شورة خال 
�إىل  �شعيد  خالد  ترجمها  مرتدة  هجمة  يف  مرغم 

هدف �لفوز قبل دقيقتن على �لنهاية.
م���ن ج��ان��ب��ه و�����ش���ل ن����ر�ن م��ز�ح��م��ة م��رغ��م على 
�أي�شا،  �لثاين  ف��وزه  حقق  بعدما  �ملجموعة  �شد�رة 
يف  رد،  دون  بهدفن  �لنامو�س  ح�شاب  على  وذل��ك 
نهاية  قبل  ن��ر�ن  �نتظر  �أي�شا حيث  لقاء متقارب 
�لت�شجيل  ليفتتح  دق��ائ��ق  ب��ث��اث  �الأول  �ل�����ش��وط 
�رت��دت من  ت�شديدة متقنة  ع��ادل من  عرب حممد 
عزز  ثم  �لنامو�س،  �شباك  د�خ��ل  و�لقائم  �لعار�شة 

ث��ان قبل �لنهاية  ب��ه��دف  ن��ر�  ت��ق��دم  ج���و�د حكمت 
باأربع دقائق، ثم حاول �لاعب نف�شه ت�شجيل و�حد 
من �أجمل �هد�ف �لبطولة عندما �شدد من منطقة 
كرته  لكن  �لنامو�س  حار�س  تقدم  م�شتغا  فريقه 
فريق  وك��اد  للمرمى،  �الي�شر  بالقائم  ��شطدمت 
له ركلتي  �لتعادل عندما �شنحت  �أن يدرك  جمر� 
جز�ء لكن �لنح�س �أ�شاب العبيه �لذين �أهدروهما.

 4 باإقامة  �ل�شاالت  ق��دم  ك��رة  مناف�شات  وتتو��شل 
�لثالثة  �ملرحلة  �إط���ار  �الأرب��ع��اء يف  �ل��ي��وم  م��ب��اري��ات 
�لثالثة  ل��ل��م��ج��م��وع��ت��ن  �الول  �ل�����دور  ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
كل  �لثالثة،  �ملجموعة  يف  يلتقي  حيث  و�ل��ر�ب��ع��ة، 
���ش��م��و ويل ع��ه��د دبي،  ���ش��ق��ي��م م���ع م��ك��ت��ب  �أم  م���ن: 
ب��ن م��ك��ت��وم م��ع �جل�����و�رح، فيما يلعب يف  وحم��م��د 
�لعا�شفة،  �لنامو�س مع �شقور  �لر�بعة:  �ملجموعة 

ونر�ن مع جمر�.

كو�ضيدا يوا�ضل م�ضواره يف بادل تن�س 
مل�شابقة  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  كو�شيد�  فريق  بلغ 
�لو�شل  تن�س  فريق  على  تفوق  بعدما  تن�س  ب��ادل 
مببار�تن دون مقابل، وذلك بو�قع 6-�شفر و1-6 
يف �الأوىل و6-3، 1-6 و6-4 يف �لثانية، ليلتحق 
�لتي  �لفرق  �أول  �لذي كان  كو�شيد� بفرق حديدي 
تقام  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ب��اأن  �ل���دور، علما  ه��ذ�  بلغت 
يوم بعد غد �جلمعة �ملقبل )26 يوليو(، ويف ختام 

يوليو(   27( �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  ت��ق��ام  �ملناف�شات 
مباريات ��شتعر��شية عاملية مب�شاركة 4 من �أف�شل 
7 العبن يف �لعامل وجميعهم من �الأرجنتن، وهم 
: فرناندو بوجي �بن �ل� 36 عاما �شاحب �خلربة 
�لكبرة و�مل�شنف �أول عامليا ، وكذلك مو�طنه �شانيو 
غوتريز �بن �ل� 28 عاما و�مل�شنف ر�بع عامليا، كما 
ع��ام��ا و�مل�شنف   36 �ل���  �ب��ن  ن���رون  �شيبا  ي�����ش��ارك 
خام�س عامليا ومو�طنه تيتو �ليماندي �بن �لثانية 

و�لثاثن عاما و�مل�شنف �شابع عامليا.
يذكر �أن �للجنة �ملنظمة قد حددت �إقامة مناف�شات 
�شاة  بعد  يوميا  �لرم�شانية  �ل�شبا  ن��د  بطولة 
�أم���ام �جلماهر لنيل  �الأب����و�ب  �ل��ر�وي��ح م��ع فتح 
�أوق���ات���ا حافلة  وق�����ش��اء  �مل��ن��اف�����ش��ات  ف��ر���ش��ة متابعة 
باملناف�شات �لريا�شية و�للمحات �لفنية ، علما باأن 
جمهور �لبطولة �شينال فر�شة �لفوز بالعديد من 
�جلو�ئز �لتي �شتوزع يوميا وهي عبارة عن �أجهزة 
�لكرونية حديثة، باالإ�شافة �إىل �جلائزة �لكربى 
 570 ل��ك��ز���س  ���ش��ي��ارة  وه���ي  للجمهور  �ملخ�ش�شة 

رباعية �لدفع.

العدد 10852 بتاريخ 2013/7/24   

اإعــــــــــالن
�الجهزة  لتجارة  �لف�شية  �ل�ش�����ادة/�المو�ج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية رخ�شة رقم:CN 1179190 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري:من/�المو�ج �لف�شية لتجارة �الجهزة �لكهربائية
SILVER WAVES ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING

�ىل/�المو�ج �لف�شية لتجارة �ملعد�ت �لكهربائية 
EILVER WAVES ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �ملعد�ت �لكهربائية - باجلملة )4659102(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لثاجات و�لغ�شاالت و�الجهزة �لكهربائية �ملنزلية - بالتجزئة )4759013(

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10852 بتاريخ 2013/7/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لباب �لعايل للنجارة 

رخ�شة رقم:CN 1021711 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لباب �لعايل للنجارة
SUBLIME PORTE ALUMINIUM CARPENTRY & DECOR ESTABLISHMENT

�ىل/�لباب �لعايل للو�شاطة �لتجارية 
SUBLIME PORTE COMMERCIAL BROKERS

حممد  بناية   82 رقم   23 م  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
خليفة مبارك �ملزروعي �ىل �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 26 ق 46 مكتب 2 

�ملالك خلفان �حمد عبد�هلل خادم �لهاملي
تعديل ن�شاط/��شافة و�شيط جتاري )6499014(

تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلال كويف �شوب 

رخ�شة رقم:CN 1063901 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة رو�شه حممد �حمد ح�شن �لعبيديل )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف ماجد �شيف ماجد ر��شد �لزعابي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طارق فكري ها�شم �حمد 
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10852 بتاريخ 2013/7/24   

الغاء اعالن �ضابق
�ل�شوؤون  قطاع   - �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1150371 لتجارية بان �لرخ�شة �لتجارية رقم�
باال�شم �لتجاري :مده�س للنقليات �لعامة بالغاء طلب 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العان  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10852 بتاريخ 2013/7/24   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شات  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
ذ.م.م  البيئية  للزمالة  نوتيكا  �ل�شادة/  بان  �لبحري( 
قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها 

بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��ر����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خال مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديده جديده �شبر ريب 1
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�جل�شمي لتجارة �اللكرونيات �س.ذ.م.م
shaheen:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:191825       بتاريخ:2013/5/19 م
با�ش��م:�جل�شمي لتجارة �اللكرونيات �س.ذ.م.م

وعنو�نه: ر��س �خليمة ، �ل�شارع �لعام ، �جلوالن ، �س.ب:16991 ، هاتف: 072233460 ، فاك�س: 072233462 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغر وذلك 

لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(
Shaheen و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن د�ئرة د�خلها �شكل ر�أ�س �شقر )�شاهن( و��شفل �لد�ئرة كلمة

�ال�ش��ر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  يوليو 2013 العدد 10852

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س. �ل�شفا ل�شناعة �لزيوت �س.ذ.م.م
AMERICANA S O:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:194451       بتاريخ:2013/7/3 م
با�ش��م:�س. �ل�شفا ل�شناعة �لزيوت �س.ذ.م.م

 ،  06/7486902 فاك�س:   ،  06/7486901 هاتف:   ،  18570 ���س.ب:   ، �جل��دي��دة  �ل�شناعية   ، عجمان  وعنو�نه: 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة . 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:4 زيوت و�شحوم �شناعية مزلقات مركبات �مت�شا�س وترطيب 
وتثبيت �لغبار وقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات( مو�د ��شاءة �شموع وفتائل لا�شاءه .

و�شف �لعامة:�شكل هند�شي م�شتطيل بد�خله كلمة AMERICANA S O باالحرف �لاتينية.
�ال�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  يوليو 2013 العدد 10852

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شركة �لريان ملياه �ل�شرب �لنقية ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:Al ABRAR Pure Drinking Water �البر�ر مياه �شرب نقية

�ملودعة بالرقم:189793       بتاريخ:2013/4/6 م
با�ش��م:�شركة �لريان ملياه �ل�شرب �لنقية ذ.م.م

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �س.ب:7336 ، هاتف: 0507866600 ، فاك�س: 7667098 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32 �لبرة )�شر�ب �ل�شعر( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغرها 
من �مل�شروبات غر �لكحولية م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه �شر�ب وم�شتح�شر�ت �خرى 

لعمل �مل�شروبات.
و�شف �لعامة:�لعبارة )�البر�ر مياه �شرب نقيه( باالحرف �لعربية باللون �الحمر و�الزرق ويعلوها ر�شم 
 al ABRAR Pure( �لعبارة  ��شفل  ويوجد  باالع�شاب  مغطاه  و�لفاحت  �لغامق  �الزرق  باللون  جبال 
Drinking Water( باالحرف �لاتينية باللون �الحمر و�الزرق ويعلوها ر�شم جبال باللون �الزرق 

�لغامق و�لفاحت مغطاه باالع�شاب.
�ال�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  24  يوليو 2013 العدد 10852
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اخلدمات امل�ضاندة يالقي دائرة الق�ضاء ومكتب الأمني العام مبواجهة الرقابة الغذائية 

الي���وم.. مواجه���ات مرب���ع الذه���ب يف ك���اأ�س من�س���ور ب��ن زاي���د لك���رة الق���دم

ت��ن��ط��ل��ق يف �ل��ع��ا���ش��رة م���ن م�����ش��اء �ل���ي���وم �الأرب���ع���اء 
مو�جهات ن�شف نهائي كاأ�س من�شور بن ز�يد لكرة 
حتت  تقام  و�لتي   2013 �لثانية  بن�شختها  �لقدم 
رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 

�لرئا�شة، على  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س 
غر  تفاعل  ،و�شط  بابوظبي  �لرو�شة  قبة  ملعب 
م�شبوق وم�شاركة مميزة من �لفرق �لثمانية �لتي 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  �ل���وز�رة  ف��رق قطاعات  متثل 

�لتابعة لها.
�لذهبي  �ملربع  �شوب  �ليوم  م�شاء  �الأن��ظ��ار  وتتجه 
�خلربة  و�أ����ش���ح���اب  �ل���ف���رق  ن��خ��ب��ة  �شيجمع  �ل����ذي 
�لكبرة و�لتخ�ش�س يف �شد��شيات كرة �لقدم ، حيث 
�خلدمات  قطاع  فريق  �الأوىل  �ملو�جهة  يف  يلتقي 
ب��ف��ري��ق د�ئ���رة  �مل��ج��م��وع��ة �الأوىل  ب��ط��ل  �مل�����ش��ان��دة 
�لق�شاء ثاين �ملجموعة �لثانية ، يف مو�جهة نارية 
و�شاحب  �ملا�شية  �لن�شخة  بطل  جتمع   ، وم��ث��رة 
بالن�شخة  �مل��ج��م��وع��ات  دور  يف  �ل��ك��ب��رة  �ل��ع��رو���س 
�لثانية، يف حن تقام �ملبار�ة �لثانية بتمام �ل�شاعة 
�ل��ع��ام مت�شدر  �الم��ن  ب��ن مكتب  �حل��ادي��ة ع�شرة 
�ملجموعة �لثانية وجهاز �بوظبي للرقابة �لغذ�ئية 
�الأخرى  هي  م��ب��ار�ة  يف  �الأوىل،  �ملجموعة  و�شيف 

حتمل �الإثارة و�ملناف�شة �ملحتدمة بن �لطرفن.
�لتمهيدي  �ل������دور  م���ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �جل���ول���ة  وك���ان���ت 
�خلدمات  فريق  ت��اأه��ل  ع��ن  �أ�شفرت  للمجموعتن 
�مل�����ش��ان��دة وج��ه��از �ب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة عن 
�الأوىل ، ومكتب �الم��ن �لعام ود�ئ��رة �لق�شاء عن 

�لثانية .

�لبطولة  مناف�شات  يف  �ل��ه��د�ف��ن  قائمة  وت�����ش��در 
�لتي تقام �شمن بر�مج و�أجندة �لن�شاط �لريا�شي 
�شوؤون  وز�رة  ب��ن  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية  يف 
�ل��رئ��ا���ش��ة وجم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ، ك��ل من 
�ل��اع��ب��ن حم��م��د ع��ب��د �حل��م��ي��د م��ن ف��ري��ق د�ئرة 
قطاع  م��ن  �هلل  ع��ب��د  في�شل  و�ل���اع���ب   ، �ل��ق�����ش��اء 

�شوؤون �ملجتمع بر�شيد 5 �أهد�ف .
�ل�شابقن  وحظيت �لبطولة مب�شاركة جنوم �لكرة 
بنادي  �الول  �لفريق  مدير  مبخوت  عاي�س  �أمثال 
�جل���زي���رة ، �ىل ج��ان��ب زم��ائ��ه �الآخ���ري���ن ح�شن 
�لذي  �الأم��ر   ، مبارك  و�حمد  عبيد  و�شالح  �شهيل 
م��ن��ح �ل��ب��ط��ول��ة زخ��م��ا ج��م��اه��ري��ا وم�����ش��ت��وى فني 

مرموق .
�للجنة  ع�شو  �حل���م���ادي  ح�شن  ����ش��اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�لفرق  بجميع  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  ب���وز�رة  �لريا�شية 
لكاأ�س  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  م��ن��اف�����ش��ات  �مل�����ش��ارك��ة يف 
م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د ل��ك��رة �ل���ق���دم ، م��ب��دي��ا �إعجابه 
�لتنظيمية  �ل���ل���و�ئ���ح  ب��ج��م��ي��ع  ب���االل���ت���ز�م  �ل��ك��ب��ر 
نتجت  و�ل��ت��ي   ، �مل�شاركن  م��ن  و�الإد�ري�����ة  و�لفنية 

عنها تناف�س ح�شاري و�شورة مثالية ظهرت عليها 
�لفرق �لثمانية يف مباريات �لدور �لتمهيدي ، مثنيا 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  بن  �لفاعلة  �ل�شر�كة  على 
�ل��ري��ا���ش��ي و�ل��ت��ي ج���اءت لدعم  �ب��وظ��ب��ي  وجمل�س 

ل��ل��م��ب��ادر�ت و�ل��رب�م��ج �لريا�شية  �ل��ن��ج��اح  وت��ع��زي��ز 
ملنت�شبي �لوز�رة و�مل�شاهمة يف ن�شر �لوعي و�لثقافة 
�ملنا�شبات  �إ���ش��ر�ك��ه��م يف  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

و�الأحد�ث �لريا�شية .

�ملاكمة  بطولة  على  �الأول  �أم�س  �ل�شتار  �أ�شدل 
�لقو�ت  ���ش��ب��اط  ن����ادي  دورة  م�����ش��اب��ق��ات  ���ش��م��ن 
�ملفتوحة  ع�����ش��رة  �ل�شابعة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل�شلحة 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  و�مل��ق��ام��ة 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�ل��ب��ي��ت متوحد  ب�شعار   ، �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
باملركز  �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة  ف��ري��ق  بتتويج  وذل���ك   ،
�الأول، وفريق نادي �ل�شيخ حممد �ل�شرقي ويل 
، ومركز �لفجرة  �لثاين  باملركز  �لفجرة  عهد 

باملرتبة �لثالثة.
�لفريق  �لتي �شهدها  ن��ز�الت �لبطولة  ويف ختام 
رئي�س  �لكعبي  ���ش��رور  ه���ال  حم��م��د  م.  �ل��رك��ن 
جمل�س �إد�رة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ، ت���وج �الإب���ط���ال �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
مر��شم �خلتام ح�شن علي �حلمادي �المن �لعام 
�ل�شلومي  و���ش��اح  للماكمة  �الم����ار�ت  الحت���اد 
للبطولة  للمنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب 
و�لدكتور م�شبح �لكعبي �ملن�شق �لعام للبطولة .

وعلى م�شتوى �لفردي فاز بذهبية وزن 56 كج 
ونال خالد  �لقو�ت �جلوية  عبد�لغني يحى من 
على  وح���از  �ب��وظ��ب��ي  ن���ادي  م��ن  �لف�شية  في�شل 
�ل��ق��و�ت �جلوية،  م��ن  �شعيد  �ح��م��د  �ل��ربون��زي��ة 
رو�نبيك  �شاهروك  كج   60 وزن  بذهبية  وت��وج 
م��ن �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة وح�شل حممد �مل��دين من 
نادي �ل�شيخ حممد �ل�شرقي على �لف�شية ونال 
�لفجرة  مركز  من  حممد  عبد�هلل  �لربونزية 
�جلوية  �لقو�ت  من  مر�وويا  �رمندو  و��شتحق   ،
64 كج ون��ال حممد �ك��رم من  �لذهبية يف وزن 
وكانت  �لف�شية  �ل�شرقي  حممد  �ل�شيخ  ن���ادي 
من  �شالح  ح�شن  �شالح  ن�شيب  من  �لربونزية 
م��رك��ز �ل���ع���ن، وح��ق��ق ����ش���رد�د ب��ي��ك م���ن نادي 
�ل�شيخ حممد �ل�شرقي ذهبية وزن 69 كج وفاز 
بالف�شية عمر مفتاح من �لقو�ت �جلوية وذهبت 
�بوظبي  ن��ادي  �لربونزية �ىل عثمان طاهر من 
عبد�لعزيز  ب��ال��ذه��ب��ي��ة  ف����از  ك���ج   75 وزن  ويف 
�لف�شية  ون���ال  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  م��ن  �ليعقوبي 
�ل�شرقي  �ل�شيخ حممد  �بوبكر من نادي  حممد 
وح�شل على �لربونزية �شريف كامن من مركز 
�ل��ق��و�ت �جلوية  �ل��ب��اروت من  �لعن وف��از قا�شم 
�ىل  �لف�شية  وذهبت   ، كج   81 وزن  يف  �لذهبية 
�بوظبي وح�شل على  نادي  �بر�هيم مبارك من 
�ل��ربون��زي��ة ع��ب��د�هلل �ي��ي��اف م��ن �ل��ق��و�ت �جلوية 
وحيد  عبد�حلكيم  ن��ال  ك��ج   91 حت��ت  وزن  ويف 
من �لقو�ت �جلوية �لذهبية وحاز على �لف�شية 
عبد�ملجيد مطر من نادي �ل�شيخ حممد �ل�شرقي 
وذهبت �لربونزية �ىل حممود �بر�هيم من نادي 
�بوظبي وحقق مدحت �حل�شن من نادي �ل�شيخ 
، وفاز  91 كج  حممد �ل�شرقي ذهبية وزن فوق 
عبد�لرحمن ب�شار من مركز �لعن �لف�شية ونال 

�لربونزية جابر عبد�هلل من �لقو�ت �جلوية .
نادي  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وق��دم��ت 
�ل�شباط �لرم�شانية درع تذكاري لامن �لعام 

الحتاد �المار�ت للماكمة ح�شن علي �حلمادي 
قدمه نيابة عن �للجنة �ملنظمة �شاح �ل�شلومي 

و�لدكتور م�شبح �لكعبي .
بامليد�لية  �لفائز  �لباروت  حممد  قا�شم  و�ع��رب 
باملركز  �ل��ف��وز  بتحقيق  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �ل��ذه��ب��ي��ة 
�شعيد مب��ا حققته  وق���ال  ك��ج   81 وزن  �الول يف 
من  ملحوظا  ت��ط��ور�  ت�شهد  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
ع��ام الآخ��ر وت�شاهم يف �إب��ر�ز ع��دد من �ملاكمن 
ثمن  كما   ، �لوطني  للمنتخب  خدمة  �ملميزين 
ن�شر  ع��ل��ى دوره يف  �مل��اك��م��ة  جم���ه���ود�ت �حت����اد 

وتطوير �للعبة يف �المار�ت .
ب����دوره ����ش��اد �مل��اك��م حم��م��د �ب��وب��ك��ر م��ن نادي 
كج   75 وزن  بف�شية  و�ل��ف��ائ��ز  �ل�شرقي  حممد 
وم�شابقة  �لرم�شانية  �ل�شباط  ن��ادي  ببطولة 
�لبطولة   : وق��ال  �ملقامة حتت مظلتها  �ملاكمة 
هذ� �لعام �شهدت تناف�شا قويا بن �ملاكمن من 
خمتلف �ندية �لدولة م�شر� �ىل �ن هذ� ي�شب 
يف م�شلحة ن�شاط �ملاكمة يف �لدولة، معربا عن 
�ل�شرقي  �ل�شيخ حممد  نادي  �شعادته مبا حققه 

وفوزه باملركز �الول يف �لبطولة .
ومن جانبه �أكد �لدكتور �ل�شيد م�شطفى رئي�س 
�لبطولة  �ن  �مل��اك��م��ة  �حت���اد  يف  �لفنية  �للجنة 
�الخرة  �ل�شنو�ت  يف  �الق���وى  تعترب  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
يف تاريخ �حتاد �للعبة و�شهدت م�شتويات وفنيات 
وكانت  �الم���ار�ت  م��ن  �ن��دي��ة   7 عالية مب�شاركة 
للمنتخب  �ل��اع��ب��ن  ج���ي���دة الخ��ت��ي��ار  ف��ر���ش��ة 
�لوطني للم�شاركة يف �لبطولة �خلليجية و�لتي 
�إ�شافة  �مل��ق��ب��ل  �شبتمرب  يف  �ب��وظ��ب��ي  يف  ت��ن��ظ��م 
�ىل �ن م�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن �مل���د�ر����س �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�لبطولة يف مقدمتها �ملدر�شة �لرو�شية مب�شاركة 
ماكمن من �أوزبك�شتان �أتاح فر�شة لاحتكاك 
للماكمن �ملو�طنن و�شاهم يف �أعد�دهم ب�شورة 

جيدة .

الــكــعــبــي يــتــابــع مــ�ــضــابــقــات الوملــبــيــاد 
الرم�ضاين

ت��اب��ع ���ش��ع��ادة �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن م. حم��م��د هال 
�لكعبي رئي�س جمل�س �إد�رة فندق ونادي �شباط 
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�لريا�شية  �مل�شابقات   ، �ل��رم�����ش��اين  ل��اومل��ب��ي��اد 
�لتي �شهدها �لنادي ، حيث �طلع على م�شتويات 
�مل�شاركة �لن�شائية يف م�شابقة �لرماية ، و�لبولينغ 
�حلديدي  و�لرجل  �شتي�شن  و�لباي  و�ملاكمة 
وم�����ش��اب��ق��ات ك���رة �ل���ق���دم ل��ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت ، 
و�لفرق  �لريا�شين  ت�شجيع  على  منه  حر�شا 
خلدمة  �ل��ع��ط��اء�ت  م��ن  م��زي��د  ل��ب��ذل  �ل�شبابية 
ريا�شة �الم��ار�ت ورفدها باملزيد من �لنجاحات 
�أهم  و�ح��دة من  �لبطولة  باعتبار   ، و�الجن���از�ت 
�ل������دور�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي تقام 
�لريا�شية  �حلركة  وطموحات  تطلعات  لتو�كب 

و�ل�شبابية .

لقب خما�ضيات كرة القدم لل�ضيدات بني 
اأبوظبي الريا�ضي واآي جي جي

و�آي  جاما  �لريا�شي  �أبوظبي  نادي  فريقا  تاأهل 
�لقدم  ك��رة  خما�شيات  نهائي  �إىل  )�أ(  ج��ي  ج��ي 
�لقو�ت  �شباط  ن���ادي  �أومل��ب��ي��اد  �شمن  لل�شيد�ت 

�مل�شلحة �لريا�شية �ملفتوحة �ل�شابعة ع�شر.
�لريا�شي جاما من  �أبوظبي  ن��ادي  فريق  وجنح 
فريق  ح�شاب  على  �لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  �ل�شعود 
قبل  �ل�����دور  يف  ف�����وزه  ع��ق��ب  ج���ي )ب(  ج���ي  �آي 
�لنهائي م�شاء �أم�س �الأول بثاثة �أهد�ف نظيفة 
بعد مبار�ة قوية قدمها �لفريقان و�شجل �أهد�ف 

�ملبار�ة �شابرين ماماي و�آال �أحمد.
بعد  )�أ(  ج��ي  ج��ي  �آي  فريق  للنهائي  �شعد  كما 
�ألفا  �لريا�شي  �أب��و ظبي  ن��ادي  تغلبه على فريق 
�لنهائي،  قبل  �ل���دور  يف  ه��دف  مقابل  بهدفن 
�أق�����وى مباريات  �ل��ف��ري��ق��ان و�ح�����دة م���ن  وق����دم 
ب�شعوبة  �إال  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  حت�����ش��م  ومل  �ل��ب��ط��ول��ة 
ب��ع��د �أن ح����اول ك��ا �ل��ف��ري��ق��ن �ل�����ش��ي��ط��رة على 
�أن  �إال  جمريات �الأم��ور و�مل��رور ل�شباك مناف�شه 
حال  �ملرمى  وحر��شة  �لدفاع  يف  �لاعبات  تاألق 
�أك��رب من �الأه���د�ف، ومتكنت  دون ت�شجيل ع��دد 
�أميا رومرو ونويا رييز من ت�شجيل هديف �آي 
جي جي )�أ(، بينما �أحرزت هدف نادي �أبو ظبي 
�ألفا �لاعبة �شاحبة �خلربة �لكبرة  �لريا�شي 

يف كرة �لقدم �لن�شائية �شارة ح�شنن.

كرة  يف  التمهيدي  الدور  مباريات  ختام 
القدم للرجال

خما�شيات  مناف�شات  تتو��شل  �آخر  �شعيد  وعلى 
كبرة وح�شور  �إث��ارة  و�شط  للرجال  �لقدم  كرة 
جماهري غفر يحر�س على متابعة مباريات 
�إثارة  �الأول  �أم�����س  م��ب��اري��ات  و�شهدت  �لبطولة، 
لقاء�ت  �شهدت  �أن  بعد  �ملباريات  يف  وق��وة  بالغة 
م��ن �ل��ع��ي��ار �لثقيل ب��ن �أك���رث م��ن ف��ري��ق �شمن 
و�لتي  و�ل��ث��ان��ي��ة  �الأوىل  �ملجموعتن  م��ب��اري��ات 
ماز�لت مل تتحد بعد مامح �لفرق �ملتاأهلة �إىل 
دور �لثمانية يف �ملجموعة �الأوىل حتى مباريات 
5 ف���رق، ع��ل��ى �لعك�س  الأن��ه��ا ت�شم  ن��ظ��ر�ً  �أم�����س 
حتدد  و�ل��ت��ي  و�ل��ر�ب��ع��ة  �لثالثة  �ملجموعتن  يف 

�ملتاأهلن منها عقب �نتهاء �لدور �لتمهيدي.
من  �لثمانية  دور  مباريات  �خلمي�س  غ��د�ً  وتقام 
�لبطولة باأربعة مباريات، حيث يلتقي يف �ملبار�ة 
�الأوىل يف �لعا�شرة و�لن�شف �أول �ملجموعة �الأوىل 
و�ملت�شدر حتى هذه �للحظة فريق �آي جي جي ب� 
7 نقاط مع ثاين �ملجموعة �لثانية فريق �أمرك 
ب�  �ل��دور �لتمهيدي يف �ملركز �لثاين  �أنهى  �ل��ذي 

6 نقاط.
بينما يلعب يف �حلادية ع�شر و�لربع فريق �شركة 
مع  �لثانية  �ملجموعة  مت�شدر  �لوطنية  �حلفر 
ي�شهد  م�����از�ل  و�ل�����ذي  �الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  ث���اين 
لات�شاالت  �أطل�س  فريقي  ب��ن  قوية  مناف�شة 
يلعب  �شباحا  ع�شر  �لثانية  ويف  وبلومنتجتون، 

ف��ري��ق م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ب��د �حل��م��ي��د خ���وري للتجارة 
�إ�س  �آي  �إي���ه  ف��ري��ق  �ل��ث��ال��ث��ة م��ع  �مل��ج��م��وع��ة  �أول 
�لثمانية  دور  م��ب��اري��ات  وتختتم  �ل��ر�ب��ع��ة،  ث��اين 
بن  جتمع  مببار�ة  �شباحاً  ربعاً  �إال  �لو�حدة  يف 
�ملجموعة  �أول  ل��ل��ج��ام��ع��ات  �ل��ري��ا���ش��ي  �الحت����اد 
�لر�بعة مع �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي ثاين 

�ملجموعة �لثالثة.
�الأخرة  �الأول يف �جلولة  �أم�س  وكانت مباريات 
عن  �لثانية  �ملجموعة  يف  �لتمهيدي  �ل��دور  من 
�الإم���ار�ت  كلية  على  لاألومنيوم  �جلا�شم  ف��وز 
�أه������د�ف مقابل  ب��خ��م�����ش��ة  �ل���رب���وي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
هدفن، وودع �لفريقن �لبطولة بعد ف�شلهما يف 
�لقمة  لقاء  �شهد  كما  �لثمانية،  دور  �إىل  �لتاأهل 
على �ل�شد�رة فوز فريق �شركة �حلفر �لوطنية 
�أمرك  على  للقب  �ملر�شحة  �لقوية  �لفرق  �أح��د 
بن  تناف�شية  مبار�ة  بعد  ه��دف  مقابل  بهدفن 
من  �لوطنية  �حل��ف��ر  الع��ب��و  ليتمكن  �جل��ان��ب��ن 

�شمان �ل�شد�رة لفريقهم.
�الأوىل  �ملجموعة  �الأخ��رة من  ويف �جلولة قبل 
تعادل �أطل�س لات�شاالت مع فريق �آي جي جي 
فر�شه  على  �الأول  ليحافظ  منهما  لكل  بهدف 
ف��از فريق  بينما  �ل��ت��ايل،  �ل���دور  �إىل  �ل��ت��اأه��ل  يف 
�ل�����ش��رك��ة �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �ك�����ش��ر�م��ك�����س بهدفن 

مقابل هدف.
�أع��رب �لدكتور م�شبح �لكعبي ع�شو  من جانبه 
�شعادته  ع��ن  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
من  ع��دد  عليه  ظ��ه��رت  �ل���ذي  �ملتميز  بامل�شتوى 
�لفرق �مل�شاركة يف مناف�شات كرة �لقدم للرجال 
خما�شيات  مباريات  ح�شوره  خ��ال  و�ل�شيد�ت 
�شباط  ن��ادي  �أوملبياد  �أن  وق��ال  �لن�شائية.  �لكرة 
طيبة  ب�شمعة  حتظى  �أ�شبحت  �مل�شلحة  �لقو�ت 
د�خل وخارج �لدولة بدليل حر�س عدد كبر من 
�مل�شاركن من دول عربية و�آ�شيوية و�أوروبية على 
�لتو�جد يف �لبطولة، باالإ�شافة �إىل فرق حملية 
�ملثال  �شبيل  لعبة، وعلى  �أك��رث من  وخليجية يف 
�أ�شماء عاملية  �ل�شطرجن م�شاركة  ت�شهد م�شابقة 
تاريخ  ولديهم  �ل�شطرجن  ريا�شة  م�شتوى  على 
طويل يف �للعبة ويحر�شون على �لتو�جد ب�شفة 
�أهميتها  على  يوؤكد  ما  وه��و  �الأوملبياد  يف  د�ئمة 
�لبالغة، م�شر�ً �إىل �أن �الأوملبياد ي�شهد تنوعاً يف 
�الألعاب �لريا�شية �مل�شاركة، وقد �شاهدنا �جلودو 
هذ� �لعام و�مل�شاركة �ملتميزة من �الأندية و�الحتاد 
وحتول �إىل عر�س خليجي و�أ�شفى مذ�قاً خا�شا 

على �أوملبياد نادي �ل�شباط.
و�أ�شار �إىل �أن �للجنة �ملنظمة حتر�س يف كل عام 
�ملتعلقة  �الأم���ور  لكل  تقييم  عملية  �إج���ر�ء  على 
بالبطولة، و�لتعرف على �الإيجابيات و�ل�شلبيات 
يف  �تخاذها  �أج��ل  من  تو�شيات  تقدمي  ثم  وم��ن 
فعل  ردود  تلقت  �للجنة  �أن  �إىل  الفتاً  �مل�شتقبل، 
���ش��و�ء من  �ل��ع��ام  �إي��ج��اب��ي��ة ح���ول �لتنظيم ه���ذ� 
�لريا�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  �أو  �حل�شور  �أو  �مل�شاركن 

�لتي حتر�س على متابعة �الأوملبياد.

القوات اجلوية تهيمن على األقاب امللكمة ونادي ال�سيخ حممد ال�سرقي و�سيفًا

�لرئي�شية  بال�شالة  �ل��ي��وم  م�شاء  م��ن  �لعا�شرة  يف  تختتم 
باملجمع �لريا�شي باملعهد �لبرويل �لتابع ل�شركة برول 
�أبوظبي �لوطنية وجمموعة �شركاتها )�أدنوك(، يف منطقة 
�شا�س �لنخل يف )�أم �لنار( يف �أبوظبي فعاليات دورة حماة 
�زدهار �لوطن �لريا�شية �لرم�شانية �ل�شاد�شة خلما�شيات 
كرة �لقدم لعام 2013 �لتي نظمها جهاز حماية �ملن�شاآت 
8 فرق يف خما�شيات �لكرة  �حليوية و�ل�شو�حل، مب�شاركة 
و8 فرق يف بطولة �لكرة �لطائرة �لتي �ختتمت �أم�س �الأول 
�لريا�شية  و�ل��ق��ي��اد�ت  �مل�شئولن  م��ن  كبر  �هتمام  و�شط 
�لبرول  و�شركات  �ملن�شاآت  حماية  جهاز  يف  �لعاملن  من 
�ل�شريك �ال�شر�تيجي و�لتي �شاهمت بقدر كبر يف �رتفاع 
�مل�شتوى وتعزيز رو�بط �لتعاون بن �لعاملن يف �حلقلن.

�ل�شو�حل  �ملثر بن فريقي حر�س  �للقاء �خلتامي  وياأتي 
فريق  خ���روج  بعد  متكافئة  م��و�ج��ه��ة  �مل��ن�����ش��اآت يف  وح��ر���س 
رئا�شة �جلهاز حامل �ألقاب �لبطوالت �ملا�شية بفارق هدف 
و�حد يف �لرتيب �لعام ،يف ختام مباريات �لدور �لتمهيدي، 
مما يعنى باأن ختام �لدورة �لليلة �شي�شهد بطل جديد ،بعد 
�أم�س  م�شاء  ب��ف��وزه  �ل�شو�حل  حر�س  فريق  ت��اأه��ل  ج��اء  �أن 
�الأول يف �لدور قبل �لنهائي،علي فريق �شركة �أدما �لعاملة 
بهدف نظيف �شجله العبه نوفل �إدري�س يف �ل�شوط �الأول 
و�لذي حافظ عليه �لفريق حتى نهاية �للقاء �جلماهري 
�شركة  فريق  خا�س  فيما  �لذهبي  للنهائي  ليتاأهل  �ملثر 
�أم�س  �لنهائي  قبل  �ل��دور  يف  خ�شارته  عقب  �لعاملة  �أدم��ا 
�لثالث و�لر�بع مع فريق جا�شكو  �ملركزين  مبار�ة حتديد 
�ملن�شاآت �لذي  �لذي خ�شر بدوره مبار�ته مع فريق حر�س 
تاأهل للنهائي �لذهبي ،وقد جاء فوز فريق حر�س �ملن�شاآت 
علي فريق �شركة جا�شكو بنتيجة 5-2 ،وقد �شجل حلر�س 
�مل��ن�����ش��اآت ه���د�ف �ل��ف��ري��ق ي��و���ش��ف حم��م��د �ل��زع��اب��ي ثاثة 
�أه�����د�ف )ه��ات��ري��ك( ل��ي��دخ��ل يف ���ش��ب��اق �ل��ه��د�ف��ن وهدفا 
�مل��ح��رزي و�أمي���ن �شامل �لظنحاين  لكل م��ن ع��دن��ان ر����ش��د 
وجنح  �جلنيبي  و�شليمان  نايف  حممد  جلا�شكو  ،و�شجل 
�ملكون من علي حمد�ن و�شعيد ر�كان  �ل��دورة  طاقم حكام 
مر�قبا  �جلنيبي  وخ��ال��د  �لت�شجيل  يف  �ل��ع��ام��ري  ،و���ش��امل 
�لعاج  و�خت�شا�شي  �لنتائج  متابعة  يف  �ل�شريف  ،و�شالح 
ح�شن �ل�شو�حلي يف قيادة خما�شيات �لكرة لرب �الأمان ومت 
يف ختام �لليلة �ل�شحب على 20 تذكرة و�لتي ر�شدت لها 

خمتلف �الأجهزة �الليكرونية كهد�يا للجمهور .
ر�شدت �للجنة �ملنظمة خلما�شيات كرة �لقدم جو�ئز مالية 
�لليلة،  تختتم  �لتي  �ل�شاد�شة  �لبطولة  الأب��ط��ال  وعينية 
كاأ�س  بجانب  �ل��ق��دم  ك��رة  حل�شور  فريقا  �حل�����ش��ور  حيث 
�ألف   70 �لبطولة و�جلو�ئز �لعينية �لتذكارية على مبلغ 
درهم، وللثاين 50 �ألف درهم وللثالث 25 �ألف درهم كما 
للجمهور  قيمة  وت��ذك��اري��ة  عينية  ج��و�ئ��ز  �للجنة  ر���ش��دت 
و�لتي يتم �ل�شحب عليها على �لتذ�كر �ملجانية �لتي �شيتم 

توزيعها على �حل�شور .

اأدكو تفوز بلقب الطائرة
�لربية  �ل��ب��رول��ي��ة  للعمليات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ف��ري��ق  ت��وج 
�أقيمت  �لتي  �الأوىل  �لطائرة  �لكرة  )�أدك��و( بطا لبطولة 

�ملدير  نائب  �لقبي�شي  �شند  حممد  بح�شور  �الأول  �أم�����س 
لل�شوؤون �الإد�رية ب�شركة �أدنوك وح�شن لوتاة نائب �ملدير 
ب�شركة �أدكو وعدد من �لقياد�ت و�لتي جاءت �شمن فعاليات 
بفوزه  �لرم�شانية  �لريا�شية  �لوطن  �زده���ار  حماة  دورة 
ب�شوطن   )NDC( �لوطنية  �حلفر  �شركة  فريق  على 
ل�شوط بعد مبار�ة ج�شدت �لكثر من فنون �للعبة لوجود 
�أب��رز عنا�شر منتخب �الإم��ار�ت للكرة �لطائرة يف �شفوف 
�ملنتخب  معد  �شم  �ل���ذي  �أدك���و  ف��ري��ق  ،خ��ا���ش��ة  �لفريقن 
�حلو�شني  حممد  خ��ال��د  �ل�شابق  و�ل��وح��دة  �ل��ع��ن  ون���ادي 
،وجنم جنوم طائرة �الإمار�ت �ل�شارب �الأي�شر ر��شد �أيوب 
وغرهما مما رجح بكفه طائرة �أدكو �لتي ترجح م�شتو�ها 
يف �ل�شوط �لثاين بعدما ك�شبت �الأول 25-21 ،وعاد فريق 
وجود  لعدم  �ل��وق��ود  نفاد  �أن  ،�إال   26-24 ليفوز  �حلفر 
�لبديل �جلاهز من �لاعبن �ملو�طنن �لذين خا�س بهم 
كانت  15-8،وقد  ليفوز  �أدك��و  فريق  بكفه  ،رج��ح  �ل���دورة 
،وقد  �للعبة  فنون  كافه  �ملبار�ة �جلماهرية قمة بحق يف 
جنح طاقم حكام طائرة �الإمار�ت يف قيادتها بنجاح بقيادة 
وب��در حبيب  �شامل  �ل�شام�شي وعلي  �أحمد  �ل��دويل حممد 
يف �لت�شجيل �أما �ملركز �لثالث �لربونزي فقد فاز به فريق 
�جلهاز  رئا�شة  فريق  علي  ب��ف��وزه  للطائرة  �أدن���وك  �شركة 

ب�شوطن نظيفن.

فار�س املزروعي 
�أ�شاد فار�س مكتوم �ملزروعي نائب �لرئي�س للخدمات ورئي�س 
�للجنة �لريا�شية ب�شركة �أدكو بالنجاح �لكبر �لذي حققته 
�لتي  �لرم�شانية  �لريا�شية  �ل��وط��ن  �زده����ار  ح��م��اة  دورة 
و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شاآت  حماية  جهاز  بنجاح  نظمها 
�ملزروعي  خلفان  خلف  ف��ار���س  طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  بقيادة 
�لنجاح  ك��اف��ه متطلبات  ل��ه��ا  وف���ر  و�ل����ذي  رئ��ي�����س �جل��ه��از 
�ل��ذي جنح يف  �لذهبي  �أف��ر�د فريقه  ،م�شيد� بجهود كافه 
بكل  �الأول  �للقب  �لبطولة ليحقق  ب�شمه يف م�شو�ر  ترك 
جد�رة ودون هزمية ،مهديا �للقب الإد�رة �شركة �أدكو وعلي 
ر�أ�شها عبد �ملنعم �شيف �لكندي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�أبوظبي للعمليات �لبرولية �لربية )�أدكو( وح�شن لوتاة 
�أن  ،بعد  و�الأق�����ش��ام  �الإد�ر�ت  وك��اف��ه  بال�شركة  �مل��دي��ر  نائب 
�ملنتخبات  جنوم  من  متميزة  خامات  عن  �لبطولة  ك�شفت 
�للجنة  جنحت  ،وق��د  �جلهات  تلك  يف  �لعاملن  �لوطنية 
�ملنظمة يف ��شتقطاب فرق �شركات �لبرول يف ظل �لتعاون 
،تطلعا  �الأوىل  �ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��اه��م يف جن���اح  �مل�����ش��رك مم��ا 
للبطولة �لثانية �لتي يتوقع �أن تكون �أكرث حتديا و�إثارة .

فريق الطائرة الذهبي
فار�س  �لطائرة  للكرة  �لذهبي  �شركة  فريق  قائمة  �شمت 
�للجنة  ورئي�س  للخدمات  �لرئي�س  نائب  �ملزروعي  مكتوم 
�أحمد  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��ف��ري��ق  وم��دي��ر  �أدك���و  ب�شركة  �لريا�شية 
�ل��ع��ب��ي��ديل و�مل����درب و�حل��ك��م �ل����دويل ع��ل��ي خ��ال��د وقائمة 
حممود  ،خالد  �لبادي  مبارك  حممد  �شمت  �لتي  �لفريق 
�حلو�شني ،�لنجم �لدويل ر��شد �أيوب ،عبد�لرحمن �حلوت 

،خالد �أحمد ،عامر �ملرزوقي ،�شاميم ،و��شم �ليارو .

اختتام فعاليات دورة حماة ازدهار الوطن الريا�سية الرم�سانية 
ال�ساد�سة خلما�سيات كرة القدم لعام 2013 يف اأبوظبي 

للنا�شئن  �لعامل  كاأ�س  ر�أ���س �خليمة يف بطولة  عقدت جمموعة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  مع  تن�شيقيا  �جتماعا   2013 �الإم���ار�ت 
نوفمرب   8 �إىل  �كتوبر   17 من  �لفرة  خ��ال  �ملقررة  للبطولة 
�أع�شاء  و�لتعارف بن  �الأدو�ر  وتوزيع  �مل�شئوليات  بهدف حتديد 
فريق  �أع�شاء  ونظر�ئهم  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  عمل  فريق 
عمل جمموعة ر�أ�س �خليمة. وتر�أ�س �الجتماع غامن �أحمد غامن 
�شت�شت�شيفها  �لتي  �لبطولة  يف  �خليمة  ر�أ����س  جمموعة  رئي�س 
�لدولة للمرة �الأوىل وي�شارك فيها 24 منتخبات �شيتم توزيعها 
، �لذي  �إح��دى مدن �لدولة  6 جمموعات تقام كل منها يف  على 
�لها�شمي  �ملنظمة للبطولة برئا�شة د. خالد  �للجنة  رحب بوفد 
ممثلن  ي�شم  و�ل���ذي   ، �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  م�شت�شار 
تنظيم  يف  �مل�شاركة  �لفرعية  و�للجان  �لتخ�ش�شات  خمتلف  من 

�ل��ذي ح�شره  �للقاء  �أحمد غ��امن خ��ال  و�أك��د غ��امن   . �لبطولة 
حممد �أحمد بن �شكر رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �الإمار�ت و�أع�شاء 
�إىل  �لتي ت�شاف  �لبطولة  �أهمية هذه  �ملجموعة على  فرق عمل 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  تنظيمها  يتم  �لتي  �لكربى  �لبطوالت  �شجل 
�لعربية �ملتحدة وبو��شطة �لكو�در �لوطنية �لتي متتلك �خلربة 
و�خر�جها  �ملهمة  �لدولية  �الأح��د�ث  هذه  مثل  لتنظيم  �ملطلوبة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ��شم  ين�شجم مع  �ل��ذي  بال�شكل 
و�الحت��اد �ل��دويل لكرة �لقدم ، كما مت �لتاأكيد على �لعمل بروح 
�للجنة  م��ع  �مل�شتمر  و�لتن�شيق  �ل��ت��ام  و�ل��ت��ع��اون  �ل��و�ح��د  �لفريق 
و�جناز  �ملوكلة  �ملهام  تنفيذ  �أج��ل  من  للبطولة  �ملنظمة  �ملحلية 
�ملطلوب وفق �جلدول �لزمني �ملحدد وح�شب مو��شفات �الحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم. كما �أكد رئي�س جمموعة ر�أ�س �خليمة على 

�أن �لعمل جار يف تطوير ��شتاد نادي �الإمار�ت �لذي �شي�شت�شيف 
تهيئة  يتم  �أن  على  �لتاأكيد  مت  و   ، �لثانية  �ملجموعة  م��ب��اري��ات 
و  �مل�����ش��ارك��ة  �ملنتخبات  و��شتقبال  �لبطولة  م�شتلزمات  جميع 
وقد  �جل���ودة.  م�شتويات  باأعلى  و�مل�شجعن  �الإع��ام��ي��ن  وف���ود 
ثنائية وور���س عمل م�شغرة بن  ل��ق��اء�ت  �للقاء عقد  مت خ��ال 
للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �شمن  �لفرعية  �للجان  �أع�شاء 
ر�أ�س  جمموعة  �شمن  �الأدو�ر  بذ�ت  �شيقومون  �لذي  ونظر�ئهم 
�لعمل  �آل��ي��ات  وحتديد  �جلهود  وتن�شيق  توحيد  بهدف  �خليمة 
جمموعة  �أع�شاء  تكليف  ومت  �الأط���ر�ف.  جميع  بن  و�لتو��شل 
�شيتولون  �لتي  للجان  �لت�شغيلية  �خلطط  بو�شع  �خليمة  ر�أ���س 
بغر�س  للمجموعة  �ملقبل  �الجتماع  يف  ومناق�شتها  فيها  �لعمل 

�عتمادها ورفعها �إىل �للجنة �لعليا �ملنظمة للبطولة.

اجتماع تن�سيقي ناجح للجنة العليا املنظمة لبطولة كاأ�س العامل للنا�سئني مع اأع�ساء جمموعة راأ�س اخليمة
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العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1336  ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعى/ م�شطفى دروي�س م�شطفى �بو �شعده �جلن�شية: �الردن  مدعي عليه: 
��شتخر�ج  ح�شانة  �لدعوى:  مو�شوع  �وزبك�شتان  �جلن�شية:  �شريبنايا  مرمي 
وجتديد جو�ز�ت �شفر عدم ممانعة من �نتقال و�شفر �البناء  �ملطلوب �عانه 
/مرمي �شريبنايا �جلن�شية: �وزبك�شتان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/9/26 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/7/18
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/940  جت جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حممد  علي  ميثلها/حممد  ذ.م.م  �لكهربائية  �لتمديد�ت  العمال  �الو�ئل  مدعى/ 
مهلب �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �شركة �لربج �لباتيني للعقار�ت و�ملقاوالت 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لد�شوقي  حممد  /عربي  ميثلها  �لعامة 
مطالبة مالية بقيمة 30000 درهم �ملطلوب �عانه /�شركة �لربج �لباتيني للعقار�ت 
و�ملقاوالت �لعامة ميثلها /عربي حممد �لد�شوقي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/8/01 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/658  جت  جز- م ت-ب- اأظ

�مل�شتكاء  عبد�هلل  علي  ملكه  بوكالة  عبد�هلل  عبده  حممد  مدعى/فاطمة 
�شوريا    �جلن�شية:  م�شاطى  مرو�ن  �ن�س  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية: 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 40000 درهم �ملطلوب �عانه 
/ �ن�س مرو�ن م�شاطى �جلن�شية: �شوريا عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/7/29 �ملو�فق  �الثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  م�شاء   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر 
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1345  ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعى/هديل حممد باقر حممد علي �جلن�شية: �لعر�ق  مدعي عليه: ب�شام 
فتحي �شلطان  �جلن�شية: �لعر�ق  مو�شوع �لدعوى: طاق لل�شرر �ملطلوب 
�عانه /ب�شام فتحي �شلطان  �جلن�شية: �لعر�ق   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن 
�ملو�فق  �الثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/9/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة    �شخ�شيا 
موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

بتاريخ  2013/7/23
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1300 جتاري جزئي  

�نه  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك  �ىل �ملحكوم عليه/ فاروق حممد ح�شن �لعمري  
بتاريخ �ملو�فق 2013/3/3م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
حكمت  ب��ال��ت��ايل:  �ل��ع��ام��ة    لل�شيانة  �شمية  ���ش��رك��ة   / ل�شالح  �ع���اه  ب��ال��رق��م 
مبلغا  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة 
وقدره 10000 درهما و�لزمته بامل�شاريف منها مبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/14  حكما قابا 

لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1179 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/مركز  طالب 
�شده : �شركة بولينج �شيتي �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عانه:�شركة 
بولينج �شيتي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/29 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي  �لكائنة 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه. 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/726 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
�ملنفذ �شده : مدينة  باك�شتان   �لتنفيذ/ح�شن خطاب عمر �جلن�شية:  طالب 
�لفر�شان للمقاوالت و�ل�شيانة و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب 
�جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  و�ل�شيانة  للمقاوالت  �لفر�شان  �عانه:مدينة 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت 
�ملو�فق  �الثنن  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2013/9/30 موعد� لنظر طلب 
�الوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه. تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/434 ت  عام -م ر- ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/نور و�يل حممد ز�رين خان �جلن�شية: باك�شتان  �ملنفذ �شده 
: عمر خان ريا�س يو�شف �جلن�شية: باك�شتان   �ملطلوب �عانه:عمر خان 
ريا�س يو�شف �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
ب  جز-  مد   2013/67 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
موعد�   2013/9/10 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  �س- 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ 
لتنفيذ  وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي  

�ل�شند �عاه. تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1245 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
�ملنفذ  �لتنفيذ/حممد حممود عبد�للطيف حممود �جلن�شية: م�شر     طالب 
�شده : بن بليلة للمقاوالت �س.ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عانه:بن 
�ن طالب  بالن�شر مبا  �المار�ت  عنو�نه:  �س.ذ.م.م �جلن�شية:  للمقاوالت  بليلة 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/453 
 2013/9/19 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  كل-  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ.)�عان بال�شند �لتنفيذ( فانت مكلف باحل�شور �مام 
�لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه. تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم العمايل        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/624 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/�شركة �م بي �م �لعقارية �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده : �شركة 
�عانه:    �ملطلوب  �المار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ملر�شي  و�شط 
�شركة و�شط �ملر�شي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/8/6 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ.  
�لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه. تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القلم اليجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  819 /2013 -عمايل - م ع - �س- اأظ

�مل�شتاأنف : عبد�هلل �شيف ر��شد �لقبي�شي �جلن�شية: �المار�ت   �مل�شتاأنف عليه 
/ �شركة برول �بوظبي �لوطنية للتوزيع �دنوك �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع 
�ال�شتئناف : تعديل حكم م�شتحقات عمالية 329.800 درهم �ملطلوب �عانه/ 
�شركة برول �بوظبي �لوطنية للتوزيع �دنوك �جلن�شية: �المار�ت      �لعنو�ن: 
بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/416 
 2013/9/22 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ب-  ع-  م  كل-  عم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة-  �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 العمايل

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

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  199/ 2013 -مد ين - م ر - �س- اأظ

�مل�شتاأنف : معبد معبد عبادي هارون �جلن�شية: م�شر   �مل�شتاأنف عليه / �شيف �شامل 
خادم حممد �لقبي�شي بوكالة وليد �حمد �حمد �حل�شوري و�خرون �جلن�شية: �المار�ت 
�ملطلوب  وتعوي�س  درهم   20.000 مالية   مطالبة  حكم  �لغاء   : �ال�شتئناف  مو�شوع 
�عانهم/1- �شمه �شامل خادم �لقبي�شي   2-بخيته عبد�هلل �رملة �شامل خادم حممد 
�لقبي�شي 3-عبد�هلل �شامل خادم �لقبي�شي  4-خادم �شامل خادم �لقبي�شي  5-عائ�شة �شامل 
�لعنو�ن: بالن�شر  �لقبي�شي �جلن�شية: �المار�ت  �لقبي�شي  6-منرة �شامل خادم  خادم 
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/820 مد جز- م ر- 
ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/28 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-  �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  10852 بتاريخ   2013/7/24     
 اعالن حكم يف الق�سية رقم 2013/1086 احوال �سخ�سية

نعلمك  بالن�شر-  �لعنو�ن:  �لفلبن    تو كوجنايو-  �لبر  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�نه بتاريخ �ملو�فق 11/يوليو/2013 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاه ل�شالح �ملدعية/ كارين كالي�شا باالتي: حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: 1- بف�شخ عقد زو�ج �ملدعية كارين كالي�شا باملدعى عليه �لبر تو 
�شرورة  حن  من  عدتها  �ح�شاء  �ملدعية  وعلى  بينهما  و�لتفريق  كوجنايو 
و�مل�شاريف.    حكما قابا  بالر�شوم  �ملدعى عليه  بالز�م  باتا. 2-  هذ� �حلكم 
لا�شتئناف خال ثاثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/7/14م.
حمد م�سبح الكتبي
                                                                              قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: حميد النوبي للتجارة )�س.ذ.م.م(.
�ل�شكل  �ل�شبخة   دي���رة-  �مل��اج��د-  عبيد  عمر  �ل�شيخ  ملك   6 رق��م  حم��ل  �ل��ع��ن��و�ن: 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    240399 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1062278 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/7/03 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/7/03
الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
�مل�شتند�ت  بر دبي- هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفيالكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون 
دب���ي- ه��ات��ف: 3215355 04  ب��ر  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 1001 ملك م��رك��ز م��ز�ي��ا- 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04 ف��اك�����س/3215356 
باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية حميد النوبي للتجارة 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/7/03 و�ملوثق 
ل���دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2013/7/3  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
وز�رة  مقابل  )�أ(  بلوك  هم�شة  بناية  عنو�نه:  احل�ضابات   لتدقيق  املقطري  �مل�شفي/  ��شم 
خارجية �المار�ت- �شارع خالد بن �لوليد ، بر دبي- مكتب رقم 408 �لطابق �لر�بع، هاتف رقم 
3852552-04 وفاك�س رقم 3852556-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتا�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعين �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية 
�ضركة املرزوقي لل�ضفريات )�س.ذ.م.م( وعنو�نها: مكتب رقم 314- ملك �شركة عبد�هلل 
�لغرير للعقار�ت- نايف- ديرة  وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء 
    )  2013/7/2( بتاريخ   )2013/1/122340  ( رق��م  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق 
�إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن يف بناية  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عر��س  وعلى من لديه 
هم�شة بلوك ) �أ( مقابل وز�رة خارجية �المار�ت- �شارع خالد بن �لوليد- بر دبي- مكتب رقم 
408، �لطابق �لر�بع، هاتف رقم 3852552-04 وفاك�س رقم 3852556-04 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
 دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2010/592  جتاري كلي
�ملدعي /  �ن  �م��رو بنك جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �خل�شم �ملدخل  / 1- 
ماك بنت خمي�س �لطر�بل�شي   مبا �ن �ملدعي/ ماك بنت خمي�س �لطر�بل�شي  
بتاريخ  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �ع��اه وعليه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  ق��د 
جلنة  بندب  ح�شوريا  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/2/26
�مانة قدرها 20.000 درهم  وق��درت  �ملامورية  لتنفيذ  من ثاث خرب�ء وذلك 
�لزمت �ملدعين يف �لدعوى �ال�شلية و�ملدعى عليه فيها وعلى كل طرف منهما 
�يد�ع مبلغ �المانة �ملكلف به يف خزينة �ملحكمة.     وحددت لها  �ملحكمة جل�شة 

  ch1C.15 يوم �الحد �ملو�فق 2013/8/18 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/359  مدين كلي

جلف  �شركة    -2 �مل��ح��دودة   )2( ك��امي��ان  �شوليو�شنز  هاو�شينج  جلف  �شركة   -1  / عليهم  �مل��دع��ى  �ىل 
هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان )4(  �ملحدودة 3- �شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز يو �يه �ي)3( ذ.م.م 
�ملدعي /  �ن  �شوليو�شنز كاميان )1( �ملحدودة جمهويل حمل �القامة مبا  4- �شركة جلف هاو�شينج 
عز�ن عبد�هلل بن �حمد �لغرير   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بتاريخ 2013/7/21 وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب خبر م�شريف �شاحب �لدور باجلدول مامل يتفق 
�الطر�ف على ت�شميته خال ��شبوع تكون مهمته مطالعة �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن 
�لوطني لاطاع على  �لقيوين  �م  �لتجاري وبنك  �بوظبي  ملقر م�شرف  و�النتقال  يقدمه �خل�شوم 
�لدفاتر و�ل�شجات و��شول �مل�شتند�ت �ملوجودة بحوزتهم و�خلا�شة بالقرو�س مو�شوع �لدعوى وذلك 
لبيان �جمايل قيمة �ملديونية و�ملبالغ �مل�شددة و�ملتبقي منها ن�شبة �لفائدة �مل�شتحقة على تلك �لقرو�س 
وقيمتها. و�شفة �ملدعي يف تلك �لقرو�س، وبالنتيجة ت�شوية �حل�شاب بن �طر�ف �لدعوى. وحددت لها  

  ch2E.21 ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/28 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/74 )مدين كلي ) بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ عبد�لرز�ق 
�قام  �خلليج    �شاحل  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته   - �ل�شقطري  عبد�لرز�ق  عبد�هلل 
عنو�نه:  ب��اك�����ش��ت��ان  جن�شيته:  ع��ث��م��ان  حم��م��د  �آ���ش��ف  �مل��دع��ي/حم��م��دع��ا���ش��ف 
�ل�شارقة- ميد�ن �الحتاد برج 400 065757770 �لدعوى برقم 2012/74 -مدين 
كلي- عجمان   ومو�شوعها �ملطالبة  مببلغ وقدره 1000000 درهم  فانت مكلف 
باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 8 من �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/16
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/383 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �ل��و�دي �الخ�شر للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- �شمد مرز� �قا 
ر�شائي �ورزمان 3- �شركة �ل�شروق لطاء �ملعادن ذ.م.م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ بنك �شادر�ت �ير�ن )فرع �شارع  �ل�شيخ ز�يد ( وميثله: �بر�هيم حممد 
�حمد حممد �لقا�شم قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )46324210.04( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة على �ن 
تت�شامن �ملنفذ �شدها �لثالثة مع باقي �ملنفذ �شدهم يف حدود مبلغ وقدره )5000000 
درهم ( فقط وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم التنفيذ التجاري        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10852 بتاريخ   2013/7/24     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية  رقم )2013/2136 �بتد�ئي ( �ملنظورة �مام 
�مل��ن��ازع��ات �الي��ج��اري��ة و�مل��رف��وع��ة م��ن �مل��دع��ى عليها:  جلنة ف�س 
�جلنيبي  م��ن��ذر  وميثلها/  �ل��ع��ق��اري  لا�شتثمار  ك��وم  دوت  م��زن��ة 
�الثنن  ي��وم  جلل�شة  �ل��دع��وى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شر�،  �عانها 
�للجنة  مبقر  ظهر�   01.00 �ل�شاعة  متام  يف   2013/9/30 �ملو�فق 
�لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك على نفقة �ملدعى/ �شربل �شليبي 

بطر�س.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/2010   جتاري كلي                             
�ىل �ملحكوم عليه  /1- حممد �حمد جمعة �شالح �شانبيه   جمهول حمل �القامة  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/11/29 يف �لدعوى 
�م �لقيوين �لوطني �س م ع بالز�م �ملدعى عليه  �ملذكورة �عاه ل�شالح  / بنك 
�لف  �شتمائة و�شبعة  دره��م  وق��دره 607.394.34  �ملدعى مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  بان 
�لقانونية  و�لفائدة  فل�شا  وثاثون  و�ربعة  درهما  وت�شعون  و�ربعة  وثاثمائة 
�شد�د  وحتى   2011/11/23 يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع 
�ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عن  ف�شا  �لتام 
حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/754   جتاري جزئي                             

�ىل �ملحكوم عليه  /1- �شركة نيوالين �نريورز ذ.م.م جمهول حمل �القامة  نعلنكم 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/4/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
ل�شالح  / �ملقطم ملقاوالت �لبناء )ذ�ت م�شئولية حمدودة( بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )58.051( درهم فقط مبلغ ثمانية وخم�شون �لف وو�حد وخم�شون درهم 
و�لفو�ئد على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �شرورة هذ� �حلكم نهائية وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �الع��ان �شدر  هذ� 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10852 بتاريخ 2013/7/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/13   جتاري كلي                             

حممد  ع��ب��د�هلل  ع��ب��د�هلل   -2 ل��ل��م��ق��اوالت  نوليميت  ���ش��رك��ة   -1/ عليهما   �مل��ح��ك��وم  �ىل 
عبد�لرحيم �نوهي  جمهول حمل �القامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
بتاريخ 2013/5/7 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح  / ماجد حممد عبد�هلل حممد 
�ملرزوقي بالز�م �ملدعى عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 140000 مائة و�ربعون 
تاريخ  م��ن  ت��ب��د�أ  �شنويا  ب��و�ق��ع %9  تعوي�شية  ت��اخ��ري��ة  ف��ائ��دة  ع��ن  دره���م ف�شا  �ل��ف 
�مل�شروفات  و�لزمتهما  �ل�شد�د  متام  وحتى   2012/7/1 يف   �حلا�شل  �ل�شيك  ��شتحقاق 
لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة 
�شاحب  با�شم  �شدر  �الع��ان  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثن  خال 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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����ش��ت��د ���ش��ر�ع �ل�����ش��د�رة يف ب��ط��ول��ة ���ش��رك��ة �حل��ف��ر �ل��وط��ن��ي��ة )�إن دي �شي( 
خليفة  ب�شالة  �ل�شركة  تنظمها  �لتي  للبولينج،  ع�شرة  �لثالثة  �لرم�شانية 
�لدولية للبولينغ يف �أبوظبي بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي �لريا�شي ومدينة 
ز�يد �لريا�شية بعد م�شى 14 يوما علي �نطاقتها مب�شاركة 130 العبا 
والع��ب��ه م��ن خ���ال �ل��ب��ط��والت �مل��ف��ت��وح��ة و�ل�����ش��ي��د�ت و�ل�����ش��ب��اب و�الأ�شاتذة 
�ملنظمة  �للجنة  ��شتحدثتها  �لتي  �لثاين  للم�شتوى  �ال�شتثنائية  و�لبطولة 
بهدف توفر �أق�شي درجات �لتكافوؤ بن �مل�شاركن يف �لبطولة �جلماهرية 
�لتي حتظى باهتمام �حتاد �لبولينج ..وقد ��شتد �شر�ع �ملقدمة علي م�شتوى 
خليفة  حممد  �لعاملي  �الإم����ار�ت  بطل  يت�شدرها  �ل��ت��ي  �ملفتوحة  �لبطولة 
�لقبي�شي مبعدل 255 حتى �الآن،وقد �شهدت جولة �أم�س �الأول قفزه عالية 
تقدم و�شيفا مبعدل  �ل��ذي  �للقب(  �لعطار)حامل  �ل��دويل حممود  لاعب 

253 مهدد� �شد�رة حممد �لقبي�شي �شاحب �أكرب معدل يف �جلوالت �الأوىل 
من  �ل�شاد�س  يف  �لبطولة  ختام  حتى  تقدمه  علي  �ملحافظة  يتطلع  و�ل��ذي 

�أغ�شط�س �ملقبل .
وتر�جع ثالثا �لاعب حممد �ملرزوقي مبعدل 252 مما يوؤكد قوة �ملناف�شة 
والعبه  العبا   20 ت�شمل  �لتي  �لثانية  للمرحلة  للتاأهل  تطلعا  و�مل��ط��اردة 
�ملالية �لقيمة  ��شتعد�د� للنهائيات و�لفوز بلقب �لبطولة �لذهبي و�جلائزة 
�لبطولة  �ل�شد�رة مو��شلة لنجاحات  ملر�كز  �لوطنية  �لتي ر�شدتها �حلفر 
�لدولين  �لاعبن  تو�جد كوكبة من  �ملفتوحة  �لبطولة  �ل�شنوية و�شهدت 
�ل��ر�ب��ع نايف  �ل����دويل  ل��ل��ت��اأه��ل وم���ن بينهم  �الأم��ام��ي��ة تطلعا  �ل�����ش��ف��وف  يف 
عقاب و�ل�شاعد �لدويل �شلطان حممد خليفة �لقبي�شي ،ويف قائمة �لتاأهل 
�لتاأهل  قائمة  من  خ��رج  ،فيما  �ل�شويدي  وح�شن  �إبر�هيم  �شيد  �لدوليان 

�أكرث  يف  )26(مل�شاركته  للمركز  تر�جع  �ل��ذي  علي  �شاكر  �ل��دويل  �لاعب 
هنان  �شامنثا  �لربيطانية  �ل�شابة  �لاعبة  وتر�جعت  رم�شانية  بطولة  من 
من �لثامن للمركز �لعا�شر. �أما علي م�شتوى بطولة �ل�شباب فقد �حتفظت 
معدلها  بنف�س  و�ل�شيد�ت  �ل�شباب  م�شتوى  على  ب�شد�رتها  هنان  �شامنثا 
بفارق  �جلنيبي  حممد  �ل�شاب  �لعر�قي  �لاعب  ماحقة  نقطة،مع   221
�لقبي�شي  �شلطان حممد  �ل��دويل  �الإم��ار�ت��ي  و�لثالث   216، �شئيل مبعدل 
ثالثا بر�شيد 214 نقطة،ثم �أحمد حممد خليفة �لقبي�شي وخمي�س �شعيد 
�ل�شام�شي و�شهدت �لبطولة �ال�شتثنائية �مل�شتحدثة �حتفاظ �لاعب �لهندي 
عبد �للطيف �لقري�شي ب�شد�رة �ملجموعة مبعدل ،214 فيما تقدم للمركز 
�لثاين �الإمار�تي �شامل �ملحرمي مبعدل 213،علي ح�شاب مو�طنه عبد�هلل 
،وتقدم  روم��ي��ل  �لفلبيني  و�ل��ر�ب��ع  نقطة،   210 مبعدل  �لثالث  �لقبي�شي 

وقد  �ملا  عبد�خلالق  �ملخ�شرم  و�ل�شاد�س  خمي�س،  �حمد  �خلام�س  للمركز 
كانت مل�شاركة �الآخرين �أ�شد�ء طيبة لدي �ل�شباب خلربتهما يف هذ� �ملجال .

اأن�س القبي�ضي
�حلفر  ب�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أول  ن��ائ��ب  �لقبي�شي  �أح��م��د  �أن�����س  �أ���ش��اد 
بال�شركة  و�الجتماعية  �لريا�شية  �للجنة  رئي�س  �الإد�ري��ة  لل�شوؤون  �لوطنية 
بالنجاحات �ملتو��شلة �لتي ظلت حتققها بطولة �حلفر �لوطنية �لرم�شانية 
ميثلون  �لذين  �الإم���ار�ت  �شباب  من  مميزة  م�شاركة  ت�شهد  �لتي  للبولينج 
يف  �أ�شهمت  �لتي  �مل�شاركة  �ل�شركات  بكافة  �الإ���ش��ادة  جم��دد�  �للعبة  م�شتقبل 
�إد�رة مدينة  جناح �لبطولة �لتي حتظى باهتمام �حتاد �لبولينج وم�شاهمة 

ز�يد �لريا�شية و�إد�رة �شالة خليفة �لدولية .

�سالة خليفة الدولية للبولينغ ت�سهد مناف�سة على ال�سدارة يف بطولة �سركة احلفر الوطنية )اإن دي �سي( الرم�سانية الثالثة ع�سرة 

اليوم.. انطالق البطولة الرم�ضانية الثانية ل�ضيدات هوكي اجلليد 

اأكادميية فاطمة بنت مبارك تلقي يا�س والرمي مبواجهة بوطينة

لعبو ولعبات املنتخب يخو�ضون التحدي يف 10 نهائيات اليوم 

الربونزية تفلت من املطرو�سي يف مونديال فرن�سا لقوى املعاقني

بارك لـ)جمعية املحرتفني( النجاحات العاملية

)دبي البحري( ينظم جولت مونديال اإك�س كات 2014
اعتماد الربنامج الزمني ل�ضباقات املو�ضم البحري اجلديد

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  رع��اي��ة  حت��ت 
بنت مبارك �م �المار�ت رئي�شة �الحتاد �لن�شائي 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �العلى  �لرئي�س  �لعام 
رئ��ي�����س �ملجل�س �الع��ل��ى ل��اأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة ، 
�الأربعاء  �ل��ي��وم  م�����ش��اء  م��ن  �ل��ع��ا���ش��رة  يف  تنطلق 
�لثانية  �لرم�شانية  �ل�شيد�ت  بطولة  مناف�شات 
لهوكي �جلليد يف �شالة �بوظبي للتزلج مبدينة 

ز�يد �لريا�شية .
بتنظيم  �ل��ث��ان��ي��ة  ب��ن�����ش��خ��ت��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة  وت���ق���ام 
�كادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
ونادي  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون 
�لفرة  خ��ال   ، �جلليدية  للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي 
فرق  �أربعة  ، مب�شاركة  �جل��اري  يوليو   26-24

ه��ي : )�أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك وفريق 
�لرمي وفريق يا�س وفريق بوطينة(.

وتاأتي �لبطولة �شمن �ملبادر�ت �لريا�شية �ملميزة 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �أك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
فاطمة  �ل�شيخة  ب��رئ��ا���ش��ة  �لن�شائية  للريا�شة 
ب��ن��ت ه����ز�ع ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س 
�لريا�شة  دعم م�شرة  بهدف   ، �الأكادميية  �إد�رة 
�ل�شيد�ت  ف��رق  تطوير  �إىل  و�ل�شعي  �لن�شائية، 
�لتي  �لنجاحات  وتعزيز  �جلليد  هوكي  بريا�شة 
�للعبة،  م�شرة  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ف��ت��اة  حققتها 
وت��ن��م��ي��ة �خل�����رب�ت و�مل���و�ه���ب �ل���و�ع���دة و�شقل 
�ملهار�ت، �نطاقا من خطط �الأكادميية �لهادفة 

�إىل تنمية �لريا�شة �لن�شائية.

وتفتتح مناف�شات �لبطولة �لتي �شتقام على مدى 
ثاثة �أيام بو�قع مبار�تن يف كل يوم، تبد�أ بن 
فريق �أكادميية فاطمة بنت مبارك وفريق يا�س 
�حلادية  �ل�شاعة  يف  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  تعقبها  ثم   ،

ع�شرة م�شاء بن �لرمي وبوطينة.
�الأوىل  جتمع  مبار�تن  �أي�شا  غ��د  ي��وم  وجت��ري 
�أك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك م���ع ب��وط��ي��ن��ة ، 

و�لثانية بن فريقي �لرمي ويا�س.
بنظام  و�ح���دة  جمموعة  م��ن  �لبطولة  و�شتقام 
و�لفريق  �مل�شاركة،  �الأرب��ع��ة  �لفرق  بن  �ل��دوري 
�النت�شار�ت  م��ن  ع��دد  �ك��رب  على  يح�شد  �ل���ذي 
�لن�شخة  بلقب  �شيتوج  �لكاملة  �لعامة  ويحقق 
�ل��ف��ائ��ز يف كل  �ل��ف��ري��ق  �ل��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث يح�شل 

مبار�ة على ثاث نقاط، ونقطة وحيدة يف حال 
تعادل �لفريقن، وال حتت�شب �أي نقطة للفريق 

�خلا�شر .
�لريا�شية  ز�يد  مبدينة  �لتزلج  �شالة  و�شت�شهد 
، �لعديد من �لفعاليات �لتي �شر�فق مناف�شات 
�حلدث �لثاين من نوعه، منها �شحوبات يومية 
�ل�شالة،  يف  �مل���ت���و�ج���دة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��ج��م��اه��ر 
�شتقدمها  و����ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة،  ت��رف��ي��ه��ي��ة  وف���ق���ر�ت 
�أبوظبي للريا�شات �جلليدية زهرة  نادي  العبة 
�لو�عدة يف  �الأ�شماء  و�ح��دة من  تعد  �لتي  الري 
�ل��ت��زل��ج ع��ل��ى �جل��ل��ي��د، وح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام عاملي 
خال م�شاركتها يف �لبطوالت و�ملحافل �لقارية 

و�لعاملية.

•• �صامي عبدالعظيم- ليون :
ت�شوير جابر عابدين :

�ف���ل���ت���ت �مل���ي���د�ل���ي���ة �ل����ربون����زي����ة من 
 3 بفا�شل  �ملطرو�شي  مرمي  �لاعبة 
�أم�����س يف نهائي  م��ن  �أول  �أم��ت��ار فقط 
F46 ،م���ع �شبع  رم���ي �ل��رم��ح �ل��ف��ئ��ة 
�لر�بع  �ملركز  على  ،فح�شلت  العبات 
26 م  مل�����ش��اف��ة  �ل���رم���ح  �أن رم���ت  ب��ع��د 
،بينما جنحت �لاعبة �ليابانية كاتو 
يف ح�����ش��د �ل���ربون���زي���ة مب�����ش��اف��ة 29 
�أرتولدو  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ،و����ش��ت��ح��ق��ت  م 
 37.45 �ل��ذه��ب��ي��ة مب�����ش��اف��ة  ه����ويل 
روبن�شون  �ل��ن��ي��وزل��ن��دي��ة  ،ون����ال����ت  م 

�لف�شية مب�شافة 34.37 م .
�أ�شفها الإهد�ر  �ملطرو�شي عن  وعربت 
بامليد�لية  �ل���ت���ت���وي���ج  يف  ف��ر���ش��ت��ه��ا 
�لربونزية وقالت �إن �الأمر كان قريب 
�الأمطار  هطول  ظ��روف  برغم  �ملنال 
قبل حلظات من بدء �ملناف�شات ،و�لتي 
�أثناء  تركيزها  يف  كبر  ب�شكل  �أث���رت 
�أن  �الي��ج��اب��ي  �ل�����ش��يء  ،ل��ك��ن  �مل�شابقة 
على  وح�شويل  جيدة  كانت  �لتجربة 
�ملركز �لر�بع يف هذه �لفئة مع العبات 
�لعامل  يف  �الأف�����ش��ل  �مل�����ش��ت��وى  ميثلن 
قويا  د�ف��ع��ا  و�شيمثل  خ�����ش��ارة  ي��ع��د  ال 
و�أ�شافت   . �ملقبلة  �ال�شتحقاقات  يف 
�ملناف�شة  ل��ل��دخ��ول يف  �أ���ش��ت��ع��د  ك��ن��ت   :
وف��ج��اأة هطلت �الأم��ط��ار ب��غ��ز�رة على 
وتابعت  �أت���وق���ف  ،ومل  ري�����ون  م��ل��ع��ب 
�لتح�شر �لبدين ،ويف �الأثناء فقدت 
ت��و�زين ف�شقطت على �الأر���س ب�شبب 
على  وعزمت  �الأمر  ،و��شتدركت  �ملياه 
خو�س �ملناف�شة بقوة ،لكن �الأمور مل 

مت�س وفق �لتوقعات �ملاأمولة .
�الآ�شيوي  �الحت���اد  رئي�س  نائب  و�أك���د 
يف  �لبعثة  ورئ��ي�����س  �مل��ع��اق��ن  لريا�شة 
�لع�شيمي  ،م��اج��د  فرن�شا  م��ون��دي��ال 
�ملناف�شة  يف  جيد�  �آبلت  �ملطرو�شي  �أن 
،لكن �لتوفيق مل يحالفها يف �لتتويج 
�أقل تقدير  بامليد�لية �لربونزية على 
�ملنا�شبات  يف  جيد�  حظاأ  لها  ،ونتمنى 
�ملقبلة . و�أ�شاف : جتدر �الإ�شارة �أي�شا 
حممد  ل���اع���ب  �جل���ي���د  �مل������ردود  �إىل 
ن��ه��ائ��ي رمي  ، يف  ع��ام��ا   20 �ل��ك��ع��ب��ي 
 F36،  F35 �ل��ف��ئ��ت��ن  يف  �ل��ق��ر���س 
،مع 14 العبا ،علما باأنها �ملرة �الأوىل 
�لاعب  ه�����ذ�  ف��ي��ه��ا  ي���خ���و����س  �ل���ت���ي 
�ل�شاب �لتحدي يف مناف�شة عاملية مع 
،و�أعتقد  �لعامل  �الأبطال حول  �أف�شل 
يعد  �لتا�شع  �مل��رك��ز  على  ح�شوله  �أن 
موؤ�شر� جيد� على ما ميكن �أن يحدث 
�شيكون  �أن���ه  ،خ�����ش��و���ش��ا  �مل�شتقبل  يف 
لاأوملبياد  �اله���ت���م���ام  حم����ور  ���ش��م��ن 

�ملقبل يف ريودي جانرو 2016 .
و�ختتم : �شنم�شي يف م�شو�ر �لبطولة 
ب���ح���ث���ا ع�����ن �الأل������ق������اب مل���ن���ح �ل����دول����ة 

�أن ننجح  ون���اأم���ل   ، �ل��ائ��ق  �ل��ت��ق��دي��ر 
كبرة  وثقتنا  �ل�شيء  ه��ذ�  حتقيق  يف 
يحالفهم  �أن  ون����اأم����ل  �ل���اع���ب���ن  يف 
،وهم  �ملقبلة  �مل��ن��اف�����ش��ات  يف  �ل��ت��وف��ي��ق 
ن�شغط  ول����ن  �ل���ت���وق���ع���ات  مب�����ش��ت��وى 
قدر�تهم  يف  �ل��ث��ق��ة  و���ش��ن��ج��دد  عليهم 
�أبطال  م��ع  للمناف�شة  توؤهلهم  �ل��ت��ي 
�لوطني  منتخبنا  وي��ت��اب��ع   . �ل���ع���امل 
�لدويل  فرن�شا  م�شاركته يف مونديال 
�الربعاء  �ل��ي��وم  م�شاء  �ملعاقن  لقوى 
و�لب�شرية  �حل��رك��ي��ة  �الإع���اق���ات  يف   ،
العبا   1088 ،مب�شاركة  و�ل�شمعية 
، يف ملعب  95 دول��ة  والعبة ميثلون 
رون و�شط مدينة ليون ،لليوم �خلام�س 
زينب  �لاعبات  وتبد�أ   . �لتو�يل  على 
�لربيكي ونور� �لكتبي و�شارة �لقبي�شي 
�ل��ن��ه��ائ��ي يف رمي  �ل�����دور  م��ن��اف�����ش��ات 
 ،F32،  F31 �لفئات  �ل�شوجلان يف 
F51 ،مع 15 العبة ،بينما يخو�س 
�لثاثي �أحمد �حلو�شني وعبد�لعزيز 
�ل�شكيلي وح�شن ماليح ،�لتحدي يف 
 F32 �لفئتن  يف  �جللة  دف��ع  نهائي 
و�شي�شارك   . العبا   17 م��ع   ،  F33،
�ل���اع���ب حم��م��د �حل���ام���د يف �ل����دور 
�ملتحركة  �ل��ك��ر����ش��ي  ل�شباق  �ل��ن��ه��ائ��ي 
، مع   T53 �لفئة  200 مر  مل�شافة 
ثمانية العبن ،ثم يعقبه زميله ر��شد 
�لظاهري يف �شباق �لكر��شي �ملتحركة 
 T54 �ل���ف���ئ���ة  م����ر   200 مل�������ش���اف���ة 
�لكر��شي  ���ش��ب��اق  �ل��ق��اي��د يف  ،وحم��م��د 
مل�شافة   T34 �لفئة  �أي�شا  �ملتحركة 
�شهام  �ل��اع��ب��ة  وت��رف��ع   . 100 م��ر 
�ل��ت��ح��دي مب�شابقة  ق��ف��از  �ل��ر���ش��ي��دي 
رم����ي �ل���رم���ح يف �ل������دور �ل��ن��ه��ائ��ي يف 
ع�شر  م���ع   ،  F58،  F57 �ل��ف��ئ��ت��ن 

العبات .

طموحات ل حدود لها 
وع���رب الع��ب��و والع���ب���ات �مل��ن��ت��خ��ب عن 
يف  �لنتائج  �أف�����ش��ل  ح�شد  يف  �آم��ال��ه��م 
مناف�شات �ليوم �الأربعاء ،خ�شو�شا �أن 
�لبطولة باتت يف مر�حل حا�شمة قبل 

�لدخول يف �أجو�ء �ملر�حل �خلتامية.
وق�����ال �ل���اع���ب حم��م��د �حل���ام���د �إن 
�شباق  يف  �ليوم  م�شاء  �ملناف�شة  دخ��ول 
�ل��ك��ر����ش��ي �مل��ت��ح��رك��ة مل�����ش��اف��ة 200 
مرحلة  ،مي���ث���ل   T53 �ل���ف���ئ���ة  م����ر 
م��ه��م��ة ل���ه يف �ل��ب��ط��ول��ة ،ي��ت��م��ن��ى �أن 
�ملر�كز  �أح��د  على  باحل�شول  ينجزها 
�مل�شوؤولن  �إىل  �لفوز  و�إه���د�ء  �الأوىل 
،م�شيفا  �لريا�شي  و�ل�شارع  بالدولة 
على  للمناف�شة  فرن�شا  �إىل  ح�شرنا 
�حر�ز �أف�شل �لنتائج وندرك جيد� �أن 
�أف�شل  بوجود  للغاية  قوية  �لبطولة 
�أبطال �لعامل ،لكن �ملهم �أن نبلي جيد� 
ونتابع �ملحاوالت للفوز باملر�كز �الأوىل 
. و�أكدت �لاعبة �شهام �لر�شيدي �أنها 

على  �مل��ن��اف�����ش��ة  يف  ت��ن��ج��ح  �أن  ت��ت��م��ن��ى 
م�شابقة  نهائي  يف  �مللونة  �مليد�ليات 
 F58،  F57 رمي �لرمح يف �لفئتن
�لتحدي  خ���و����س  يف  ق���وي���ة  ،ب���رغ���ب���ة 
�أب��ط��ال �ل��ع��امل ،مو�شحة  م��ع �أف�����ش��ل 
�ملنتخب  والعبات  العبي  �أن  �حلقيقة 
�لت�شحيات  �لكثر من  �لذين قدمو� 
قدر  على  �ملا�شية،  �ال�شتحقاقات  يف 
كبر من �مل�شوؤولية يف بطولة �لعامل 
حتالفنا  �أن  ون��ت��م��ن��ى  ل��ي��ون  مب��دي��ن��ة 
�لظروف للتتويج باملر�كز �الأوىل حتى 
يرفرف علم �لدولة �لغايل يف من�شات 
عبد�لعزيز  �لاعب  و�أو�شح  �لتتويج 
على  ���ش��ت��ك��ون  �مل��ن��اف�����ش��ة  �أن  �ل�شكيلي 
�آ�شدها يف �لبطولة بن �أف�شل �أبطال 
�لرغبة  ت��ز�ي��د  م��ع  ،خ�شو�شا  �ل��ع��امل 
�مل��ي��د�ل��ي��ات ونرجو  ت��ع��زي��ز ر���ش��ي��د  يف 
�ملطلوبة  �لنتائج  �ح���ر�ز  يف  ننجح  �أن 
�ملقبلة  �ليوم و�الأي��ام  خال مناف�شات 

من �لبطولة .

ما�ضون : واجهنا حتديات عدة يف 
تنظيم البطولة

للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �أك��د 
جر�رد ما�شون ،�أن �الأمور م�شت على 
�شعوبات  و�جهتهم  �أن  بعد  ي���ر�م  م��ا 
ع���دة ق��ب��ل �إن��ط��اق��ت��ه��ا ،خ�����ش��و���ش��ا يف 
و�العا�شة  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���وف���ود  �إق���ام���ة 
�لكبر  ل��ل��ع��دد  ،ن���ظ���ر�  و�مل���و�����ش���ات 
يكفي  ،�إذ  �لبطولة  يف  �مل�شاركن  م��ن 
والعبة  الع��ب��ا   1088 وج����ود  ف��ق��ط 
�الإد�ري�������ة  �ل����وف����ود  �إىل  ،ب���االإ����ش���اف���ة 

وو�شائل �العام �ملختلفة .
�أن �ل��ب��ط��ول��ة متثل  و�أ����ش���اف :�أع��ت��ق��د 
�حلدث �لبارز بعد �ملناف�شات �الأوملبية 
�لدول  من  �لكبر  �لعدد  ه��ذ�  بوجود 
�شعد�ء  ن��ح��ن  ،و�حل��ق��ي��ق��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
للغاية بهذ� �لتجمع �لر�ئع يف مدينة 
ليون ونرجو �أن مت�شي �الأمور ح�شب 
نهاية  حتى  له  خططنا  �ل��ذي  �لن�شق 
�مل�شابقات . وتابع : �ل�شيء �ملهم �أي�شا 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا وجل��م��ي��ع �مل��ع��اق��ن �أن 
هناك  ب��اأن  للعامل  ر�ئعة  ر�شالة  نقدم 

�لنا�س  ل��ه��وؤالء  �لتقدير  ي�شتحق  م��ا 
��شحاب  م��ن  �أنف�شهم  وج���دو�  �ل��ذي��ن 
�الإع��اق��ات ،م��ا يعني ���ش��رورة دجمهم 
يف �ملجتمع ومنحهم �لعناية �ملطلوبة 
و�قع  �إىل  �شيوؤدي حتما  �ل�شيء  ،فهذ� 
جيد  ق��در  على  �لنا�س  ،ف��ه��والء  جيد 
من �الب��د�ع �لذي ميكنهم من �لقيام 

باأ�شياء �يجابية يف �ملجتمع .
و�أك��م��ل :ه��ن��اك �شركاء ك��ان��و� معنا يف 
،فقدمو�  و�ملنا�شبات  �الأوق����ات  جميع 
يف  ننجح  حتى  لنا  �ملطلوبة  �مل�شاعدة 
تنظيم هذ� �حلدث ،فمنهم �ل�شركات 
و�للجان  �الع����ام  وو���ش��ائ��ل  �ل��ر�ع��ي��ة 
متابعة  �لنا�س  باإمكان  ،وبات  �الأخرى 
مبا�شرة  �ل���ه���و�ء  ع��ل��ى  �حل�����دث  ه����ذ� 
نقل  �ملخولة  �لفرن�شية  �لقنو�ت  على 

�حلدث ملدة �شاعتن يوميا .

اأمريكا حتافظ على ال�ضدارة 
�شدر�ته  �الم���ري���ك���ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ت���اب���ع 
�مل���ي���د�ل���ي���ات  �ل����رت����ي����ب يف  جل�������دول 
 17 �إىل  ر�شيده  رفع  �أن  ،بعد  �مللونة 
 7 بينها  ،من  �أم�س  من  �أول  ميد�لية 
برونزيات  و6  ف�شيات  و4  ذه��ب��ي��ات 
،بينما تقدم �ملنتخب �لرو�شي للمركز 
،�إذ تاأتي  18 ميد�لية  �لثاين بر�شيد 
�مليد�ليات  بعدد  �الأمريكية  �الأف�شلية 
�لرو�شي  �ملنتخب  �ن  ،حيث  �لذهبية 
ح�شل على 6 ذهبيات ومثلها ف�شيات 
وبرونزيات ،وبات �ملنتخب �لربيطاين 
يف �ملركز �لثالث بر�شيد 14 ميد�لية 
ومثلها  ذهبيات   6 بينها  ،م��ن  ملونة 
برونزيتن  �إىل  ،ب��االإ���ش��اف��ة  ف�شيات 
�ل��ذي يعد  ورف��ع �ملنتخب �جل��ز�ئ��ري 
م�شاركة  �الأك������رث  �ل���ع���رب���ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
والعبة  الع��ب��ا   25 ،ب  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
بات  ،�إذ  م��ي��د�ل��ي��ات   8 �إىل  ،ر���ش��ي��ده 
ف�شيات  وث�������اث  ذه���ب���ي���ات  ب����ث����اث 
،ف�شا عن برونزيتن ، وبقيت تون�س 
،بينما  بذهبية و3 ف�شيات وبرونزية 
ميد�لية  �مل���غ���رب���ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ح�����ش��د 
،وب���ق���ي���ت م�شر  وب����رون����زي����ة  ذه���ب���ي���ة 

بربونزيتن .

دبي  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  �ع��ت��م��د 
�لبحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  �ل���������دويل 
باأن�شطة  �لربنامج �لزمني �خلا�س 
و�����ش����ب����اق����ات وف����ع����ال����ي����ات �مل���و����ش���م 
-2013 �ل����ب����ح����ري  �ل����ري����ا�����ش����ي 
من  ب��د�ي��ة  ينظمها  �ل���ذي   2014
�شبتمرب  ل�شهر  و�لع�شرين  �لثامن 
باإقامة  �خلتام  م�شك  وحتى  �ملقبل 
���ش��ب��اق �ل��ق��ف��ال �ل�����ش��ن��وي رق���م 24 

نهاية �شهر مايو 2014.
ج��اء ذل��ك خ��ال �الجتماع �لدوري 
ملجل�س �الإد�رة و�لذي تر�أ�شه �شعادة 
�للو�ء �حمد حممد بن ثاين رئي�س 
جمل�س �الإد�رة بح�شور علي نا�شر 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ب���احل���ب���ال���ة 
�الإد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������ش���اء  �الإد�رة 
حممد ر��شد �لهاملي وعارف �شيف 
�ل���زف���ن و�ل���دك���ت���ور خ���ال���د حممد 
�ل���ز�ه���د وع��ل��ي ج��م��ع��ة ب���ن غليطة 
و�عتذر  بالوكالة  �لتنفيذي  �ملدير 
عن �حل�شور كا من �شعيد حممد 

�لطاير وحممد �شهيل �لعيايل.
خ����ال  �الإد�رة  جم���ل�������س  وق���������رر 
حلدث  �لنادي  ��شت�شافة  �الجتماع 
�جلولة �خلتامية من بطولة �لعامل 
للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات �ملقررة 
�لفرة  خ��ال  �ل�شياحي  �مل��ي��ن��اء  يف 
�ملقبل  دي�������ش���م���رب   15-13 م����ن 
�لكبر  للتو��شل  ��شتكماال  وذل���ك 
�ملحرفن  بد�أته مع جمعية  �لذي 
�لدولية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي 
بي �أيه و�لذي توج بتنظيم �جلولتن 
�لثانية و�لثالثة على �لتو�يل خال 
�ملا�شين  وم���ار����س  ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ري 
وحققتا جناحا كبر� فاق �لو�شف. 
وقرر جمل�س �الإد�رة ويف �إطار دعم 
ومو�كبة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  جهود 
مع توجيهات �شمو �ل�شيخ ماجد بن 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
نائب  حارب  �شعيد  ومتابعة  �لنادي 
تنظيم  على  �ملو�فقة  �لنادي  رئي�س 
جولتن من بطولة �لعامل للزو�رق 
�ل�����ش��ري��ع��ة �ك�����س ك���ات �ل��ع��ام �لقادم 
2014 و�لتوقيع على �التفاق مع 
جمعية �ملحرفن �لدولية للزو�رق 
�ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي �أي����ه حيث 

بطولة  م��ن  �الأوىل  �جل��ول��ة  �شتقام 
�ل�����ش��ري��ع��ة �ك�س  ل����ل����زو�رق  �ل���ع���امل 
�لفرة  خ����ال   2014 ع����ام  ك����ات 
�إن  على  �ملقبل  يناير   25-24 من 
تقام وكاملعتاد �جلولة �خلتامية من 

�حلدث يف �شهر دي�شمرب 2014.
الأ����ش���رة  �الإد�رة  جم��ل�����س  وب�������ارك 
جمعية �ملحرفن �لدولية للزو�رق 
�ل�شريعة دبليو بي بي �أيه �لنجاحات 
�ل��ت��ي حققتها يف  �ل��ك��ب��رة  �ل��ع��امل��ي��ة 
بطولة  حل�����دث  �ل����روي����ج  ���ش��ب��ي��ل 
�ك�س كات  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل 
و�الت���ف���اق���ات �مل��ت��اح��ق��ة م���ع �ملدن 
�نتقال �حلدث  تعتزم  �لعاملية حيث 
�إيل  وللمرة �الأوىل خ��ارج �الإم���ار�ت 
�أوروبا �ل�شهر �ملقبل ومن ثم �لتوجه 
�إمن��ا يدل  �إىل �ل�شن و�ن دل ذل��ك 
على �جلهود �لكبرة ملجل�س �إد�رتها 
�لكتبي.  مرخان  بن  �شيف  برئا�شة 
ك���ذل���ك بع�س  ون���اق�������س �الج���ت���م���اع 
�ملو�شم  ب�����ش��ب��اق��ات  �ملتعلقة  �الأم����ور 
�أح�����د�ث  �أول  �إق����ام����ة  ح��ي��ث حت����دد 
دبي  �شباق  بتنظيم  �جلديد  �ملو�شم 
يوم  �ل�����ش��ري��ع��ة  �خل�شبية  ل��ل��ق��و�رب 
�نطاق  موعد  �ملقبل  28�شبتمرب 
�لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  فعاليات 
وهي   2014-2013 �جل���دي���د 
�ملو�شم  م����ن  �خل���ت���ام���ي���ة  �جل����ول����ة 

 2013-2012 �ملنتهي  �لريا�شي 
�شوء  ب�����ش��ب��ب  ت���اأج���ي���ل���ه���ا  مت  ح���ي���ث 
�الأحو�ل �جلوية وقتها لتقام تز�منا 

مع �نطاق �ملو�شم �جلديد.
�ملو�شم  خ����ال  �ل����ن����ادي  و���ش��ي��ن��ظ��م 
دبي  ب���ط���ول���ة  يف  ����ش���ب���اق���ات  ث�����اث 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما 
�أيام 26 �أكتوبر و26 �بريل ومايو 
جوالت  ث��اث  ينظم  بينما  �ملقبلة 
بطولة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  �أي�������ش���ا 
�ملحلية  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  ل��ل��ق��و�رب  دب���ي 
و28  نوفمرب   23 �أي���ام  قدما   43
�أما بطولة دبي  �بريل  دي�شمرب و5 
ل��ل��ق��و�رب �ل�����ش��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 22 
 12 �أيام  4 جوالت  قدما ف�شت�شهد 
دي�شمرب  و7  ن��وف��م��رب  و9  �أك��ت��وب��ر 
�أبطال  �شيتناف�س  �بريل فيما  و19 
ق����و�رب �ل��ت��ج��دي��ف 30 ق��دم��ا على 
�أرب���ع ج���والت �أي���ام 5 �أك��ت��وب��ر و16 
و12  دي�������ش���م���رب  و21  ن���وف���م���رب 
�شباقات  م��و���ش��م  وي�����ش��ه��د  �ب���ري���ل. 
�إقامة  دب����ي  يف  �مل��ائ��ي��ة  �ل����در�ج����ات 
ثاث جوالت �أي��ام 18 يناير و22 
بينما   2014 م��ار���س  و8  ف��رب�ي��ر 
ج����والت يف  ث���اث  �ل���ن���ادي  �شينظم 
بطولة �الإمار�ت للقو�رب �خل�شبية 
يناير   11 �أي���ام   2014 �ل�شريعة 

و8 فرب�ير و29 مار�س.

خال  �الإد�رة  جم��ل�����س  وح����ر�����س 
�ج��ت��م��اع��ه �ل������دوري ع��ل��ى �الإ����ش���ادة 
و�لدو�ئر  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  بدور 
ت�شهم  و�لتي  و�خلا�شة  �حلكومية 
دوما يف �إجناح �الأن�شطة و�لبطوالت 
دور  ن���ف�������ش���ه  �ل������وق������ت  يف  م���ث���م���ن���ا 
نو�خذة  من  و�مل�شاركن  �ملت�شابقن 
و�شباقات  �أن�شطة  �إجن��اح  وبحارة يف 
�ملتو��شل  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  �مل��و���ش��م 
�ملتبادلة  �لكبرة  �لثقة  ومن خال 
�إجناح  د�ئما يف  ي�شهم  �ل��ذي  �الأم��ر 
�لبحرية  و�ل�����ش��ب��اق��ات  �الأن�����ش��ط��ة 
متمنن للجميع �لتوفيق مبا يخدم 

�مل�شلحة �لعامة.

تهنئة الفيكتوري
دبي  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  وق������دم 
�لبحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  �ل���������دويل 
ملوؤ�ش�شة  �لتهنئة  �الج��ت��م��اع  خ���ال 
زورق  �شد�رة  على  تيم  �لفيكتوري 
�لفيكتوري 3 بقيادة �لثنائي عارف 
�ملري  �شيف  وحممد  �ل��زف��ن  �شيف 
�لعامل  بطولة  من  �لعام  للرتيب 
بعد  ن��ق��ط��ة   62 ب��ر���ش��ي��د   2013
من  �لثانية  �جل��ول��ة  �أح���د�ث  نهاية 
�ل�شريعة  ل���ل���زو�رق  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
تركيا  و�لتي جرت يف  �الأوىل  �لفئة 

موؤخر�.

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / كايد �ند كو �إل �إل بي        

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 54214
با�ش������م: تيكوم لاإ�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م

وعنو�ن����ه: �لطابق �الول، مبنى رقم 4، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة
بتاريخ : 2004/03/22 و�مل�شجلة حتت رقم : 45706    

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخري �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية 
يف: 2013/7/7

�أخ��رى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لاأو�شاع  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعامات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الربعاء  24  يوليو 2013 العدد 10852

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / كايد �ند كو �إل �إل بي        

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 56986
با�ش������م: تيكوم لاإ�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م

وعنو�ن����ه: �لطابق �الول، مبنى رقم 4، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة
بتاريخ : 2005/09/05 و�مل�شجلة حتت رقم : 54959    

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخري �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية 
يف: 2013/11/10

�أخ��رى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لاأو�شاع  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعامات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الربعاء  24  يوليو 2013 العدد 10852



اكت�ساف ذيل دينا�سور 
علماء  من  فريقا  �ن  �ملك�شيك  يف  و�لتاريخ  �الن�شان  لعلم  �لوطني  �ملعهد  ق��ال 
يف  ع��ام  مليون   72 �ىل  يرجع  دينا�شور  لذيل  �أح��ف��وري��ة  بقايا  �كت�شف  �الآث���ار 
والية  يف  �مل��ع��ه��د  م��دي��ر  �أج��ي��ار  فر�ن�شي�شكو  وق���ال  �ل��ب��اد  ب�شمال  ���ش��ح��ر�ء 
عادي  غر  نحو  على  جيدة  حالة  يف  �لدينا�شور  ذيل  �ن  �حلدودية  كو�هويا 
�ملك�شيك و�تفق فريق من علماء  �أمتار يكت�شف يف  �أول ذيل طوله خم�شة  وهو 
�الثار وطاب �ملعهد و�جلامعة �لوطنية �مل�شتقلة يف �ملك�شيك على �ن �حلفرية 
�ن  �أجيار  وق��ال  هادرو�شور.  با�شم  يعرف  �ل��ذي  �لبطة  منقار  لدينا�شور  هي 
�لدينا�شور  �ل��ذي عرث عليه يف بلدة ج��رن�ل �شيبيد� ميثل ن�شف طول  �لذيل 
على �الرجح. وعرث علماء �الآثار على 50 فقرة من �لذيل �شليمة متاما بعد �أن 
�لتي تغطي عظام  �لر�شوبية  �ل�شخور  �ل�شحر�ء يرفعون  20 يوما يف  �أم�شو� 
�لذيل  ح��ول  متناثرة  كانت  �ملتحجرة  �لعظام  �ن  �ملعهد  وق��ال  ببطء.  �ملخلوق 
ومنها عظام ورك �لدينا�شور. و�شرح �أجيار باأن �الكت�شاف �جلديد قد يزيد 
فهم عائلة �لهادرو�شور وي�شاعد �لبحث يف �المر��س �لتي كانت ت�شيب عظام 
�لدينا�شور�ت �لتي ت�شبه تلك �لتي ت�شيب �لب�شر وتو�شل �لعلماء بالفعل �ىل 

�أن �لدينا�شور�ت كانت تعاين من �الور�م و�لتهابات �ملفا�شل على �شبيل �ملثال.

�سّر العلقة بني النيكوتني والكحول 
عندما  �أك��رثن  �لنيكوتن  م��ادة  ي�شتهون  �أنهم  �لليلية  �لنو�دي  رو�د  ياحظ 
�ل�شبب، فيما  �أنهم قد ال يعرفون  و�لعك�س �شحيح، غر  �لكحول،  يتناولون 
�أعلنت در��شة �أمركية �أن مادة �لنيكوتن تخف�س هرمون �ملتعة بالدماغ ما 
دورية )ميديكال  ن�شرت يف  در��شة  �لكحول. وذكرت  ي�شتهي  �ل�شخ�س  يجعل 
�زدياد  �شبب  �أن  وج��دو�  �لطبي  بايلو  معهد  من  باحثن  �أن  �لعلمية،  ديلي( 
�لطلب على �لكحول بعد ��شتهاك �لنيكوتن، وزيادة �لطلب على �لنيكوتن 
�ملتعة يف �لدماغ.  �لتوتر ومركز  �إىل هرمونات  ��شتهاك �لكحول، يعود  بعد 
وقام �لباحثون بدر��شة على �لر�بط بن �لنيكوتن و�لكحول من خال �إعطاء 
�لنيكوتن  �أن  ووج��دو�  �إليها،  �لكحول  تقدمي  قبل  �لنيكوتن  م��ادة  �لفئر�ن 
من  �شاعة   15 بعد  �إليها  تقدميه  عقب  حتى  بالكحول،  �لفئر�ن  �هتمام  ز�د 
�إعطائها �لنكوتن. و�أو�شحو� �ن مادة �لنيكوتن تخرج من جهاز �لفئر�ن بعد 
90 دقيقة فقط من تناولها، غر �أنها تغررّ ��شتجابة �لدماغ للكحول، حتى 
ز �إفر�ز هرمون  بعد �أن تكون غادرت نظام �لكائن. كما وجدو�، �أن �لكحول حتفرّ
�ملتعة، �لدوبامن، يف مر�كز �ملتعة بالدماغ، ما يوؤدي �إىل �شعور بالن�شوة، غر 
�أنهم الحظو� �أن �لكحول قد ت�شعف قدرة �لدماغ على �ال�شتجابة لها و�إفر�ز 
كميات كافية من �لدوبامن، ما يعني �أن �ل�شخ�س يحتاج �إىل كميات �إ�شافية 
�أما �لنيكوتن، فوجدو�  من �لكحول للح�شول على �ملعدل عينه من �ملتعة. 

�أنه يزيد �شعف �لدماغ على �إفر�ز هرمون �ملتعة.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بيلي ماغنو�سني مكان جايك 
غيلينهال يف..انتو ذا ودز 

�مل��م��ث��ل �الأم�����رك�����ي، بيلي  �ن�����ش��م 
ماغنو�شن، �إىل باقة من �لنجوم، 
�أم���ث���ال م��ري��ل ���ش��ري��ب، وجوين 
ديب، وكري�س باين، و�إميلي بانت، 
يف �لفيلم �ملو�شيقي )�إنتو ذ� ودز(، 
ليحل مكان جايك غيلينهال �لذي 
وذكر موقع  �الن�شحاب منها.  قرر 
يجري  ماغنو�شن  �أن  )دي��دالي��ن( 
�مل��ف��او���ش��ات �الأخ����رة م��ن �أج���ل �أن 
ين�شم �إىل �إنتو ذ� ودز للمخرج روب 
مكان  ماغنو�شن  ويحل  مار�شال. 
�الن�شحاب  ق���رر  �ل���ذي  غيلينهال 
بفيلم  �لتز�مه  ج��ر�ء  �لفيلم،  م��ن 
يف  ماغنو�شن  وي��ردي  نايتكرولر. 
�إىل  ر�بونزيل  �أم��ر  دور  �مل�شرحية 
�أمثال  �ل��ن��ج��وم  م���ن  ب��اق��ة  ج��ان��ب 
وباين،  وب��ان��ت،  ودي���ب،  �شريب، 
كوردن.  وجامي�س  كاندريك،  و�آن��ا 
ومن �ملقرر �أن يبد�أ ت�شوير �لفيلم 
�خلريف �ملقبل يف لندن. ويذكر �أن 
موؤخر�ً  مر�شحاً  ك��ان  ماغنو�شن 
جل��ائ��زة ط��وين ع��ن دوره يف فانيا 

�إند �شونيا �إند ما�شا �إند �شبايك.
 

حذاوؤها م�سد�س 
حذ�ء  بنيويورك  الغ��و�ردي��ا  مطار  يف  �ل�شلطات  �شادرت 
�أمن  وكالة  ون�شرت  م�شد�س.  �شكل  على  كعبه  الأن  �شيدة 
�أ�شود  ن�شائي  ل��ف��ردت��يرّ ح���ذ�ء  ���ش��ورة  �الأم��رك��ي��ة  �ل��ن��ق��ل 
كعبهما عال وعلى �شكل م�شد�س مع تعليق حتت �ل�شورة 
�لتفتي�س  نقطة  يف  �مل���رور  خ��ال  تنتعله  �أن  يجب  ال  م��ا 
�أي����ه ب���ي ���ش��ي �أن �مل�����ر�أة �شلمت  ب��امل��ط��ار. وذك�����رت ���ش��ب��ك��ة 
�حلذ�ئن ل�شلطات �ملطار بدون �أي م�شكلة كي تتمكن من 
�ل�شعود على منت �لطائرة. وقالت �لوكالة �إن �حلذ�ئن 

منعا ب�شبب �شكلهما �لذي ي�شبه �مل�شد�س.

اجلنب يعالج طفلة من البكم
عندما  بريطانيا  يف  م��وب��ر�ي  منطقة  يف  �الأط��ب��اء  ده�س 
�لتحدث  على  �ل��ق��درة  ���ش��ن��و�ت   3 ف��ت��اة عمرها  ����ش��ت��ع��ادت 
�ل���15 من  �الأ�شبوع  �لبكم. يف  �أن �شخ�شت بحالة من  بعد 
�ل�شرع  نوبات  ت�شبه  فيلد�س مب�شاعفات  �أ�شيبت  عمرها 
و�شخ�س �الأ�شباء مر�شها يف �لبد�ية على �أنه د�ء �ل�شرع، 
�الأطباء  و�كت�شف  �لت�شخي�س  تعديل  مت  �شنة  بعد  ولكن 
باأنها تعاين من مر�س نادر للبكم ي�شمى glut 1 . تع�شق 
فيلد�س جبنة �لكرمية �مل�شهورة فاديلفيا وجعلتها جزء 
�أربع  تتناول  �أن��ه��ا  �إذ  �لغذ�ئية،  حميتها  نظام  م��ن  كبر� 
على  كبر  ب�شكل  �شاعدها  مما  ��شبوعيا  �ملنتج  من  علب 
��شتعادة �شوتها وفقاً لاأطباء �لذين تبن لهم من خال 
�جلن  من  �لكثر  تت�شمن  �لتي  �حلمية  ب��اأن  �لتحاليل 
لهذ�  �ل��وح��ي��د  �ل��ع��اج  ه��ي  د�ي���ت  بالكيتوجينك  وت�شمى 
�لطاقة  ت�شغيل  على  �لدماغ  ت�شاعد  الأنها  �لنادر  �ملر�س 

�ملكت�شبة عو�س �العتماد على �جللوكوز. 

  ي�ستبدل �سور بيته بحو�س اأ�سماك

�أعمال تركي يدعى حممد علي جوك�شاوغلو  �أقدم رجل 
�لفخمة  لفيلته  �ل��ق��دمي  �مل��ع��دين  �ل�شور  ��شتبد�ل  على 
و�أ���ش��ب��ح هذ�  م.   50 �ىل  ي�شل ط��ول��ه  �أ���ش��م��اك  ب��ح��و���س 
�حلو�س من �أكرث �ملو�قع جذباً لل�شياح يف �ملدينة، وي�شم 
�لكائنات  م��ن  خمتلفة  و�أن����و�ع  �شمكة   1000 م��ن  �أك���رث 

�لبحرية بلغت تكلفة هذ� �ل�شور 21 �لف دوالر.

قتل ابنته و5 من عائلتها 
لزواجها دون ارادته

عائلتها،  �أف���ر�د  م��ن  و5  �بنته  قتل  على  باك�شتاين  �أق���دم 
بينهم طفاها، �نتقاماً ل�شرفه بعد مرور 5 �شنو�ت على 
زو�جها من حبيبها غ�شباً عنه. و�أف��ادت قناة جيو تي يف 
�لباك�شتانية �م�س �ن رجًا يدعى �شوكت مايو قتل �بنته 
وزوج��ه��ا وول��دي��ه��ا و�ث��ن��ن م��ن �أخ���وة �ل���زوج يف بلدة تار� 
�شينغ، يف م�شعى منه ال�شتعادة �شرفه �ل�شائع بعد مرور 
5 �شنو�ت على زو�جها بالرجل �لذي حتب. و�أو�شحت �ن 
طاهر �شرو�ر كان قد هرب مع �شاهناز ، �بنة مايو، ليقيما 
بعيد�ً عن و�لدها �لذي تعهد بقتلهما الأنهما جلبا �لعار 

لعائلته.

كذبة تنقذ �سابًا من املوت
مل يتوقع �شابا �أردنيا، كان معر�شا للموت يف �أية حلظة، �ن �ل�شدفة �شتقوده النقاذ حياته، وفقا لتقارير �شحفية 
وبح�شب تقرير ن�شرته �شحيفة �ل�شو�شنة �الأردنية، فاإن �ل�شاب فار�س �لبالغ من �لعمر 22 عاما كان ب�شحبة رفاقه، 
نه من دخول �مل�شت�شفى و�حل�شول على  حن ��شيب �حدهم ب�شد�ع يف �لر�أ�س.  والأن فار�س ميتلك تاأمينا �شحيا ميكرّ
�لدو�ء، طلب منه ��شدقائه �ن يذهب �ىل ق�شم �لطو�رئ للح�شول على م�شكن الأمل �لر�أ�س �لبنادول.  وهنا كانت 
�ملفاجاأة .. �إذ ما �أن دخل فار�س �ىل ق�شم �لطو�رئ حتى �شاأله �لطبيب �ملناوب، عن و�شعه �ل�شحي، فادعى �نه يعاين 
من �مل يف �شدره، فطلب �لطبيب �جر�ء خمطط قلب لفار�س.  وبد�أ ��شدقاء فار�س يلومونه، لقوله �نه ي�شكي من 
�شدر، �إذ كان عليه �أن يقول �نه م�شاب بال�شد�ع، فاجابهم بانه قال �نه تخربطت.  وبعد �جر�ء عملية �لتخطيط، 
ظهرت �لنتائج �شلبية و�ن هناك م�شكلة، فطلب �لطبيب �عادة �لتخطيط، لتظهر �مل�شكلة ذ�تها، ليتم حتويل فار�س 
على �ثر ذلك ب�شيارة �ال�شعاف فور� �ىل م�شت�شفى �المر ر��شد �لع�شكري.  وبعد �جر�ء �لفحو�شات �لطبية �لازمة 
له؛ تبن �ن هناك �شو�ئل على �لقلب، تهدد حياة �ل�شاب و�ال�شابة بجلطة خال �يام، حيث �أكد �لطبيب �أن فار�س 
قد ال ي�شتطيع �لعي�س الأكرث من يومن.  وقرر �لطبيب يف م�شت�شفى �الأمر ر��شد �لع�شكري حتويل فار�س �ىل 

ان لتقدمي �لعاج �لازم له . مدينة �حل�شن �لطبية يف �لعا�شمة عمرّ
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�سديقها ال�سابق يفقاأ عينيها 
واحلايل حاول خنقها

و���ش��ف��ت �م�����ر�أة ب��ري��ط��ان��ي��ة يف �ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ث��اث��ن م��ن �لعمر 
قام  بعدما  وذل��ك  يف �حلب بن نظر�تها،  �الأتع�س حظاً  باأنها 
ع�شيقها �ل�شابق باقتاع عينيها، وحاول حبيبها �الأخر خنقها. 
�أُ�شيبت بالعمى  �إن، تينا نا�س،  وقالت �شحيفة �لغارديان �م�س 
2011 حن فقاأ عينيها ع�شيقها �ل�شابق  يف هجوم وح�شي عام 
�شن جنكينز و�شبب لها ك�شور�ً يف �لفك و�الأنف، و�لذي �أ�شدرت 
بحقه حمكمة الحقاً حكماً بال�شجن مدى �حلياة. و�أ�شافت �أن 
تينا �أ�شبحت نا�شطة يف جمال �لدفاع عن �شحايا �لعنف �ملنزيل 
من �لن�شاء، و�ألرّفت كتاباً بعنو�ن )خارج �لظام( القناع �لن�شاء 
بعدم �ل�شكوت عن �ملعاناة �لتي يتعر�شن لها على �أيدي رجالهن. 
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن تينا تعر�شت العتد�ء وح�شي �آخر من 
عاماً،   32 �لعمر  �لبالغ من  �آيل،  روالن��د  قبل حبيبها �جلديد 
كورنو�ل  مقاطعة  يف  بينز�ن�س  ببلدة  منزلها  يف  هاجمها  حن 
يف  ت���رورو  مبدينة  �ل�شلح  حمكمة  �إن  وق��ال��ت  خنقها.  وح���اول 
بعد  �أ���ش��ب��وع��اً،   14 روالن����د  ب�شجن  ق�شت  ك���ورن���و�ل  م��ق��اط��ع��ة 
يف  متو��شل  لهجوم  �شعيفة  �م���ر�أة  �خ�شاع  بتهمة  �د�ن��ت��ه  �أن 
ومنعته  �ملا�شي،  حزير�ن-يونيو  من  ع�شر  �ل�شاد�س  يف  منزلها 
�أخ��رى. ونقلت  �أو �الت�شال بها مرة  من �الق��ر�ب من منزلها 
�لغارديان عن تينا �أنها طلبت من عائلتها �نهاء حياتها الأنها مل 

تعد ر�غبة يف �لبقاء على قيد �حلياة بعد �أن فقدت عينيها .

وفاة طفل دفعته خادمة يف حليب مغلي
�أع��و�م، نتيجة حروق  �أربعة  تويف طفل �شعودي يبلغ من �لعمر 
�ثيوبية،  خادمة  فيها  ت�شببت  و�لفخذين  و�لبطن  �ل�شدر  يف 
�إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت  �ل�����ش��ع��ودي��ة.   �ل��وط��ن  �شحيفة  بح�شب 
�خلادمة دفعت �لطفل د�خل قدر يحوي حليبا مغليا، ح�شبما 
�ل�شغر  �ل��ط��ف��ل  ج�����ش��د  يتحمل  ومل  �جل����وف،  ���ش��رط��ة  �أك����دت 
�حلروق �لتي تعر�س لها فاأدخل غرفة �لعناية �ملركزة لي�شاب 
بغيبوبة، ومن ثم توقف قلبه وفارق �حلياة.  من جهته، �أ�شاف 
و�لد �لطفل �أن �لعاملة �عرفت بجرميتها، حتى قبل �أن توجه 
لها �لتهمة، م�شتغربا من �إقد�مها على هذ� �جلرم رغم معاملة 
�أن  �إىل  وي�شار  و�شفه  حد  على  لها،  �لطيبة  �ل�شعودية  �الأ�شرة 
�جلرمية �لب�شعة �لتي �أقدمت عليها �خلادمة تاأتي بعد �أيام من 
ب�شبب جر�ئم  �إثيوبيا  �ال�شتقد�م من  �إيقاف  �لعمل  قر�ر وز�رة 

عمالتها �ملنزلية. 

طفل يعلق يف نافذة الطبقة 4
جنحت فرق �الإنقاذ يف �ل�شن يف �نت�شال طفل يف �خلام�شة من 
عمره، كان على حافة �ملوت، عندما علقت ر�أ�شه بن ثنايا حديد 
�شقوط  �أن  �جل��ر�ن  فيه  توقع  �ل��ذي  �لوقت  ويف  منزله.  �شرفة 
مم�شكن  �ل�شرفة  حت��ت  ينتظرونه  وق��ف��و�  حتمي،  �أم���ر  �لطفل 
باالأر�س،  �الرتطام  ليجنبوه  �لقما�س  باأيديهم قطعة كبرة من 
ح�شبما ذكرت �شحيفة تلغر�ف �لربيطانية. وكان �لطفل يبحث 
ليبحث  �لنافذة  �إىل  �ملنزل، وعندما مل يجدها هرع  �أم��ه يف  عن 
عنها، وهو ما �أدى به ليعلق بن �أ�شو�رها، ثم تبن بعد ذلك �أن �الأم 

تركت �شغرها يف �ملنزل وذهبت لق�شاء حاجاتها من �ل�شوق.
جمموعة من �ل�شباب يحاولون حتريك �شيارتهم �لتي غمرتها مياه �الأمطار �لغزيرة �ىل جانب �شيار�ت �أخرى يف �أحد �شو�ع مدينة �شيول.  )رويرز(

حالت ت�سمم باأمريكا من 
اخل�سار والفواكه

حديثة  �أم��رك��ي��ة  در����ش��ة  خل�شت 
�إىل �أن �خل�شار و�لفو�كه م�شوؤولة 
�لت�شمم  ح����االت  م���ن   %  46 ع���ن 
�إىل  م�شرة  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  يف 
�خل�س  مثل  �ل��ورق��ي��ة  �خل�شار  �أن 
حاالت  غ��ال��ب��ي��ة  ت�شكل  و�ل�����ش��ب��ان��خ 
�لت�شمم .  و�أجرى �لدر��شة �ملركز 
�الأم�����رك�����ي مل��ك��اف��ح��ة �الأم����ر������س 
و�لوقاية منها، ووجدت �أن �لفو�كه 
% من  و�خل�شار م�شوؤولة عن 46 
�لباد، م�شرة  �لت�شمم يف  ح��االت 
مثل  �ل���ورق���ي���ة،  �خل�����ش��ار  �أن  �إىل 
�مل�شوؤولة  ه��ي  و�ل�����ش��ب��ان��خ،  �خل�����س 
بال�شكل �الأكرب عن هذه �حلاالت. 
بن  م��ن  و�ح���د�  �أن  ��شتنتجت  كما 
يعادل  م���ا  �أي  �أم���رك���ي���ن،   6 ك���ل 
يتعر�شون  ���ش��خ�����س،  م���اي���ن   9
 . �شنويا  بالطعام  ت�شمم  حل���االت 
غالبية  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  و�أ���ش��ارت 
باخل�شار  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الأم������ر��������س 
�خل�شار  بتناول  ترتبط  �ل��ورق��ي��ة 
�شر�وؤها  يتم  و�لتي  �شابقا  �ملقطعة 
�شبب  عازية  با�شتيكية،  باأكيا�س 
غالبا  �ملنتجات  ه��ذه  �أن  �إىل  ذل��ك 
م���ا ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا غ���ر م��ط��ه��وة . 
وكان الفتا �أن �لدر��شة �أ�شارت �إىل 
و�لدجاج  �للحوم  يف  �حل�شر�ت  �أن 
�أن  �الأ�شخا�س  معظم  يتوقع  �لتي 
تكون �شبب غالبية حاالت �لت�شمم 
عملية  خ��ال  ع��ادة  ُتقتل  �لغذ�ئي 
ق����ال مدير  . م���ن ج��ه��ت��ه  �ل��ط��ه��و 
م��رك��ز �الأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي يف جامعة 
�إن �خل�س  م��اي��ك��ل دوي���ل  ج��ورج��ي��ا 

خطر ب�شكل خا�س.

خطوبة 
روز ماكغوان 

روز  �الأم���رك���ي���ة  �مل��م��ث��ل��ة  ت�شتعد 
ماكغو�ن، �لتي ��شتهرت بدورها يف 
 Charmed �ل�شاحر�ت  م�شل�شل 
، للزو�ج بعدما �أ�شبحت خمطوبة 

للفنان ديفي ديتايل. 
�ن  �الأمركي  بيبول  و�أف��اد موقع 
ماكغو�ن �أ�شبحت �مر�أة خمطوبة 
لديتايل، �لذي بد�أت عاقة معه 

منذ قر�بة �ل�شنة.
 ي�شار �إىل �ن ماكغو�ن كانت على 
���ش��ن��و�ت مبغني   3 ع��اق��ة د�م����ت 
�لروك مارلن مان�شون، وخطبت 
�مل��خ��رج روب���رت رودري��غ��ي��ز بالعام 
ماكغو�ن  و�����ش���ت���ه���رت   .2007
�أف�����ام  يف  ب������اأدو�ره������ا  ع����ام����اً   39
م�شل�شل  دوره���ا يف  ومنها  ك��ث��رة، 
غوينغ  فيلم  يف  و   ،  Charmed
بن  �لنجم  �إىل جانب  و�ي  ذ�  �أول 

�أفليك.

�شنة   11 �ل��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  مينية  طفلة  �اله����دل  ن���دى 
هربت فجر يوم �الحد 7-7-2013 من بيت ��شرتها �ىل 
منزل عمها �لذى تبناها وعمرها �شنتن فلم جتده يف 
�شكنه فبحثت على �قرب �لنا�س لها وتو��شلت بهم ومت 

�لتحفظ عليها كون عمها غر موجود وم�شافر .
�لذين  لها  �ل�شيئة  ��شرتها  معاملة  ب�شب  هربت  ن��دى 
مار�شو� �شغوطاتهم على �لطفلة ليجربوها على �لزو�ج 
فكانت ندى ��شجع و�قوى منهم وذ�ت �ر�دة و�شخ�شية، 
ورف�شت ذ�لك �لعنف و�لتع�شف من قبل �هلها �لذين مل 

ومل يهتمو� بها �و يتكفلو� بربيتها .
وك�شفت ندى يف مقطع فيديو ن�شره نا�شطون على �شبكة 
�أ�شرتها يف �شنعاء  دو�ف��ع هروبها من منزل  �الأن��رن��ت 
�إىل منزل عمها ونا�شدت �لطفلة �ليمنية ندى �الأهدل 
ذ�ت �ل�11 ربيعا يف مقطع فيديو �جلميع النقاذها على 
�لتحرر من قب�شة ��شرتها و�شوء معاملتهم لها وج�شع 
و�ل��ده��ا �ل���ذي ق��ال��ت �أن���ه ���ش��ادر منها �ل���رب�ءة و�المال 
يفهم  وال  �ل����زو�ج  على  يجربها  �أن  وي��ري��د  �لطفولية 

معنى �لرب�ءة.
ب�شبب  ك��ان  �أ�شرتها  ن��دى م��ن منزل  �إن ه��روب  و�أك���دت 
عليها  م��ار���ش��و�  و�ل��ذي��ن  ل��ه��ا،  �ل�شيئة  �أ�شرتها  معاملة 

�شغوطات، ليجربوها على �لزو�ج.
�الجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  م��ن  ع��دد  تناقل  ح��ن  يف 
معاناتها،  م��ن  ج��زء  فيه  ت�شرح  �ل��ذي  �لفيديو  مقطع 
حاالت  مع  بالوقوف  �حلية  �ل�شمائر  فيه  تنا�شد  كما 
ك��ث��رة م���ن م��ث��ل��ه��ا يف �ل��ي��م��ن وق���ال���ت ن���دى يف مقطع 
�أنها ��شطرت للهروب من منزل ��شرتها بتعز  �لفيديو 
�ىل �حلديدة مع �حدى بنات �شخ�س ��شمه عبد�جلبار 
يعتقد �نه قريب لها، و�ن �مها �ر�دت �ن تبلغ �ل�شرطة 
عن �ختفائها النها تريد �ن تزوجها بالقوة وهي ماتز�ل 

طفلة باحلادية ع�شر من �لعمر .
و�كدت �نها تف�شل �ملوت وال �لبقاء عند ��شرتها النهم 
�لطفولية ح�شب  و�الم��ال  �الح��ام  �شادرو� منها حتى 
قولها. و�أكدت �أنها لن تعود �ىل منزل ��شرتها حتى لو 
كلفها ذلك �ملوت �لذي قالت �أنه �ف�شل بالن�شبة لها من 

�لعودة �ىل منزل ��شرتها.
ندى  �لطفلة  �إن  �إىل  مينية  �إعامية  تقارير  و�أ���ش��ارت 
قاومت كل تلك �ل�شغوطات بكل ما �أوتيت من قوة، فلم 
�ل��ه��رب �ىل منزل عمها  �أخ���رى �شوى  جت��د م��ن و�شيلة 
�لذي ميثل لها كل ما يف حياتها فهو �أبوها و�أمها وكل 

�شيء بالن�شبة لها، فقد تبناها ورباها و�أنفق عليها.

طفلة مينية تهرب من بط�س اأهلها

هيلري �سكوت ترزق بطفلة 
رزقت �ملغنية هياري �شكوت، جنمة فرقة ليدي �أنتيبلوم �ملو�شيقية، بطفلة هي �الأوىل لها 

ولزوجها عازف �لدر�مز كري�س تريل.
د �ملتحدث با�شم �شكوت ملوقع بيبول �الأمركي �نها �أجنبت طفلة �أطلقت عليها ��شم  و�أكرّ

�آيزيل كاي، وهو مزيج بن ��شمي و�لدتها وو�لدة زوجها.
وعلق تريل على �الأمر بالقول �ن طفلته ر�ئعة حلد ال ميكن ت�شوره.

�أعلنا عن �حلمل يف  �للذين  للزوجن،  �الأوىل  �لطفلة  �ن هذه هي  �إىل  ي�شار 
كانون �الأول دي�شمرب �ملا�شي.

جا يف 7 كانون �لثاين يناير  يذكر �إىل �أن �شكوت 26 عاماً وتريل تزورّ
�ملا�شي، بعد �أن �لتقيا خال جولة مو�شيقية يف �لعام 2010.


