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�آي جي جي يتوج بلقب 
خما�سيات كـرة �لقدم لل�سيد�ت

عربي ودويل

�لهالل �الحمر تبد�أ توزيع م�ساعد�ت حملة حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم لك�سوة مليون طفل حمروم يف مالوي و�ألبانيا

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

خما�ص ع�سري للهيئة �لعليا 
لالنتخابات �لتون�سية ..!

•• 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 
م�شاء  بزعبيل  �شموه  ق�شر  يف  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
�لكتاب و�لأدب��اء يف دولة  و�أع�شاء �حت��اد  �م�س رئي�س 
ل�شموه  قدمو�  �لذين  �ملثقفني  من  ونخبة  �لم���ار�ت 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
م��ك��ت��وم بن  �ل�شيخ  و���ش��م��و  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل 
�لتهاين  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 

�شبحانه  �مل��وىل  د�ع��ني  �لف�شيل  بال�شهر  و�لتربيكات 
�شموه  على  �مل��ب��ارك��ة  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد  �أن  وت��ع��اىل 
وعلى  و�ل�شعادة  و�ل�شحة  باخلري  �ملعطاءة  وقيادتنا 

�شعبنا ودولتنا بالعزة و�خلري و�لتقدم.
وقد بادلهم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم �لتهاين بال�شهر �لكرمي متمنيا لهم وللحركة 
�لأدبية و�لثقافية يف بلدنا مزيد� من �لن�شاط و�إثر�ء 
�مل�شهد �لثقايف و�لأدبي على �ل�شاحة �ملحلية بالفعاليات 
�لتي تعك�س تر�ثنا �لعريق وثقافتنا �لعربية �لأ�شيلة 

وهويتنا �لوطنية.                    )�لتفا�شيل �س2(

   

خليفة للأعمال الإن�صانية توا�صل تنفيذ
 م�صروع اإفطار �صائم يف الأرا�صي الفل�صطينية

•• رام اهلل-وام:

تو��شل موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية تنفيذ 
وذلك  �لغربية  �ل�شفة  حمافظات  يف  �شائم  �إفطار  م�شروع  فعاليات 
�لأر��شي  يف  وخريية  �شبابية  وموؤ�ش�شات  هيئات  ع��دة  مع  بالتعاون 
توزيع  عمليات  يف  �مليد�نية  �لعمل  طو�قم  و��شتمرت  �لفل�شطينية. 
يف  �مل�شتحقة  �لعائلت  م��ن  �ل�شائمني  على  �لإف��ط��ار  طعام  وج��ب��ات 
�أج��و�ء رم�شانية يف خميمي �لأمعري  بيوتهم قبيل �لفطار يف ظل 
عمليات  تتو��شل  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  �هلل.  ر�م  م��ن  �لقريبني  وقلنديا 
ت�شليم �ل�شلة �لغذ�ئية مل�شتحقيها يف �ملناطق �مل�شمولة باحلملة ومنها 
خميما بلطة و�جللزون ومنطقة �لغو�ر وحمافظات نابل�س و ر�م 

�هلل وبيت حلم وقلقيلية وطولكرم  وجنني.       )�لتفا�شيل �س5(

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم مليون درهم 
لألفني ومائة اأ�صرة يتيم يف حمافظة اخلليل الفل�صطينية 

•• اخلليل-وام:

قدم وفد هيئة �لأعمال �خلريية �لإمار�تية مبلغ مليون و 170 �ألف 
�جلمعية  م��ن  مكفولة  فل�شطينية  يتيم  �أ���ش��رة  و100  لأل��ف��ني  دره���م 
�شلطان  �أب��و  م��رو�ن   .. �ملبلغ  ت�شليم  �لإ�شلمية. ح�شر حفل  �خلريية 
مم��ث��ل حم��اف��ظ �خل��ل��ي��ل و�ل��ق��ا���ش��ي ح���امت �ل��ب��ك��ري رئ��ي�����س �جلمعية 
و�لإعلمية.  �لر�شمية  و�لفعاليات  �لأي��ت��ام  �أ�شر  من  وح�شد  �خلريية 
�ل�شفة  �لإمار�تية يف  �لأعمال  ر��شد مدير مكتب هيئة  �إبر�هيم  وقال 
�ألف   20 ل�  �أم��ان  �شبكة  يوفر  �لهيئة  �لأيتام لدى  �إن م�شروع  �لغربية 
�أ�شرة فل�شطينية باإجمايل �شنوي يبلغ 10 مليني دولر .)�لتفا�شيل 

حممد بن ر��شد خلل لقائه رئي�س و�أع�شاء �حتاد �لكتاب و�لأدباء      )و�م(

�أهايل �لعري�س يعاينون جثامني �لرهابيني �لثلثة �لذين �نفجرت �شيارتهم �ملفخخة قبل و�شولهم �ىل �لهدف )رويرتز(

عبد �هلل بن ز�يد خلل لقائه كريي  )و�م(

اأمر مبنح االحتاد مبلغ خم�سة ماليني درهم 

حممد بن را�صد يلتقي رئي�س واأع�صاء 
احتـــاد الكتــاب والأدبــاء بالدولــة

عبداهلل بن زايد يزور وا�صنطن 
ويلتقي كبار امل�صوؤولني الأمريكيني

•• وا�شنطن-وام:

�آل نهيان وزير �خلارجية زيارة  ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  بد�أ �شمو 
�لأمريكي  نظريه  خللها  �لتقى  و��شنطن  �لأمريكية  للعا�شمة 
جون كريي وم�شت�شارة �لأمن �لقومي �شوز�ن ر�ي�س بالإ�شافة لعدد 
�لإقليمية  �لأو�شاع  معهم  وناق�س  �لأمريكي  �لكونغر�س  قادة  من 
مبا يف ذلك عملية �لتحول �لتي ت�شهدها م�شر و�لو�شع يف �شوريا 
على  ع��لوة  �لإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  حلل  �ملبذولة  و�جلهود 
�ل�شبل �لكفيلة بزيادة �لتعاون بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�لوليات �ملتحدة.                                  )�لتفا�شيل �س3(

حمدان بن زايد ي�صهد الأم�صية الرم�صانية 
الثالثة حلكومة اأبوظبي يف املنطقة الغربية

•• املنطقة الغربية-وام: 

�ملنطقة  يف  �حلاكم  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �شهد 
�لغربية م�شاء �أم�س �لول �لأم�شية �لرم�شانية �لثالثة حلكومة �أبوظبي 
يف مدينة ز�يد باملنطقة �لغربية بح�شور �أ�شحاب �ملعايل �أع�شاء �ملجل�س 
�أبوظبي ووكلء ومديري �جلهات �حلكومية و500  �لتنفيذي لإم��ارة 

موظف من �جلهات �حلكومية يف �ملنطقة �لغربية.
تاأتي �لأم�شية و�لتي حتمل �شعار )برزتكم عندنا( خامتة �ملبادر�ت �لتي 
�شهر  يف  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  �أطلقتها 

رم�شان �ملبارك.                                               )�لتفا�شيل �س3(

وا�صنطن تعلق ت�صليم م�صر طائرات اف-16 
•• وا�شنطن-ا.ف.ب:

�علنت وز�رة �لدفاع �لمريكية �لربعاء �ن �لوليات �ملتحدة قررت تعليق 
ت�شليم م�شر �ربع طائر�ت مقاتلة من نوع �ف16- ب�شبب �لو�شع غري 

�مل�شتقر يف هذ� �لبلد.
م�شر  يف  للو�شاع  نظر�  ليتل  ج��ورج  �لبنتاغون  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 

نعتقد �ن ت�شليم �لطائر�ت �ف16- لي�س منا�شبا يف �لوقت �حلايل.
وت�شليم هذه �ملقاتلت �ربع يندرج يف �طار عقد ي�شمل ت�شليم 20 منها 
�رب��ع منها  ت�شليم  وق��د مت  دولر.  مليار   2,5 بقيمة   2010 ع��ام  عقد 

بالفعل يف كانون �لثاين يناير �ملا�شي.
يف �ملقابل �كد جورج ليتل �جر�ء �ملناور�ت �لع�شكرية �مل�شرتكة �لتي جترى 
كل عامني ويطلق عليها بر�يت �شتار �و �لنجم �ل�شاطع يف موعدها �ملقرر 

يف �يلول|�شبتمرب �ملقبل.

تون�س تك�صف عن مدبري اغتيال �صكري بلعيد 
•• تون�س-ا.ف.ب:

تعرفت  �لتون�شية  �لد�خلية  وز�رة  �أن  �لرب��ع��اء  حكومي  م�شوؤول  �أعلن 
قتل  �ل��ذي  بلعيد  �شكري  �لبارز  �لي�شاري  �ملعار�س  �غتيال  مدبري  على 
بالر�شا�س يف �ل�شاد�س من �شباط فرب�ير �ملا�شي بتون�س, دون �لك�شف 

عنهم.
رئي�س �حلكومة علي  ل��دى  �ملعتمد  �ل��وزي��ر  �لبحريي  �لدين  ن��ور  وق��ال 
�لعري�س يف موؤمتر �شحفي مبقر �حلكومة مت ك�شف منفذي ومدبري 
)م�شتقل(  جدو  بن  لطفي  �لد�خلية  وزي��ر  �ن  م�شيفا  �لغتيال  عملية 

�شيعلن قريبا عن �لتفا�شيل.
�لك�شف عن مدبري عملية  �أول مرة يعلن فيها م�شوؤول حكومي  وهذه 
�حلكومة  رئي�س  �ملا�شي  ف��رب�ي��ر  �شباط   19 يف  دف��ع��ت  �ل��ت��ي  �لغ��ت��ي��ال 

حمادي �جلبايل �ىل �ل�شتقالة من من�شبه.

قتلى وجرحى يف هجمات متفرقة وم�سرع 3 اإرهابيني يف �سيارة مفخخة ب�سيناء

ال�صي�صي يطلب تفوي�صا �صعبيا ملواجهة اإرهاب الخوان
النيابة تاأمر بالقب�ض على مر�سد اجلماعة وثمانية قياديني بتهمة تكوين جماعات م�سلحة لن�سر الفو�سى 

•• عوا�شم-وكاالت:

ق��ت��ل 17 م��ق��ات��ل م��ن �لك����ر�د و�ل���ش��لم��ي��ني �جل��ه��ادي��ني �لرب���ع���اء يف 
�ليوم  يف  �شوريا,  �شرق  �شمال  يف  �حل�شكة  حمافظة  يف  عنيفة  ��شتباكات 
تقدما  �لك��ر�د  �ملقاتلون  ويحقق  �لطرفني.  بيم  �ملو�جهات  من  �لثامن 
وق��د طردو�  )���ش��م��ال(.  و�ل��رق��ة  �حل�شكة  ع��دة يف حمافظتي  يف مناطق 
عدد  �لن�شرة من  وجبهة  و�ل�شام  �لعر�ق  يف  �ل�شلمية  �لدولة  مقاتلي 
من �لقرى بعد �ن �خرجوهم يف 23 متوز يوليو من مدينة ر��س �لعني 
على  �شيطرته  �حلر  �ل�شوري  �جلي�س  و�أعلن  هذ�  تركيا.  مع  �حلدودية 
ريف حلب �لغربي, وذكر �أنه يخو�س معارك �شارية يف نوى بدرعا, فيما 
ق�شفت �لقو�ت �لنظامية �ل�شورية مناطق عدة يف �شوريا و�شط ��شتمر�ر 

�ل�شتباكات بينها وبني قو�ت �ملعار�شة يف �أحياء دم�شقوريفها.
يف غ�شون ذلك قال �ل�شليب �لحمر �م�س �ن �ل�شلطات �ل�شورية متنع 

�لو�شول �ىل مدينة حم�س �لقدمية حيث يحتاج �ملدنيون �ملحا�شرون 
ب�شدة �ىل �لطعام و�لمد�د�ت �لطبية.

يف  �لح��م��ر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  وف��د  رئي�س  ب��ارث  ماجنيه  وق��ال 
���ش��وري��ا يف ب��ي��ان ن��ح��اول م��ن��ذ ق��ر�ب��ة 20 ي��وم��ا �دخ����ال �م�����د�د�ت طبية 
من  �ل��رغ��م  على  و�أ���ش��اف  �لقدمية.  حم�س  ملدينة  �أخ���رى  وم�شاعد�ت 
�ملفاو�شات �ملطولة مع �جلانبني وثلث رحلت ذهابا و�يابا بني دم�شق 

وحم�س مل نتلق بعد �ذنا من �ل�شلطات �ل�شورية بالدخول.
ج���اء ه���ذ� يف �ل��وق��ت �ل���ذي و���ش��ل ف��ي��ه خ���رب�ء �لمم �مل��ت��ح��دة �ملكلفون 
�لتحقيق يف ��شتخد�م �ل�شلحة �لكيميائية يف �لنز�ع �ل�شوري �م�س �ىل 

دم�شق, ح�شبما �فاد م�شور وكالة فر�ن�س بر�س. 
وو�شل �آكي �شيل�شرتوم رئي�س بعثة �لأمم �ملتحدة للتحقيق يف ��شتخد�م 
نزع  �شوؤون  جلنة  رئي�شة  كاين  و�جنيل  �شوريا  يف  �لكيميائية  �لأ�شلحة 

�ل�شلح يف �لمم �ملتحدة ظهر �لربعاء �ىل �حد فنادق دم�شق.

•• القاهرة-وكاالت:

�لفتاح  ع��ب��د  �أول  �ل���ف���ري���ق  دع����ا 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل�شي�شي 
جمل�س �لوزر�ء �لقائد �لعام وزير 
�ل�شعب  �م�����س  �مل�����ش��ري  �ل���دف���اع 
�مليادين  �إىل  ل���ل���ن���زول  �مل�������ش���ري 
�لقو�ت  لتفوي�س  �جل��م��ع��ة  غ���د� 
�لعنف  �أع��م��ال  مل��و�ج��ه��ة  �مل�شلحة 
و�لره��������اب �مل��ح��ت��م��ل��ة. وق�����ال يف 
تخريج  حفل  خلل  �ألقاها  كلمة 
�لدفعة 64 بحرية و�لدفعة 41 
ك��ل��ي��ة �لدفاع  دف����اع ج���وي مب��ق��ر 
خارطة  �ن  بال�شكندرية  �جل��وي 
يتم  ل��ن  �أع��ل��ن��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل�شتقبل 
يظن  ول  للحظة  عنها  �ل��رت�ج��ع 
�أحد يف ذلك جمدد� �لتاأكيد على 
�ل��رغ��ب��ة ب��اج��ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات حرة 
مطالبته  �ن  و�أ����ش���اف  ون��زي��ه��ة. 
ملنح  للميادين  ب��ال��ن��زول  لل�شعب 
�لتفوي�س  �مل�������ش���ل���ح���ة  �ل�����ق�����و�ت 
للعامل  وليثبت  �ل��ع��ن��ف  مل��و�ج��ه��ة 
ل��دي��ه قر�ر  �مل�����ش��ري  �ل�����ش��ع��ب  �ن 
و�ر�دة. و�أكد �ل�شي�شي �أن �جلي�س 
�مل�������ش���ري ج��ي�����س ���ش��ري��ف وق���وي 
و����ش���ل���ب. وك�����ش��ف �أن�����ه ق����دم �إىل 
تقدير�ت  ثلثة  �ل�شابق  �لرئي�س 
وتطور�ته  باملوقف  ��شرت�تيجية 
�لأخذ  ينبغي  �ل��ت��ي  و�لتو�شيات 
بها حتى يتم جتاوز �لأزمات �لتي 

ل�شقاط ما ��شموه �لنقلب وهو 
�لو�شف �لذي يطلقونه على عزل 

�لرئي�س حممد مر�شي.
و�ع��ت��رب حت��ال��ف ����ش��لم��ي يقوده 
دعوة  �ن  �مل��ت��اأ���ش��ل��م��ون  �لخ������و�ن 
�جلمعة  �لتظاهر  �ىل  �ل�شيا�شي 
مبو�جهة  �ل��ت��ح��رك  ل��ت��ف��وي�����ش��ه 
�لرهاب هي مبثابة �علن حرب 

�هلية.
ج���اء ه���ذ� يف �ل���وق���ت �ل����ذي قتل 
ف��ي��ه ث��لث��ة �ره��اب��ي��ني ب��ع��د ظهر 
�لربعاء يف �شيناء عندما �نفجرت 

رف�شها  م��ر���ش��ي  ل��ك��ن  �شيقابلها 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  �أن  م��و���ش��ح��ا 
قامت بفعل ذلك من �أجل بلدها 

م�شر ولي�س من �أجل �أحد.
وقال �ل�شي�شي يف كلمته: �رى �ن 
و�ن  �لبلد  دف��ع  يريد  من  هناك 
حمذر�  خطري  نفق  �ىل  ياأخذها 
ق��ي��ام م�شكلة  ل��ن ننتظر  �ن��ه  م��ن 

كبرية.
�ثنني  بينه وبني  وروى ما جرى 
من قادة �لخ��و�ن قبيل �لطاحة 
�ثنني  �ىل  جل�شت  وق��ال  مبر�شي 

�شيارتهم �ملفخخة قبل �ن ي�شلو� 
ما  بح�شب  �مل���ح���دد,  �ل��ه��دف  �ىل 

قال م�شدر �مني.
و�كد �مل�شدر �ن �ل�شيارة �ملفخخة 
�نفجرت  ب��د�خ��ل��ه��ا  ك���ان���و�  �ل���ت���ي 
�ث��ن��اء دخول  �مل��ح��دد  �مل��وع��د  قبل 
مدينة  �ل����ث����لث����ة  �مل����ه����اج����م����ني 
حيث  �شيناء  ���ش��م��ال  يف  �ل��ع��ري�����س 
من  �شابق  وق��ت  يف  جنديان  قتل 

�م�س يف هجومني منف�شلني.
يف  �مل�شابني  �أع����د�د  �رت��ف��ع��ت  كما 
�أل��ق��اه��ا جمهول  �ن��ف��ج��ار ق��ن��ب��ل��ة 
على ك�شك �حلر��شة �ملتو�جد �أمام 
مبحافظة  �مل��ن�����ش��ورة  �أول  ق�����ش��م 
�لدقهلية, يف �ل�شاعات �لأوىل من 

�شباح �لأربعاء, �إىل 24 م�شاباً.
لوكالة  �أم���ن���ي  م�����ش��در  و�أو�����ش����ح 
ثمانية  ه��ن��اك  �أن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
م�����ش��اب��ني ب���ني ع��ن��ا���ش��ر �لأم�����ن, 
ب��ع�����ش��ه��م �إ���ش��اب��ت��ه ح���رج���ة, كما 
و�ملارة  �ل�شكان  م��ن  ع��دد  �أ���ش��ي��ب 
ليل  �لقنبلة  �ن��ف��ج��ار  يف  ب��ج��روح 
وتعليقاً  �لأرب����ع����اء.   - �ل���ث���لث���اء 
�أحمد  ع��ل��ى ه����ذ� �حل������ادث, ق����ال 
�لإعلمي  �مل�شت�شار  �مل�شلماين, 
للرئي�س �ملوؤقت,�إن حادث �ملن�شورة 
لقد  يلني عزميتنا,  لن  �لإرهابي 
من  �لإره�����اب  ح���رب  يف  �نت�شرنا 

قبل و�شننت�شر �ليوم. 
�لنائب  �أم�����ر  ج���دي���د  ت���ط���ور  ويف 

م��ن ق��ي��اد�ت��ه��م وق��ي��ل مل���دة �شاعة 
�ن����ه ل���و ح�����ش��ل��ت م�����ش��ك��ل��ة كبرية 
�شيكون  ب��ال��رئ��ي�����س(  )�لط����اح����ة 
هناك  لن  ك���ب���ري  ع���ن���ف  ه����ن����اك 
بغر�س  وذل��ك  م�شلحة  جماعات 
�خ���اف���ت���ي, ق��ل��ت ل��ه��م ه����ذ� �لم���ر 
�شيخرب  ف���ي���ه  ت���ف���ك���رون  �ل������ذي 
�ل��دن��ي��ا , و�ن���ه لم���ر خ��ط��ري جد� 
مع  بعنف  �لتعامل  يف  تفكرو�  �ن 

�ل�شعب �مل�شري �و �ي كان.
يف غ�شون ذلك �علن �ل�شلميون 
ت���ظ���اه���ر�ت �جلمعة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 

�لعام �مل�شري ه�شام بركات م�شاء 
�م�س ب�شبط و�إح�شار ت�شعة من 
قياد�ت جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني 
معهم  للتحقيق  �إ�شلمية  وق��وى 
م�شلحة  جماعات  تكوين  بتهمة 
�ل���ف���و����ش���ى يف  ن�����ش��ر  �إىل  ت���ه���دف 

�لبلد.
�أمر�  �م�س  م�شاء  بركات,  و�أ�شدر 
ب�شبط و�إح�شار ت�شعة من قياد�ت 
�مل�شلمني وقوى  �لإخ��و�ن  جماعة 
للتحقيق  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي,  �لإ�����ش����لم 
�أمنية  حت��ري��ات  ن��ت��ائ��ج  يف  معهم 
�أظهرت قيامهم باإ�شد�ر تعليمات 
م����ب����ا�����ش����رة ح�������ش���د جم���م���وع���ات 
�ل�شريع  �لطريق  لقطع  م�شلحة 
مبدينة )قليوب( �شمال �لقاهرة, 
و����ش��ت��خ��د�م �ل��ع��ن��ف و�ل��ت��ل��وي��ح به 
بغية ن�شر �لفو�شى وتكدير �لأمن 

و�لإ�شر�ر بامل�شلحة �لعامة.
�شبطهم  �ملطلوب  قائمة  و�شملت 
و�إح�شارهم كل من: حممد بديع 
�مل��ر���ش��د �ل��ع��ام جل��م��اع��ة �لإخ����و�ن 
يا�شني  و�أ������ش�����ام�����ة  �مل�������ش���ل���م���ني, 
وحممد  �ل�����ش��اب��ق,  �ل�شباب  وزي���ر 
�لربرَ  �ل��رح��م��ن  وع��ب��د  �لبلتاجي, 
و�لدعاة  �جلماعة,  يف  �لقياديني 
���ش��ف��وت ح���ج���ازي, وحم��م��د عبد 
�لهادي,  ع��ب��د  �مل��ق�����ش��ود, وج��م��ال 
وعبد �هلل بركات, ووزير �لتموين 

�ل�شابق با�شم عودة.

خرباء اأمميون يف دم�سق للتحقيق باالأ�سلحة الكيماوية

النظام مينع و�صول امل�صاعدات للمحا�صرين يف حم�س
احلكومة الباك�ستانية تر�سح ممنون خلفا لزرداري

خم�صة قتلى يف هجوم على مقار لل�صتخبارات 
•• ا�شالم اباد-وكاالت:

هاجم م�شلحون م�شاء �لربعاء مكاتب جهاز �ل�شتخبار�ت �لباك�شتانية 
يف مدينة �شوكور يف جنوب �لبلد ما �دى �ىل �شقوط خم�شة قتلى على 

�لقل ونحو ثلثني جريحا.
وقال جو�د ��شحو, �مل�شوؤول �لكبري يف �شرطة مدينة �شوكور �لو�قعة يف 
ولية �ل�شند على بعد نحو �لف كيلومرت من �لعا�شمة ��شلم �آباد يبدو 
�نه هجوم �رهابي. وذكر تلفزيون �لدولة �ن �ربعة �نفجار�ت �شمعت يف 
و�حلكومة.  و�ل�شرطة  �ملخابر�ت  جهاز  مكاتب  ي�شم  �لذي  �شوكور  حي 
و�شيطر م�شلحون على مبنى حكومي بينما ت�شتعل �لنار يف مبنى �خر. 

على �شعيد �خر ��شتقرت حكومة حزب �لر�بطة �ل�شلمية �لباك�شتانية 
رئا�شة  ملن�شب  ح�شني  ممنون  تر�شيح  على  �شريف  ن��و�ز  يرت�أ�شها  �لتي 
�جلمهورية يف �لنتخابات �لرئا�شية �لتي �شتعقد يف 30 يوليو �حلايل 
بدل من �ل�شاد�س من �غ�شط�س بعد �ن و�فقت �ملحكمة �لعليا على تقدمي 

موعد �لنتخابات.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر
 االإلكرتوين

 اجلديد
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اأمر مبنح االحتاد مبلغ خم�سة ماليني درهم 

حممد بن را�صد يلتقي رئي�س واأع�صاء احتاد الكتاب والأدباء بالدولة
•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه بزعبيل 
�لمار�ت  دول��ة  يف  و�لأدب����اء  �لكتاب  �حت��اد  و�أع�����ش��اء  رئي�س  �م�س  م�شاء 
ونخبة من �ملثقفني �لذين قدمو� ل�شموه بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  مكتوم ويل  �آل  ر��شد  بن  بن حممد 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �لتهاين و�لتربيكات بال�شهر 
�لف�شيل د�عني �ملوىل �شبحانه وتعاىل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة على 
�شموه وقيادتنا �ملعطاءة باخلري و�ل�شحة و�ل�شعادة وعلى �شعبنا ودولتنا 

بالعزة و�خلري و�لتقدم.
�لتهاين  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بادلهم �شاحب  وقد 

�ل�شخ�شيات �لأدبية و�لثقافية يف �لدولة ��شتمعو� �ىل عدد من �ل�شعر�ء 
�أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  �ملنا�شبة  �أعدو� ق�شائد يف  �لذين 
ر��شد �آل مكتوم �إذ �ألقى �لدكتور عارف �ل�شيخ ق�شيدته بعنو�ن جمل�س 
�ل�شبعة  �لب��ي��ات  م��ن خ��لل  �أ���ش��اد  ر����ش��د يف رم�شان  ب��ن  �ل�شيخ حممد 
و�لع�شرين للق�شيدة مبجل�س يجمع �لأحبة يف �شهر �ل�شوم وهو تقليد 

�شنوي ينتهجه ر�عي �لكرم و�أمري �لقو�يف يف �شهر رم�شان من كل عام.
كما ��شتمع �شموه و�حل�شور �ىل ق�شيدة �ل�شيد �بر�هيم بوملحة م�شت�شار 
�لثقافية  لل�شوؤون  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
و�لإن�شانية �لتي هناأ من خلل �أبياتها �لع�شرين �شموه ب�شيامه وقيامه 
يف �ل�شهر �لكرمي ..منوها بقيادة �شموه �لفذة وكرمه و�أ�شالته وحكمته 

�لتي باتت بو�شلة لبناء وبنات �شعبه نحو �لعل و�ملجد.
ويف ختام �لأم�شية �أمر �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

بلدنا  يف  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لأدب���ي���ة  ول��ل��ح��رك��ة  ل��ه��م  متمنيا  �ل��ك��رمي  بال�شهر 
مزيد� من �لن�شاط و�إثر�ء �مل�شهد �لثقايف و�لأدبي على �ل�شاحة �ملحلية 
بالفعاليات �لتي تعك�س تر�ثنا �لعريق وثقافتنا �لعربية �لأ�شيلة وهويتنا 

�لوطنية.
و��شتمع �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي خلل �لأم�شية �لرم�شانية �لتي ح�شرها معايل حممد �أحمد �ملر 
رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  و�لفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �ل 
�آل مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير  حممد بن ر��شد 
وزير  �لعوي�س  حممد  بن  عبد�لرحمن  ومعايل  �ل��وزر�ء  جمل�س  �شوؤون 
�شاحب  دي���و�ن  ع��ام  مدير  �ل�شيباين  �بر�هيم  حممد  وم��ع��ايل  �ل�شحة 
�ل�شمو حاكم دبي و�شعادة �لكاتب عبد�لغفار ح�شني �ىل جانب عدد من 

�لوزر�ء حاكم دبي مبنح �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت مبلغ خم�شة مليني 
درهم لتمكينه من مو��شلة م�شريته يف �ل�شاحة �ملحلية وعلى م�شتوى 

�مل�شاركات �خلارجية وتفعيل �أن�شطته.
و�دباء  وكتاب  با�شمه  �لحت��اد  رئي�س  �ل�شايغ  حبيب  �ل�شيد  وتوجه  هذ� 
�لإم��ار�ت بال�شكر و�لعرفان �ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
ودعمه  و�ع�شائه  ل��لإحت��اد  �مل�شتمرة  ورعايته  مكرمته  على  مكتوم  �ل 
�لعليا  �لوطنية  �مل�شلحة  تخدم  �لتي  ون�شاطاته  لرب�جمه  �للحمدود 
�أجل  �ل�شامية من  �أد�ء ر�شالتهم �لوطنية  وت�شاعد �لأدباء و�لكتاب على 

�لوطن.
و�ل�شيوخ  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أدى  وق��د 
�ىل  �لإف��ط��ار  طعام  �جلميع  تناول  ثم  جماعة  �ملغرب  �شلة  و�حل�شور 

ماأدبة �شموه �لرم�شانية �لعامرة .

حممد بن را�صد للإ�صكان ت�صارك يف يوم العمل الإن�صاين الإماراتي 19 رم�صان
•• دبي-وام:

ب��ي��وم �لعمل  ل��لإ���ش��ك��ان يف �لح��ت��ف��ال  ب��ن ر����ش��د  ت�����ش��ارك موؤ�ش�شة حم��م��د 
�لإن�شاين �لإمار�تي حتت �شعار يوم �لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي حب ووفاء 
ذك��رى رحيل  ع��ام وه��و  19 رم�شان من كل  �ل��ذي ي�شادف  �لعطاء  لز�يد 

�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.
بالتن�شيق  �خلريية  �لأن�شطة  من  جمموعة  �لحتفال  فعاليات  وتت�شمن 
و�لتعاون مع جمعية بيت �خلري يف دبي. وقال �شعادة �شامي قرقا�س �ملدير 
يوم  يف  �ملوؤ�ش�شة  م�شاركة  �إن  للإ�شكان  ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي تاأتي عرفانا وتقدير� لذكرى �ملغفور له �ل�شيخ 
�لإن�شاين على م�شتوى  �لعمل  �لبارز يف  ودوره  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�لعامل و�لعمل على ن�شر ثقافة �ملبادرة �لذ�تية لعمل �خلري لدى �لأجيال 

�لقادمة وتعزيز �لأمن �ملجتمعي وحتقيق �لتلحم بني �أفر�د �ملجتمع.
و�أ�شاف �إن �ملوؤ�ش�شة �شتنفذ عدد� من �ملبادر�ت للحتفاء بهذ� �ليوم للتوعية 
�ملبادرة  ثقافة  ون�شر  �ملجتمعي  �لأم��ن  تعزيز  يف  �لإن�شاين  �لعمل  باأهمية 
�لذ�تية لعمل �خلري لدى �لأجيال �لقادمة و�لرتويج للأعمال �لإن�شانية 

�لناجحة و�ملوؤثرة يف دولة �لإمار�ت.
و�لت�شويق  �ملوؤ�ش�شي  �لإت�شال  مكتب  مدير  �خلاجة  هيثم  �أ�شار  جانبه  من 
يف �ملوؤ�ش�شة �إىل تنظيم برنامج حول هذه �ملبادرة يتما�شى مع خطة �لعمل 
�لتي �أعدتها �ملوؤ�ش�شة وت�شمنت ن�شر �شعار �ملبادرة من خلل جميع قنو�ت 
و�شفحات  �لإل��ك��رتوين  و�مل��وق��ع  للموؤ�ش�شة  �لتابعة  و�ل��ت��و����ش��ل  �لت�����ش��ال 
�لتو��شل �لجتماعي �إىل جانب و�شع �ملل�شاقات �خلا�شة باملبادرة يف مبنى 
م�شوؤويل  من  �لتربعات  جمع  �شيت�شمن  �لربنامج  �أن  �إىل  لفتا  �ملوؤ�ش�شة 

وموظفي �ملوؤ�ش�شة.

رئي�س الدولة يتلقى برقية �صكر جوابية من الرئي�س الإيراين
•• اأبوظبي-وام:

�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  تلقى �شاحب 
�لدكتور ح�شن روح��اين رئي�س  �لرئي�س  �هلل برقية �شكر جو�بية من فخامة 
�جلمهورية �لإ�شلمية �لإير�نية �ملنتخب �أعرب فيها عن �شكره بتهنئة �شاحب 
�لتقدم  �لطيبة لإي��ر�ن حكومة و�شعبا بدو�م  �لدولة ومتنياته  �ل�شمو رئي�س 
و�لزدهار ومتنى �لرئي�س �لإير�ين يف برقيته �أن تتقدم وتزدهر �لعلقات بني 
�أ�شا�س �مل�شالح و�ملنافع �مل�شرتكة ل�شعبي  �لبلدين يف خمتلف �ملجالت وعلى 
�لإم���ار�ت  دول��ة  و�شعب  حكومة  على  �لقدير  �لعلي  �هلل  ينعم  و�أن  �لبلدين 
بالتقدم و�لزدهار �مل�شطرد كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي برقية �شكر  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

جو�بية مماثلة من فخامة �لرئي�س �لدكتور ح�شن روحاين.

�صلطان بن زايد يهنئ �صلطان 
عمان بذكرى يوم النه�صة

•• اأبوظبي-وام: 

�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث 
�جلللة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة مبنا�شبة 

ذكرى �لثالث و�لع�شرين من يوليو يوم �لنه�شة �ملباركة .
وعرب �شموه يف برقيته عن �شادق تهانيه ومتنياته جلللته 
�ملزيد  �ل�شقيق  �لعماين  ولل�شعب  و�ل�شعادة  �ل�شحة  مبوفور 

من �لتقدم و�لرخاء يف ظل قيادة جللته. 
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عبداهلل بن زايد يزور وا�صنطن ويلتقي كبار امل�صوؤولني الأمريكيني
•• وا�شنطن-وام:

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ب��د�أ 
زيارة  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
و��شنطن  �لأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ع��ا���ش��م��ة 
�لأمريكي  ن��ظ��ريه  خللها  �لتقى 
ج����ون ك����ريي وم�����ش��ت�����ش��ارة �لأم����ن 
بالإ�شافة  ر�ي�����س  ���ش��وز�ن  �لقومي 
لعدد من قادة �لكونغر�س �لأمريكي 
�لإقليمية  �لأو�شاع  معهم  وناق�س 
�لتي  �لتحول  عملية  ذل��ك  يف  مب��ا 
�شوريا  يف  و�لو�شع  م�شر  ت�شهدها 
�ل�شر�ع  �مل��ب��ذول��ة حل��ل  و�جل���ه���ود 
�ل��ع��رب��ي �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع���لوة على 
�ل�شبل �لكفيلة بزيادة �لتعاون بني 

�لأمريكيني  �مل�شوؤولني  مع  نهيان 
خم�����اط�����ر ج�����م�����اع�����ات �لإ�������ش������لم 
�ملتطرفة  و�جل��م��اع��ات  �ل�شيا�شي 
�لتي تقو�س �ل�شتقر�ر يف منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط من خلل �لتدخل 

يف �شوؤون �لدول �لأخرى.
�خلارجية  وزي�����ر  ل��ق��ائ��ه  وخ�����لل 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أث����ن����ى  �لأم����ري����ك����ي 
ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان على 
وخ�شو�شا  �لأم���ري���ك���ي���ة  �جل���ه���ود 
�ل�������دور �ل������ذي ي���ق���وم ب����ه �ل���وزي���ر 
�لأمريكي �شخ�شيا ملو��شلة عملية 
�لفل�شطينية  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلم 
��شتئناف  على  �لطرفني  وت�شجيع 
حلل  �لتو�شل  يف  �أم��ل  �ملفاو�شات 

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
خماطر  ل���درء  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
تعزيز  بهدف  �ملنطقة  يف  �ل��ع��دو�ن 
�ل�شلم و�ل�شتقر�ر وحتقيق �لتنمية 

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
�خلارجية  وزي������ر  ���ش��م��و  و�أط�����ل�����ع 
�لأمريكية  �حل��ك��وم��ة  م�������ش���وؤويل 
و�أع�����ش��اء �ل��ك��ون��غ��ر���س ع��ل��ى جهود 
�ل�شعب  ل���دع���م  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
�لنتقالية  �لعملية  خلل  �مل�شري 
ك���م���ا ب���ح���ث �أوج��������ه �ل����ت����ع����اون مع 
�لأخرى  و�لدول  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�شتقر�ر  حتقيق  يف  للم�شاعدة 
ناق�س  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف  م�شر.  يف 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 

ير�شي كافة �لأطر�ف.
كما تبادل �شموه مع قادة جمل�شي 
�ل�������ش���ي���وخ و�ل�����ن�����و�ب روؤي��������ة دول����ة 
منطقة  يف  ل��ل��ت��ط��ور�ت  �لإم�������ار�ت 
��شتعر�س  ك��م��ا  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  و����ش���ائ���ل  م��ع��ه��م 
�ل���ث���ن���ائ���ي ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن م���وؤك���د� 
�لع�شكرية  �ل��ع��لق��ات  ع��م��ق  ع��ل��ى 
و�لثقافية  و�لقت�شادية  و�لأمنية 

�لقائمة بينهما.
ر�فق �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لجتماعات  ت��ل��ك  يف  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شفري  �لعتيبة  �شعادة يو�شف مانع 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ل����دى  �ل���دول���ة 
زيارته  �شموه  و�ختتم  �لأمريكية. 

للعا�شمة �لأمريكية بزيارة �شفارة 
�لتقى  حيث  و��شنطن  يف  �ل��دول��ة 

بطاقم �ل�شفارة من �لدبلوما�شيني 
.. كما �أد�ر �شموه نقا�شا �شارك فيه 

�خلارجية  �ل�شيا�شة  حمللي  كبار 
�لأمريكية. 

حملة حممد بن را�صد لك�صوة مليون طفل حمروم حول العامل متدد جولتها يف م�صر
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة �لهلل �لأحمر عن متديد جولتها يف م�شر بهدف �لو�شول 
لأكرب عدد ممكن من �لأطفال �ملحرومني يف خمتلف �ملدن و�ملحافظات 
�مل�شرية. ومت �لإعلن عن زيادة عدد �لأطفال �مل�شتفيدين من �حلملة يف 
�أعقاب �لنتهاء من جولة توزيع �مل�شاعد�ت يف م�شر و�لتي ��شتمرت ملدة 
3 �أيام و�شملت عدة مدن ومناطق م�شرية من �شمنها �لدويئة وزينهم 
و�لإ�شماعلية ومدينة �ل�شيخ ز�يد و�لنه�شة. وقال �لدكتور حممد عتيق 
�لفلحي �لأمني �لعام لهيئة �لهلل �لحمر �ن توجيهات �شاحب �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بزيادة عدد �لأطفال �مل�شتفيدين من �حلملة 
يف  �لتوزيع  خطط  يف  �لنظر  لإع���ادة  دفعنا  �ملليون  حاجز  تخطيها  بعد 
بع�س �لدول خا�شة �لتي متر باأزمات �أو تعاين من ظروف �إن�شانية �شعبة 
حيث قمنا بزيادة عدد �مل�شاعد�ت �ملر�شودة لعدد من �لدول رغبة منا يف 
�لو�شول لأكرب عدد من �لأطفال �ملحرومني حول �لعامل. وكان �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم وجه بزيادة عدد �مل�شتفيدين من 
�حلملة بعد تخطيها حاجز �ملليون طفل م�شتفيد ل�شمان و�شول �لك�شوة 
�لتفاعل  لأكرب عدد ممكن من �لأطفال �ملحرومني يف �لعامل ويف �شوء 
�لكبري �لذي حظيت به �ملبادرة منذ �إطلقها من خمتلف �أطياف �ملجتمع 

وموؤ�ش�شاته. 

موؤ�ص�صة عي�صى القرق تتربع مبئة الف درهم ملركز را�صد لعلج ورعاية الطفولة
•• دبي-وام:

درهم  �ألف   100 مبلغ  �لقرق �خلريية  �شالح  عي�شى  موؤ�ش�شة  قدمت 
�ملوؤ�ش�شة  دعما من  �لطفولة  ورعاية  لعلج  ر��شد  ل�شالح طلبة مركز 
لهذ� �ملركز �خلريي و�لإن�شاين �لذي يقوم على تاأهيل وعلج وتدريب 
�ل�شيدة مرمي  وت�شلمت  �لإعاقة.  ذوي  300 طالب وطالبة من  نحو 
عثمان �ملدير �لعام للمركز �ل�شيك من �ل�شيدة مرمي �لقرق نائب رئي�س 
�لدعم  لهذ�  تقديرها  بالغ  عن  معربة  �لقرق  جمموعة  �إد�رة  جمل�س 
و�لتدريبية  �لعلجية  وبر�جمه  �ملركز  ق��در�ت  تعزيز  يف  �أ�شهم  �ل��ذي 
و�لتاأهيلية. وقالت �أن هذه �ملوؤ�ش�شة �خلريية �لر�ئدة �عتادت على دعم 
�ملركز كل عام مما يوؤكد متا�شك جمتمعنا �لإمار�تي وت�شامنه يف كل 

�شبل �خلري ومن �جل كل �لأهد�ف �لنبيلة و�لغايات �ل�شامية.

حمدان بن زايد ي�صهد الأم�صية الرم�صانية الثالثة حلكومة اأبوظبي يف املنطقة الغربية
•• املنطقة الغربية-وام: 

���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�ملنطقة �لغربية م�شاء �أم�س �لول 
�لثالثة  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �لأم�������ش���ي���ة 
ز�يد  مدينة  يف  �أب��وظ��ب��ي  حلكومة 
باملنطقة �لغربية بح�شور �أ�شحاب 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�شاء  �ملعايل 
ووك��لء ومديري  �أبوظبي  لإم��ارة 
�جلهات �حلكومية و500 موظف 
من �جلهات �حلكومية يف �ملنطقة 

وتعزيز  �لجتماعي  �لتو��شل  على 
�أجل  �أج��و�ء �لألفة و�ل��رت�ب��ط من 
�لجتماعية  �خل���������رب�ت  ت�����ب�����ادل 
وتقدير�  و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة  و�مل��ع��رف��ي��ة 
بذلوها  �ل��ت��ي  لأعمالهم  وتكرميا 

ويبذلونها على مد�ر �لعام.
�شمو  ت��ف��ق��د  �لأم�����ش��ي��ة  ب���د�ي���ة  ويف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�أجنحة �جلهات �حلكومية �مل�شاركة 
�لأم�شية  ب��رن��ام��ج  ب��ع��ده��ا  ..ب������د�أ 
ب��ت��لوة �آي����ات م��ن �ل��ذك��ر �حلكيم 
ت���له���ا �ل�����ش��ي��خ ر���ش��ي��د �آي�����ت �إم����ام 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل.

�أحمد  �ل�����ش��اع��ر �لإم����ار�ت����ي  وق����دم 
حول  ق�شيدة  �ملن�شوري  هياي  بن 
�لفخر و�لنتماء للوطن ..كما قدم 
�لدكتور جمال �لكعبي مدير د�ئرة 
خدمة �لعملء و�لت�شال �ملوؤ�ش�شي 
يف هيئة �ل�شحة حما�شرة �شحية 
�لأمر��س  حتدث فيها عن عدوى 
وطرق وو�شائل �نتقالها وبالأخ�س 
و�لإجر�ء�ت  �لتجمعات  مناطق  يف 

�لوقائية �ملرتبطة بها.

�لغربية.
�شعار  حتمل  و�لتي  �لأم�شية  تاأتي 
�ملبادر�ت  خ��امت��ة  ع��ن��دن��ا  ب��رزت��ك��م 
�لعامة  �لأم����ان����ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
يف �شهر رم�شان �ملبارك �إذ مت عقد 
�لأم�شية �لأوىل يف مدينة �أبوظبي 

و�لثانية يف مدينة �لعني.
�إىل تر�شيخ  �لأم�شيات  تهدف هذه 
و�لتعارف  �ل���و�ح���د  �ل��ف��ري��ق  روح 
م��وظ��ف��ي �جل��ه��ات �حلكومية  ب��ني 
و�لت�شجيع  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  يف 

تطور �لإمارة وريادتها.
�أعدته  وثائقي  ثم مت عر�س فيلم 
�شركة �أبوظبي للإعلم تناول قيم 
�لرم�شانية  و�لتقاليد  �ل��رت�ب��ط 
يف جم��ت��م��ع �لإم�������ار�ت م���ن خلل 
�خلريية  �مل�����ب�����ادر�ت  ����ش��ت��ع��ر����س 
�مل��غ��ف��ور له  و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف عهد 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي ر�شخ 
قيم �لتلحم و�لرت�بط بني فئات 
يو��شل  �ل��ذي  �لنهج  وهو  �ملجتمع 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  م�����ش��ريت��ه ���ش��اح��ب 

�لقو�ت  ���ش��ه��د�ء  م�شجد  وخ��ط��ي��ب 
�مل�شلحة يف مدينة ز�يد.

ب���ع���د ذل�����ك �أل����ق����ى م���ع���ايل �ل���ل���و�ء 
�لكتبي  �����ش����امل  �حل�������ريي  ع���ب���ي���د 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي نائب  ع�����ش��و 
�أبوظبي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د 
�لأم�شيات  �أن هذه  فيها  �أك��د  كلمة 
وت���ق���دي���ر� ملوظفي  ت��ك��رمي��ا  ت���اأت���ي 
�حلكومة وذلك �ن�شجاما مع روؤية 
د�ئما  توؤكد  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة 
بالعن�شر  �له��ت��م��ام  ���ش��رورة  على 
يف  �أ�شا�شي  دور  من  له  ملا  �لب�شري 

وق��دم �لإع��لم��ي ح��ارب �ل�شويدي 
ف��ق��رة �مل�����ش��اب��ق��ات �ل��رت�ث��ي��ة �لتي 
ت�شمنت معلومات مرتبطة باإمارة 
�أب����وظ����ب����ي ح���ي���ث ق����دم����ت ج���و�ئ���ز 
للفائزين. ويف ختام �لأم�شية �أعرب 
بت�شريف  �شعادتهم  ع��ن  �حل�شور 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن ز�ي����د 
�لرم�شانية  للأم�شية  نهيان  �آل 
تكر�ر  �أملهم يف  �أع��رب��و� عن  ..كما 
م��ث��ل ه����ذه �مل����ب����ادر�ت �ل���ت���ي متنح 
�لفر�شة للتو��شل ولقاء �ملوظفني 

وم�شوؤويل �جلهات �حلكومية.

الهلل الحمر تبداأ توزيع م�صاعدات حملة حممد بن را�صد اآل مكتوم لك�صوة مليون طفل حمروم يف ملوي واألبانيا
•• دبي-وام:

�م�س  �لأح��م��ر  �لهلل  ب��د�أت هيئة 
جولة جديدة من توزيع �مل�شاعد�ت 
�خلا�شة بحملة حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم 
هيئة  ممثلو  وو�شل  �لعامل.  ح��ول 
�لهلل �لحمر جمهوريتي ملوي 
�ل���ذي ت�شتمر  �ل��وق��ت  و�أل��ب��ان��ي��ا يف 
على  �لك�شوة  ب��ت��وزي��ع  �لهيئة  فيه 
�لآخ���ري���ن يف عدد  �لأط���ف���ال  �آلف 
م��ن �ل���دول ح��ول �ل��ع��امل . وبد�أت 
�ملدن  �لتي ت�شتهدف عدد�  �حلملة 
ملوي  يف  �لرئي�شية  و�ملحافظات 
حمافظة  يف  �ل���ك�������ش���وة  ت����وزي����ع   �
م��ن��ق��وت�����ش��ي و����ش���ط م������لوي على 
�لأي���ام  خ���لل  �حل��م��ل��ة  ت�شتمر  �أن 
كل  يف  �مل�شاعد�ت  بتوزيع  �لقادمة 
وديلوجنوي.  و�شارميا  ديت�شا  من 
�أما يف جمهورية �ألبانيا فقد قامت 
بتوزيع  �لح����م����ر  �ل����ه����لل  ه��ي��ئ��ة 
�لأطفال  �آلف  ع��ل��ى  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ملحرومني يف عدد من �ملحافظات 
�لأل���ب���ان���ي���ة م��ث��ل ت���ري�ن���ا ودور������س 
وك����روي����ا. و�أك�����د �ل���دك���ت���ور حممد 
عتيق �لفلحي �لأمني �لعام لهيئة 

�لهلل  هيئة  وف��د  ك��ان  �لف�شيل. 
�لأح���م���ر ق��د ب����د�أ ب��الأم�����س توزيع 
�لأطفال  �آلف  ع��ل��ى  �مل�����ش��اع��د�ت 
وباك�شتان  جيبوتي  يف  �ملحرومني 
�لأط��ف��ال يف كل  و�شط فرحة من 
�لك�شوة.  ل���ش��ت��لم��ه��م  �ل��ب��ل��دي��ن 
وت�شتمر �لهلل �لأحمر �لإمار�تي 
يف جمع �لتربعات �خلا�شة بحملة 
�آل مكتوم لك�شوة  حممد بن ر��شد 
مليون طفل حم��روم ح��ول �لعامل 
رم�شان  ����ش���ه���ر  م�����ن   19 ح���ت���ى 
“يوم  ي�������ش���ادف  و�ل������ذي  �جل������اري 
يف  �لإمار�تي”  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��م��ل 
�ل�شيخ  ل���ه  �مل��غ��ف��ور  ذك����رى رح��ي��ل 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�هلل ثر�ه.. وميكن �لتربع باحلملة 
عن طريق خدمة �لر�شائل �لن�شية 
�لتي توفرها �شركتا دو و�ت�شالت 
ح�شابات  ط���ري���ق  ع���ن  �ل���ت���ربع  �أو 
�خلا�شة  �لبنكية  �لأح��م��ر  �لهلل 
�لإل���ك���رتوين  �مل���وق���ع  �أو  ب��احل��م��ل��ة 
�لأح��م��ر كما ميكن  �ل��ه��لل  لهيئة 
مو�قع  طريق  عن  للحملة  �لتربع 
بالهلل  �خلا�شة  �لتربعات  جمع 
�لأحمر و�ملنت�شرة يف جميع �إمار�ت 

�لدولة.

�لهيئة  ح���ر����س  �لح���م���ر  �ل���ه���لل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ف��ار�ت �ل��دول��ة يف 
��شتهد�ف  ع��ل��ى  �ل������دول  خم��ت��ل��ف 
دول ج��دي��دة خ���لل ج��ول��ة توزيع 
ر��شد  بن  حممد  حملة  م�شاعد�ت 
م��ل��ي��ون طفل  ل��ك�����ش��وة  م��ك��ت��وم  �آل 
و�لو�شول  �ل���ع���امل  ح���ول  حم����روم 
�لأطفال  م���ن  ع���دد مم��ك��ن  لأك����رب 
�لتن�شيق  ب�شدد  ونحن  �ملحرومني 

جلولة جديدة من �لزيار�ت ت�شم 
و�أ�شار  عدد �من �لدول �جلديدة”. 
�إىل �أنه مت �ختيار �لدول �مل�شتفيدة 
من �حلملة بناء على تقارير �لهيئة 
عن �لأو�شاع �لإن�شانية يف خمتلف 
جتاربنا  ع��ل��ى  وب���ن���اء  �ل���ع���امل  دول 
�ل�شابقة يف تنظيم �حلملت حيث 
حر�شنا على ��شتهد�ف �لدول �لتي 
�شعبة  �إن�شانية  �أو���ش��اع  من  تعاين 

�ملعي�شية  �لظروف  على  تاأثري  ذ�ت 
ل���لأ����ش���ر وخ���ا����ش���ة �لأط�����ف�����ال “ . 
و�أعرب �لأطفال يف كل من ملوي 
���ش��ع��ادت��ه��م ل�شتلم  و�أل��ب��ان��ي��ا ع��ن 
ملب�س جديدة من ممثلي �لهيئة 
كما �أعرب �أولياء �لأمور تقديرهم 
�شعب  من  �لإن�شانية  �للفتة  لهذه 
�أدخ��ل��ت �لفرحة  �لإم�����ار�ت و�ل��ت��ي 
�ل�شهر  �أطفالهم يف هذ�  نفو�س  يف 

اأع�صاء املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأبوظبي يتفقدون مهرجان ليوا للرطب

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي مهرجان ليو� للرطب 2013 
�ملقام حاليا يف مدينة مزيرعه ليو� باملنطقة �لغربية. و��شتمع كل من معايل 
خليفة  خلدون  ومعايل  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  حممد 
�ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية ومعايل نا�شر �أحمد �ل�شويدي رئي�س 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية ومعايل �للو�ء عبيد �حلريي �شامل �لكتبي نائب 
�لقائد �لعام ل�شرطة �أبوظبي ومعايل �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي مدير 
عام جمل�س �أبوظبي للتعليم ومعايل ماجد �ملن�شوري رئي�س د�ئرة �ل�شوؤون 
مدير  �ملزورعي  خلفان  عبيد  �ل�شيد  من  �شرح  �ىل  �لزيارة  خلل  �لبلدية 
وبر�مج  �ملختلفة وفعاليات  �لرطب  للرطب حول م�شابقات  ليو�  مهرجان 
�ملهرجان.. وتفقد معاليهم �أق�شام �ملهرجان و�طلعو� على �أجنحة �ل�شناعات 
�أع�شاء  �جل��ول��ة  و�شملت  �ل�شعبي.  و�ل�شوق  �ليدوية  �حل��رف  وم�شغولت 
�مل�شاركة  �أجنحة �جلهات �حلكومية و�ل�شركات �خلا�شة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
يف �ملهرجان.. وتبادل معاليهم �حلديث مع �مل�شاركني و�طلعو� على منتجات 
�لتمور �ملختلفة �لتي يزخر بها �ملهرجان. و�أثنى �أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي 
تنظيمها  وح�شن  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  جهود  على  �ل��زي��ارة  ختام  يف 
ومتطلباتهم  �جلمهور  �حتياجات  تلبي  �لتي  �ملتنوعة  و�لأن�شطة  للرب�مج 
وثمنو� م�شاركة �جلهات �حلكومية و�ل�شركات �خلا�شة و�لأفر�د �مل�شاركني 
ي�شكلون  �لذين  �ملهرجان  �لعام من  ل��دورة هذ�  و�لد�عمني  �لرعاة  وجميع 
منظومة جناحه يف كل عام. و�أكدو� باأن مهرجان ليو� للرطب ر�شخ نف�شه 
كاحتفالية كرنفالية تر�ثية ي�شتمتع بها زو�ره من د�خل �ملنطقة �لغربية 
�لإمار�تي  �ل���رت�ث  روح  ب��ث  يف  ي�شاهم  �أن  �ملهرجان  ��شتطاع  �إذ  وخارجها 

�لأ�شيل ون�شر ثقافته �ملتو�رثة عن �لآباء و�لأجد�د. 

جمل�س اأبوظبي للتعليم يوا�صل تنفيذ برنامج متكني ل�صقل مهارات القيادات املدر�صية واملعلمني
•• ابوظبي- وام: 

للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  يو��شل 
ت��ن��ف��ي��ذ ب���رن���ام���ج مت���ك���ني لإع������د�د 
وتاأهيل �لقياد�ت �ملدر�شية و�ملعلمني 
يف �إطار دعم جهود �لإمارة �لر�مية 
�ملخرجات  م�����ش��ت��وى  حت�����ش��ني  �إىل 
خلل  ومت  ل��ل��ط��ل��ب��ة.  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
 2013-2012 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام 
 248 يف  �ل�����ربن�����ام�����ج  ت���ط���ب���ي���ق 
�أبوظبي  ب��اإم��ارة  حكومية  مدر�شة 
�ألف   300 وت��ق��دمي م��ا يزيد ع��ن 

�مل���ن���ظ���وم���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف �إم������ارة 
�أبوظبي ..م�شيفا �أن تلك �لرب�مج 
�إعد�د  �إىل  �لر�مية  �جلهود  تدعم 
ل�شمان  �ملو�طنة  �ل��ك��و�در  وتاأهيل 
ومتيزه  �لتعليم  �لنظام  ��شتد�مة 

يف �مل�شتقبل.
يعتزم  �ملجل�س  �أن  �لظاهري  و�أك��د 
تو�شيع  يف  �ل��ر�ئ��د  نهجه  مو��شلة 
�ملدر�شية  �ل����ق����ي����اد�ت  م�������ش���ارك���ة 
و�ملعلمني و�أولياء �لأمور وغريهم 
�مل��ع��ن��ي��ة يف جهود  �لأط�������ر�ف  م���ن 
ت��ط��وي��ر �مل���د�ر����س ومب���ا ي����وؤدي �إىل 

�ملدر�شية  للقياد�ت  تدريبية  �شاعة 
و�ملعلمني �مل�شتهدفني.

وق����������ال ������ش�����ع�����ادة حم����م����د ����ش���امل 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري 
مبجل�س  �مل���در����ش���ي���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
�ملجل�س  �إن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب����وظ����ب����ي 
�أف�شل بر�مج  يحر�س على توفري 
�لتطوير �ملهني للعاملني باملد�ر�س 
من  �أ�شا�شيا  مكونا  ذل��ك  باعتبار 
�ملدر�شي �جلديد  �لنموذج  مكونات 
�مل��ب��ادر�ت �ملهمة �لتي  �إح���دى  وه��و 
مب�شتوى  �لرت������ق������اء  ت�������ش���ت���ه���دف 

تعزيز �لعملية �لتعليمية وحت�شني 
خلل  م����ن  وذل������ك  �ل��ط��ل��ب��ة  �أد�ء 
�لرتبوية  �لأ�شاليب  �أح��دث  توفري 
�ل��ت��ي ت��ت��لءم م��ع م��ع��اي��ري �لقرن 
�لهتمام  م��ع  و�لع�شرين  �حل���ادي 
وتر�ث  �لوطنية  �لهوية  برت�شيخ 

�لدولة.
�لتدريبية  �لفعاليات  يف  و���ش��ارك 
�ألف  لربنامج متكني ما يزيد عن 
�مل��در���ش��ي��ة ميثلون  �ل���ق���ي���اد�ت  م���ن 
قياد�ت  م���ن  �مل���ائ���ة  99يف  ح����و�يل 
�لربنامج  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �مل����د�ر�����س 

وهم مديرو �ملد�ر�س وم�شاعدوهم 
وروؤ�����ش����اء ه��ي��ئ��ات �ل��ت��دري�����س وبلغ 
�لتدريب  ���ش��اع��ات  ع���دد  م��ت��و���ش��ط 
�لتي تلقاها كل قيادي خلل �لعام 

�لدر��شي �ملا�شي 56 �شاعة.
ك��م��ا ���ش��ارك يف �ل��ت��دري��ب م��ا يزيد 
عن 1000 معلم �أي 97 يف �ملائة 
�مل�شاركة  �ملد�ر�س  من عدد معلمي 
عدد  متو�شط  وب��ل��غ  �ل��ربن��ام��ج  يف 
كل  تلقاها  �لتي  �لتدريب  �شاعات 
معلم خلل �لعام �لدر��شي �ملا�شي 

25 �شاعة.
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•• دبي-الفجر:

قام وفد من ق�شم �شوؤون �ملحامني و�خل��رب�ء و�ملرتجمني 
�إىل مركز  بزيارة  دبي  �لق�شايا يف حماكم  ب��اإد�رة خدمات 
�أبوظبي,  ب��اإم��ارة  �ل��ت��ج��اري  و�لتحكيم  للتوفيق  �ب��وظ��ب��ي 
وذلك يف �إطار تعزيز �لتو��شل بني حماكم دبي و�ل�شركاء 
�ل�شرت�تيجيني, من �أجل �ل�شتفادة من �أف�شل �ملمار�شات 
بتنظيم  �ملتعلقة  �لعمليات  جم��ال  يف  �ملطبقة  و�ل��ت��ج��ارب 

�أعمال �لتحكيم.
ح��ي��ث مت ����ش��ت��ع��ر����س �أب����رز �خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة م��ن �ملركز 
للتحكيم,  �أبوظبي  مركز  ل��دى  �ملحكمني  قيد  �آل��ي��ة  منها 
للمحكمني,  �ملركز  من  �ملقدمة  و�لت�شهيلت  و�خل��دم��ات 
لتعيني  �لتطرق  مت  كما  �لتحكيم,  ق��و�ع��د  �إىل  بالإ�شافة 

�خل�شو�س,  بهذ�  �مل��رك��ز  ل��دى  �ملتبعة  و�لأ���ش�����س  �ملحكمني 
وت�شنيف  �مل��رك��ز,  ل��دى  �ملحكمني  �أت��ع��اب  حت��دي��د  وكيفية 
�أهم  مناق�شة  مت  كما  �لتخ�ش�س,  وف��ق  �ملحكمني  ج���د�ول 

�لتحديات و�ل�شعوبات �لتي تو�جه عملية �لتحكيم .
وقد جاءت هذه �لزيارة �شمن جهود ق�شم �شوؤون �ملحامني 
و�خل���رب�ء و�مل��رتج��م��ني �ل��ه��ادف��ة �ىل �لرت��ق��اء باخلدمات 
مل���ب���ادرة ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �لتحكيم يف  �مل��ق��دم��ة وت��ن��ف��ي��ذ�ً 
حماكم دبي, وقد �شم وفد حماكم دبي كًل من حميد �شامل 
�ل�شرقي رئي�س ق�شم �شوؤون �ملحامني و�خلرب�ء و�ملرتجمني 
و�خلبري  �خل��رب�ء,  �شوؤون  �شعبة  رئي�س  �ل�شام�شي  وحمدة 
مبحاكم  و�مل��ح��ك��م��ني  �خل����رب�ء  جل��ن��ة  ع�شو  �لن�شر  ع��م��ار 
دبي, وكان يف ��شتقبال �لوفد �لدكتور جمدي قا�شم �ملدير 

�لتنفيذي ملركز �بوظبي للتوفيق و�لتحكيم �لتجاري. 

•• اأبوظبي-وام:

�ليوم  فعالياته   2013 ل��ل��رط��ب  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان  يختتم 
كبري�  �إقبال  �شهدت  �أن  بعد  �لغربية  �ملنطقة  يف  �خلمي�س 
�أك���دو�  م��ن �مل�����ش��ارك��ني و�ل�����زو�ر م��ن خمتلف دول �ل��ع��امل 
�أن �ملهرجان جنح يف ر�شم مكانته على �خلارطة  جميعهم 

�ل�شياحية يف �ملنطقة و�لعامل.
وق����دم ك���ل م���ن ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان �مل���زروع���ي م��دي��ر �ملهرجان 
جلنة  يف  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر  �لقبي�شي  بطي  وع��ب��د�هلل 
�جلهة  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان وخ��م��ي�����س حم��م��د �مل����زروع����ي مدير 
تقديرية  و�شهاد�ت  دروع��ا  �ملهرجان  يف  �للوج�شتي  �لدعم 
لرعاة �ملهرجان �ملتمثلني بالر�عي �لرئي�شي �شركة برتول 
�أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة �أدن�����وك وم��وؤ���ش�����ش��ة �لإم������ار�ت للطاقة 
�لزر�عية  �ل��ظ��اه��رة  و���ش��رك��ة  �لبلتيني  �ل��ر�ع��ي  �ل��ن��ووي��ة 
حممد  و�شركة  �لذهبي  �لر�عي  �لزر�عية  �لفوعة  و�شركة 

ر�شول خوري و�أولده عن رعايتها �لف�شية.
لد�عمي  تقدير  و�شهاد�ت  دروع��ا  �ملهرجان  كما قدم مدير 
وجمل�س  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  وهم  �ملهرجان 
�أبوظبي و�لقيادة  �لنقل يف  �لغربية ود�ئ��رة  �ملنطقة  تنمية 
وجهاز  �ملز�رعني  ومركز خدمات  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت وبلدية 
�إد�رة  وم��رك��ز  للتوزيع  �أبوظبي  و�شركة  �لغربية  �ملنطقة 
�مل�����ش��ارك��ني يف �ملهرجان  �ل��ل��ج��ن��ة  ف��ي��م��ا ك��رم��ت  �ل��ن��ف��اي��ات 

و�شلمتهم �شهاد�ت �لتقدير.
�ملهرجان  �إد�رة  �إن  �ملزروعي  عبيد خلفان  قال  ناحيته  من 
د�أب����ت ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى ت��ك��رمي �لرعاة 
و�لد�عمني و�مل�شاركني وذلك تقدير� للجهود �لتي قدمها 

�جلميع لإجناح �ملهرجان و�إظهاره بال�شورة �ملتاألقة خا�شة 
�أن �حلدث يف دورته �لتا�شعة له ميزة �إ�شافية كونه تز�من 

مع قدوم �شهر رم�شان �ملبارك.
من جهته �أكد �لنقيب عبد �لرحمن �لعبد�هلل �لعلي ممثل 
�ملنطقة  لق�شم  �مل��روري  و�ل��دوري��ات �جلناح  �مل��رور  ملديرية 
م�شاركة  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��لق��ات  ف��رع  �لغربية 
�ملرورية  �لثقافة  ن�شر  يف  يكمن  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان  يف  �مل���رور 
�ل�شلوكيات  تغيري  على  و�لعمل  كافة  �ملجتمع  �شر�ئح  بني 
و�ملرور  �ل�شري  لقانون  �ملخالفني  �لأف���ر�د  ل��دى  �خلاطئة 
خلل  من  �مل���روري  �لوعي  ون�شر  �شحيحة  �شلوكيات  �إىل 
�ل��ت��ذك��ري ب��الح��ت��ي��اط��ات �لأم��ن��ي��ة �ل��لزم��ة يف ك��ل مركبة 
وت��وع��ي��ة �ل�����ش��ائ��ق��ني ب����رتك م�����ش��اف��ة �أم�����ان وع����دم جتاوز 
�لإ�شار�ت �حلمر�ء لأن هذه �ملخالفات و�لأخطار قد توؤدي 

�إىل �لوفاة.
لهيئة  �ل��ت��اب��ع  �ل��غ��دي��ر  ج��ن��اح  يعر�س  مت�شل  �شعيد  على 
�ملنت�شبات  �مل��و�ط��ن��ات  م��ن  ع��دد  �لأح��م��ر منتجات  �ل��ه��لل 
�ليدوية  �مل��ن��ت��ج��ات  بت�شنيع  ي��ق��م��ن  و�ل���لت���ي  ل��ل��م�����ش��روع 
�لإم����ار�ت  �أ���ش��ال��ة جمتمع  ع��ن  �مل��ع��ربة  �ملتميزة  �ل��رت�ث��ي��ة 
و�إبد�عات �ملر�أة �لإمار�تية يف تطويع �ملنتجات و�مل�شغولت 

�ليدوية �ملنتجة من �خلامات �ملحلية.
�ملن�شوري مديرة  �لرحمن  ناعمة عبد  �أكدت  ناحيتها  من 
م�شروع �لغدير �أن �مل�شروع �لذي تن�شوي حتت لو�ئه عدد 
من �ملو�طنات �مل�شاركات يف �ملهرجان ميثل مبادرة متميزة 
لدعم �شر�ئح معينة من �ل�شيد�ت �ملو�طنات يتم تدريبهن 
هيئة  وتوليهن  �ملحلية  �لرت�ثية  �ملنتوجات  ت�شنيع  على 
على  م�شاعدتهن  بهدف  خا�شا  �هتماما  �لأح��م��ر  �لهلل 
�كت�شاب �خلرب�ت �للزمة لت�شنيع منتجات تر�ثية تتميز 

بالأ�شالة وتعربعن روح �لتاريخ �لعريق لدولة �لإمار�ت.

افتتاح 17 م�صجدًا يف اأبوظبي

دنانري ذهبية بختم الر�صول الأعظم يف مزاد جلمعية الإمارات 
للمتداولني يف يوم العمل الإن�صاين الإماراتي الأحد املقبل

الحتاد الن�صائي ينظم حما�صرة حول ف�صل �صهر رم�صان لنزيلت املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صلحية

•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شرت�تيجية  خلطتها  ت��ن��ف��ي��ذ� 
�أقرها جمل�س �ل��وزر�ء �ملوقر  �لتي 
�لقيادة  م���ن  م��ت��و����ش��ل  وب���دع���م   ,
�لرب  �أه��ل  م��ن  و�إ�شهاما  �لر�شيدة 

و�لعطاء من �أبناء �لوطن , تعزيز�ً 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ل��ر���ش��ال��ة 
�فتتاح  مت   , و�لأوق���اف  �لإ�شلمية 
ع�شرة م�شاجد يف �بوظبي �لعا�شمة 
و�ملناطق �ملجاورة لها ,يف �مل�شرف , 
 , و�ل��ف��لح   , �أ  وخليفة   , و�لنه�شة 

�ملقرر  وم��ن   , �ل�شناعية  و�مل�شفح 
�شبعة  ����ش��ت��لم  ي��ت��م  �أن  و�مل���ت���وق���ع 
�ل�شهر  �أخ��رى خلل هذ�  م�شاجد 
�شعادة  ب���ذل���ك  ����ش���رح   . �ل��ف�����ش��ي��ل 
�ملدير   , �مل����زروع����ي  ع��ب��ي��د  حم��م��د 
�لإ�شلمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

 41 �ف��ت��ت��اح  ق��د مت  �أن���ه  , م�شيفاً 
�جلاري  �لعام  بد�ية  منذ  م�شجد�ً 
م�شجد�ً   54 �إىل  �لعدد  لريتفع   ,
�أبوظبي  يف  �مل�شاجد  ه��ذه  باإ�شافة 
و�أن   , �جل���اري  �ل�شهر  نهاية  حتى 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شلمية 

مع  وب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق   , و�لأوق��������������اف 
�ل��ب��ل��دي��ات و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة على 
لإجناز  تخطط   , �لدولة  م�شتوى 
ملو�كبة  �شنوياً  م�شجد   200 نحو 
يف  و�ملت�شارعة  �لعمر�نية  �لنه�شة 

�لدولة .

•• دبي-وام: 

�لأ�شو�ق  للمتد�ولني يف  �لإم��ار�ت  تعر�س جمعية 
�مل��ال��ي��ة م�����ش��ك��وك��ات م��ن دن��ان��ري �إ���ش��لم��ي��ة ذهبية 
وف�شية منقو�س على �أحد وجهيها �خلتم �لر�شمي 
لر�شول �هلل حممد �شلى �هلل عليه و�شلم �أو �شعار 
ختم �ملدينة �ملنورة ومعرو�شات نادرة �أخرى وذلك 
ل�شالح  �ملقبل  �لأح���د  تقيمه  كبري  علني  م��ز�د  يف 
�لأع���م���ال �خل���ريي���ة ���ش��م��ن ف��اع��ل��ي��ات ي���وم �لعمل 
�لإن�����ش��اين �لإم��ار�ت��ي �ل��ذي ي��و�ف��ق 19 م��ن �شهر 
بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �إحياء لذكرى  رم�شان 

�شلطان �آل نهيان.
وقال حممد �لها�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�لإمار�ت للمتد�ولني يف �لأ�شو�ق �ملالية يف ت�شريح 
�ملز�د  �إن  دب��ي �م�س  �لإم���ار�ت و�م يف  �أن��ب��اء  لوكالة 
�لذي يقام يف فندق �أتلنتي�س بدبي ي�شمل لوحات 
فنية تعاقدت عليها �جلمعية خ�شي�شا مع فنانني 
عليها  مر�شوما  �ل��ي��وم  بهذ�  للإحتفاء  مو�طنني 
�أبيات من �أ�شعار �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�أو ما يعرف بفن  �ليدوي  با�شتخد�م فنون �خلط 
�إ���ش��اف��ة �إىل ع��ب��اي��ات م��ط��رزة ببع�س  ك��ول��ي��ج��ر�يف 
�أ�شعاره رحمه �هلل مقدمة من د�ر �ملليكة �ل�شهرية 

لت�شميم �لعبايات.
ودعا كل �لأي��ادي �خلرية من مو�طنني ومقيمني 
على �أر�س دولة �لإمار�ت للم�شاركة يف �ملز�د �لذي 
يعد م��ن �أك���رب �مل����ز�د�ت �ل��ت��ي ت��ق��ام يف �ل��دول��ة من 
ح��ي��ث قيمة �مل��ع��رو���ش��ات ف��ي��ه وذل���ك لإع����لء قيم 
�شعبها.  يف  �ملتجذرة  و�لإخ��ل���س  و�ل��ب��ذل  �لعطاء 
بهذ�  حتتفي  وه���ي  �جلمعية  �أن  �لها�شمي  و�أك����د 
�ليوم ت�شدد على �أهمية �لعمل �لإن�شاين يف تعزيز 
�لأمن �ملجتمعي ون�شر ثقافة �ملبادرة �لذ�تية لعمل 
�لقادمة و�لرتويج للأعمال  �خلري لدى �لأجيال 
وكانت  �لإم���ار�ت  يف  و�مل��وؤث��رة  �لناجحة  �لإن�شانية 
بالتن�شيق  �أطلقت  قد  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة 

م��ع �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة م��ن وز�ر�ت وه��ي��ئ��ات يوم 
�ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين �لإم���ار�ت���ي ب��ق��ر�ر م��ن جمل�س 
�ل����وزر�ء �مل��وق��ر �إح��ي��اء ل��ذك��رى �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
و�لتذكري  �هلل  رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
بعنو�ن  حملة  �شمن  و�لإن�شانية  �خل��رية  باأعماله 
ح��ب ووف����اء ل��ز�ي��د �ل��ع��ط��اء ت��رك��ز ع��ل��ى �لقتد�ء 
ون�شر  �جلميلة  �لقيم  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  ب��ه 
�لوعي باأهمية �أعمال �لرب و�خلري وتقدمي �لعون 
عهود  وق��ال��ت  و�ملحتاجني.  ل��لآخ��ري��ن  و�مل�شاعدة 
للمتد�ولني  �لإم��ار�ت  �مل��ايل جلمعية  �ملدير  عبيد 
�ملز�د  ري��ع  �إن  ل��و�م  ت�شريح  �ملالية يف  �لأ���ش��و�ق  يف 
د�ر �لرب  مل�����ش��اري��ع ج��م��ع��ي��ة  ���ش��ي��خ�����ش�����س  �ل��ع��ل��ن��ي 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  �لدولة وخارجها  د�خ��ل  �خلريية 
�أ�شعار �ملعرو�شات تبد�أ من 500 درهم �إىل 500 
�ألف درهم حيث �شيقام �ملز�د عليها يف وجود عدد 
و�ملهتمني  و�مل�شتثمرين  �لأعمال  رج��ال  من  كبري 
ومن �أهل �خلري دعتهم �جلمعية �إىل ح�شور حفل 
�أتلنت�س  فندق  يف  �خل�شو�س  لهذ�  تقيمه  فخيم 

يف نخلة جمري� .
من جهته ذكر �شلمان حممود هادي �أمني �شر عام 
جمعية �لإمار�ت للمتد�ولني يف �لأ�شو�ق �ملالية �أن 

عدد� من �شركات بيع �ملجوهر�ت �مل�شهورة �شت�شارك 
�مل����ز�د مب�����ش��غ��ولت ذه��ب��ي��ة مم��ي��زة منها مطرز  يف 
�لأعمال  ل�شالح  بريعها  للتربع  كرمية  باأحجار 
�خلريية. و�أو�شح �أن من بني هذه �ل�شركات جولد 
�لتي تدير عملياتها برتخي�س  �لإمار�تية  �إي  �إيه 
من مركز دبي لل�شلع �ملتعددة �لتي �شتبادر بعر�س 
كمية من �لعملت �لذهبية و�لف�شية �لتي تتميز 
بنقو�س ختم �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم وختم 
د�ما�س  �شركتي  �إىل  �إ�شافة  عليها  �مل��ن��ورة  �ملدينة 
. من ناحيته  �لأن��و�ر للمجوهر�ت  و  للمجوهر�ت 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لأه���ل���ي  ح�شن  �أح��م��د  �أ����ش���ار 
�جلمعية �إىل �أن �شركة مونتيجر�با �لتي تعد �أقدم 
�شركة �إيطالية يف �لكتابة على �أرقى �أنو�ع �لأقلم 
�ملز�د  يف  �شت�شارك   1912 ع��ام  تاأ�ش�شت  �لعاملية 
باأقلم نادرة حمفور عليها بالألو�ن علم �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وقت قيام �لإحتاد عام 1971 .
بعر�س  �لتا�شعة م�شاء  �شيبد�أ يف  �ملز�د  �إن  و�أ�شاف 
ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ع��ن �ل��ل��م��ح��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة لل�شيخ 
�خلريية  وع��ط��اء�ت��ه  �هلل  رحمه  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
بينها م�شر  �لبلد�ن من  لعدد من  زيار�ته  خلل 

وباك�شتان.
يذكر �أن جمعية �لإمار�ت للمتد�ولني يف �لأ�شو�ق 
عام  من  نوفمرب  يف  تاأ�ش�شت  دب��ي  ومقرها  �ملالية 
�لعاملية  �مل��ن��ظ��م��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  وت��ع��م��ل   2011
للمتد�ولني يف �لبور�شات �لعاملية ومقرها فرن�شا 
وت�����ش��م �جل��م��ع��ي��ة ح��ال��ي��ا ن��ح��و 200 ع�����ش��و من 
جن�شيات خمتلفة لت�شبح حلقة و�شل بني �جلهات 
�حلكومية و�ملتعاملني يف �أ�شو�ق �لأ�شهم �لإمار�تية 
�ملتعاملني  توعية  وزي���ادة  و�أج��ان��ب  مو�طنني  م��ن 
باأ�شو�ق  �لنهو�س  كيفية  حول  �ملقرتحات  و�إع��د�د 
�إبد�ء �لر�أي حول  �لأ�شهم �لإمار�تية و�مل�شاركة يف 
�لأع�شاء  ت��و�ج��ه  ق��د  �لتي  و�مل�شكلت  �ل��ت��ط��ور�ت 
و�مل�شوؤولني  �لر�شمية  �جلهات  مع  �لتن�شيق  عرب 

يف �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لعام  �لن�شائي  مبارك رئي�شة �لحتاد 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
للأمومة و�لطفولة �أم �لإمار�ت نظم 
مع  بالتعاون  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لإ�شلمية  لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 
�شهر  ف�����ش��ل  و�لأوق����������اف حم���ا����ش���رة 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  لنزيلت  رم�شان 
و�لإ����ش���لح���ي���ة ق�����ش��م �ل��وث��ب��ة وذلك 
تطمئن  �هلل  بذكر  �أل  م��ب��ادرة  �شمن 

�لقلوب .
�ل��دك��ت��ورة ر��شية  �مل��ح��ا���ش��رة  ق��دم��ت 
�لعامة  �ل���ه���ي���ئ���ة  يف  و�ع����ظ����ة  ����ش���امل 
�لإ�شلمية و�لأوقاف مفتية  لل�شوؤون 
�لدولة  �لر�شمي للإفتاء يف  �ملركز  يف 
�لحتاد  موظفات  م��ن  ع��دد  بح�شور 
م�شلمة  نزيلة   36 و  �ل��ع��ام  �لن�شائي 

من عدة جن�شيات عربية و�أجنبية.
�لذكر  ح���ل���ق  ف�����ش��ل  �إىل  وت���ط���رق���ت 
و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �ل��ر���ش��ول  و�أن 
�ع��ت��ربه��ا رو����ش���ة م���ن ري���ا����س �جلنة 

و�أمر �ل�شحابة ر�شو�ن �هلل عليهم �أن 
�مللئكة  �أن  �إىل  م�شرية  منها  ينهلو� 
�لعلم  ل���ط���ال���ب  �أج���ن���ح���ت���ه���ا  ت��ب�����ش��ط 
�هلل  و�أن  �هلل  ذك��ر  على  وللمجتمعني 
�جلال�شني  يغ�شى  وت��ع��اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه 

برحمته.
�ل��ك��ب��ري هو  �ل�����ش��ج��ن  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
�شجن �لذنوب و�خلطايا و�أننا �لآن يف 
�شهر �لربكة و�لرحمات �شهر �لعطايا 
يغ�شانا  وج����ل  ع���ز  و�هلل  و�خل�������ري�ت 
من  وعتقه  وع��ف��وه  وف�شله  برحمته 

�لنار.
�لأن�شب  ه��و  �ل��وق��ت  ه���ذ�  �أن  و�أك�����دت 
ل��ل��ت��وب��ة و�ل���ش��ت��غ��ف��ار )ف��ك��ل ب��ن��ي �آدم 
خطاوؤون وخري �خلطائني �لتو�بون( 
فل بد �أن نقبل على �هلل بالرجوع �إليه 
نتعظ  �ملا�شي  نطوي  �شفحتنا  جندد 
عز  ف��اهلل  جديدة  �شفحة  ونفتح  منه 
�أث��ن��اء �ل�شيام  وج���ل ي��ح��ط �خل��ط��اي��ا 
وقد قال �شلى �هلل عليه و�شلم ) من 
غفر  و�حت�شابا  �إمي��ان��ا  رم�شان  �شام 
�لقد�شي  �حلديث  يف  �هلل  ويقول  ل��ه( 
) كل عمل �بن �آدم له �إل �ل�شيام فهو 
ب��ه( و�أو�شحت �لفرق  �أج��زي  و�أن��ا  يل 

يعفو  ح��ني  ف��اهلل  و�ملغفرة  �لعفو  ب��ني 
�إىل  ويبدلها  ذنوبه  ميحو  �لعبد  عن 
هو  رم�شان  �شهر  �أن  موؤكدة  ح�شنات 
�ل�شاحلات  عمل  على  �ملناف�شة  �شهر 
وهو �شهر �لتدريب على م�شك �لل�شان 
و�جتناب �لغيبة و�ل�شقي هو من يحرم 
من هذه �لرحمات وقد قال تعاىل )يا 
�ل�شيام  �آمنو كتب عليكم  �لذين  �أيها 
�ل���ذي���ن م���ن قبلكم  ك��م��ا ك��ت��ب ع��ل��ى 
لعلكم تتقون( فاملق�شد �لأ�شا�شي من 
�أن  وه��ي  �لتقوى  ح�شول  هو  �ل�شيام 

�هلل  غ�شب  وب���ني  بينه  �ل��ع��ب��د  يجعل 
نف�شه  ي��ظ��ل��م  ل  و�أن  وح��ج��اب��ا  ���ش��رت� 
�أ�شد  لأن  و�خلطايا  �ملعا�شي  بارتكاب 

�أنو�ع �لظلم هو ظلم �لنف�س.
ملعقة  ه���و  �ل��ل�����ش��ان  �أن  �إىل  ون���وه���ت 
�لقلب يخرج ما فيه فاإذ� كان �لل�شان 
�لقلب  �أن  ذل��ك  يعني  ويغتاب  ي��ك��ذب 
يفرح  وت��ع��اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  ف��ا���ش��د و�هلل 
بتوبة عبده فل بد من ��شتغلل هذه 
�لفر�شة �لطيبة يوم ل ينفع مال ول 

بنون �إل من �أتى �هلل بقلب �شليم .

�أهد�ف  �ملحا�شرة على ثلثة  و�أك��دت 
رئي�شية يجب �أن نحر�س عليها خلل 
هذه �لأيام �لف�شيلة وهي �أول �لتنقية 
و�لر�شول  و�جل���و�رح  و�لل�شان  للقلب 
عليه �ل�شلم يقول ) جاءكم �ملطهر( 
ويق�شد به �شهر رم�شان �لف�شيل لأن 
من  و�ل��ق��ل��ب  �لنف�س  يطهر  �ل�����ش��ي��ام 

�لذنوب.
عليه  �ل���ر����ش���ول  ق����ول  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
رم�شان  ق��ام  من   ( و�ل�شلم  �ل�شلة 
فالقيام   ) ل��ه  غفر  و�حت�شابا  �إمي��ان��ا 
فقد  �لنهار  وقيام  �لليل  قيام  نوعان 
ق����ال ع���ز وج����ل )ي����ا �أي���ه���ا �مل���دث���ر قم 
وكذلك  �لنهار  قيام  هو  وهذ�  فاأنذر( 
�لليل  �ملزمل قم  �أيها  يا   ( قال تعاىل 
�إل قليل( ويق�شد به قيام �لليل وقال 
�شلى �هلل عليه و�شلم ) �أل �أدلكم على 
�أف�شو�  حت��اب��ب��ت��م  فعلتموه  �إذ�  ���ش��يء 
�ل�شلم بينكم( فال�شلم معناه �لأمان 

و�ل�شكينة.
و�أ�شافت �إن �لتقوية هي �لأمر �لثاين 
وتكون  عليه  نحر�س  �أن  يجب  �ل��ذي 
بقر�ءة �لقر�آن منوهة �إىل �أن رم�شان 
قدميا كان �شهر� كباقي �شهور �ل�شنة 

�ل��ك��رمي فل  ب��ال��ق��ر�آن  لكن �هلل رفعه 
�ليومي  �أن يكون لكل م�شلم ورده  بد 
من �لقر�آن �لكرمي لينعك�س ذلك على 

�لقلب و�لأخلق و�ل�شلوك.
وقالت �إن �لأمر �لثالث فهو �لرتقية 
كيفية  ع��ن  د�ئ��م��ا  �مل�شلم  يبحث  ب���اأن 
ب��اأخ��لق��ه و�إمي���ان���ه فقر�ءة  �لرت���ق���اء 
�ل��ك��رمي و�ل��ت��دب��ر يف معانيه  �ل���ق���ر�آن 
�لدنيا  يف  �لإن�������ش���ان  ب��ارت��ق��اء  ك��ف��ي��ل��ه 

و�لآخرة.
ت��وج��ه��ت بع�س  �مل��ح��ا���ش��رة  ويف خ��ت��ام 
�لنزيلت بعدد من �لأ�شئلة �ل�شرعية 
للدكتورة �لو�عظة ثم وزعت موظفات 

�لحتاد �لن�شائي �لعام على �لنزيلت 
ك��ت��ي��ب��ات دي��ن��ي��ة ت��وع��وي��ة ب��ع��دة لغات 

وجمموعة من �مل�شاحف �لكرمية.
�شرور  �أول  �مل�����لزم  رف����ع  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لنعيمي �أ�شمى �آيات �لتقدير و�ل�شكر 
�جلزيل �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك على رعايتها ملبادرة ) �أل بذكر 
�هلل تطمئن �لقلوب( وعلى توجيهات 
�شموها �لكرمية �لتي ت�شب يف �شالح 
�لحتاد  موظفات  زي��ارة  مثمنا  �مل���ر�أة 
�لن�شائي �لعام و�لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
�لإ���ش��لم��ي��ة و�لأوق����اف وت��ق��دمي هذه 

�ملحا�شرة �لقيمة للنزيلت.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق��ال��ت ع��ائ�����ش��ة غليطة 
بذكر  �أل   ( م��ب��ادرة  من�شقة  �مل��ه��ريي 
�لحت����اد  �إن  �ل���ق���ل���وب(  ت��ط��م��ئ��ن  �هلل 
على  ج��اه��د�  �شيعمل  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  مع  �لتن�شيق 
و�لإ�شلحية لتبني �ملنتجات �ليدوية 
�ل���ن���زي���لت يف م�شغل  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي 
�لأن�شطة وت�شويقها لت�شجيعهن على 
�لعمل و��شتغلل وقت �لفر�غ و�لإبد�ع 
�أن فريق عمل �لحت��اد لحظ  خا�شة 
وج���ود �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ل��وح��ات �لفنية 
و�لأ�شغال �ليدوية �لتي تنتجها بع�س 

�لنزيلت.

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن حمد�ن  ز�ر 
م�شاء �أم�س �لول جمل�س حممد بن حروز �خلنبويل 
�ل�شحي ع�شو جمعية كلنا �لإم��ار�ت �لرم�شاين يف 
منطقة �لباهية. وتبادل �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن 
حمد�ن �آل نهيان �لتهاين ب�شهر رم�شان �ملبارك مع 

�حل�شور د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يعيد �شهر �لرحمة 
و�لعطاء على دولة �لإمار�ت و�شعبها وقيادتها وعلى 
و�لربكات.  باليمن  و�لإ�شلمية  �لعربية  �لأم��ت��ني 
�ملجتمعية  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن  ع����دد  م��ن��اق�����ش��ة  ومت����ت 
و�أهميتها يف تعزيز وتر�شيخ مفهوم �ملو�طنة و�أهمية 
مو�قع  و�شلبيات  و�إيجابيات  �لإجتماعي  �لتو��شل 
�ل��ت��و����ش��ل �لإج��ت��م��اع��ي وج���رى ع��ر���س ���ش��ور نادرة 

للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه وعدد من �ل�شيوخ و�أعرب حممد بن حروز 
�خلنبويل �ل�شحي عن �شعادته بزيارة �ل�شيخ حممد 
بن �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان ملجل�شه �لرم�شاين 
�أن يعيد ه��ذه �لأي��ام �ملباركة  ر�جيا �مل��وىل عز وج��ل 
على قيادتنا و�شعبنا ودولتنا باخلري و�لرخاء وعلى 

�لأمة �لعربية و�لإ�شلمية باليمن و�لربكات .

حممد بن �صلطان بن حمدان يزور جمل�س 
حممد بن حروز اخلنبويل ال�صحي

وفد حماكم دبي يطلع على اأف�صل املمار�صات يف 
مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري

مهرجان ليوا للرطب يختتم فعالياته اليوم
•• دبي-وام:

نادي دبي لل�شحافة جمل�شا  ينظم 
�لإن�شان..  ز�ي���د  بعنو�ن  رم�شانيا 
منهج رجل.. و�شرية وطن مبنا�شبة 
ت�شمية يوم رحيل �ملغفور له �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان بيوم  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د 
و�لذي  �لإم��ار�ت��ي  �لإن�شاين  �لعمل 
عام  ك��ل  م��ن  رم�شان   19 ي�شادف 
من  جمموعة  �ملجل�س  وي�شت�شيف 
و�لفكرية  �لإعلمية  �ل�شخ�شيات 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ع���روف���ة ل��ل��ح��دي��ث عن 
���ش��خ�����ش��ي��ة ز�ي�����د �لإن�����ش��ان��ي��ة ممن 
وتعرفو�  ل����ه  �مل���غ���ف���ور  ع����ا�����ش����رو� 
�ملجالت.  خمتلف  يف  ج��ه��ده  ع��ل��ى 
وي�شتعر�س �ملجل�س م�شرية �ملغفور 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
نهيان يف بناء �لدولة وكيف حترك 
بف�شل  �آخ������ر  �إىل  جن�����اح  م����ن  ب���ه���ا 
�أ�شبحت  وك��ي��ف  �حل��ك��ي��م��ة  �إد�رت������ه 
�لعامل  دول  م�����ش��اف  يف  �لإم������ار�ت 
�قت�شادها  ق��وة  حيث  من  �ملتقدمة 
ملو�طنيها  �ملعي�شة  م�شتوى  و�رتفاع 
ب�شكل  �ل�����ش��وء  �ملجل�س  و�شي�شلط 
خ��ا���س ع��ل��ى دور �ل���ر�ح���ل ز�ي����د يف 
م�����وؤ�زرة �مل��ح��ت��اج��ني وك��ي��ف �متدت 
ب�شمات  ل���ت���رتك  �ل��ب��ي�����ش��اء  ي�����د�ه 
�خلري �شرقا وغربا و�أبرز حمطات 
�مل�شرية  �لإن�����ش��اين يف ه���ذه  �ل��ع��م��ل 
�حلافلة بالعطاء جتدر �لإ�شارة �إىل 
�ل�شريك  ه��ي  �ت�����ش��الت  ���ش��رك��ة  �أن 
جمال�س  لكافة  �لر�شمي  و�ل��ر�ع��ي 

نادي دبي لل�شحافة �لرم�شانية.

نادي دبي لل�صحافة ينظم 
جمل�صًا رم�صانيًا حول يوم 

العمل الإن�صاين الإماراتي 
يف ذكرى رحيل زايد
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خليفة للأعمال الإن�صانية توا�صل تنفيذ م�صروع اإفطار �صائم يف الأرا�صي الفل�صطينية
•• رام اهلل-وام:

تو��شل موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
تنفيذ  �لإن�شانية  للأعمال  نهيان 
�إف���ط���ار �شائم  ف��ع��ال��ي��ات م�����ش��روع 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  حم���اف���ظ���ات  يف 
وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دة هيئات 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ���ش��ب��اب��ي��ة وخ���ريي���ة يف 
و��شتمرت  �لفل�شطينية.  �لأر��شي 
طو�قم �لعمل �مليد�نية يف عمليات 
�لإفطار على  توزيع وجبات طعام 
�ل�شائمني من �لعائلت �مل�شتحقة 
ظل  يف  �لف��ط��ار  قبيل  بيوتهم  يف 
خميمي  يف  رم�������ش���ان���ي���ة  �أج���������و�ء 
من  �لقريبني  وقلنديا  �لأم��ع��ري 
تتو��شل  نف�شه  �لوقت  يف  �هلل  ر�م 
�لغذ�ئية  �ل�شلة  ت�شليم  عمليات 
�مل�شمولة  �مل��ن��اط��ق  يف  مل�شتحقيها 
ب��احل��م��ل��ة وم��ن��ه��ا خم��ي��م��ا بلطة 
و �جل�����ل�����زون وم���ن���ط���ق���ة �لغ������و�ر 
وحمافظات نابل�س ور�م �هلل وبيت 
جنني  و  وطولكرم  وقلقيلية  حلم 
تنظيم  ب���رن���ام���ج  ي�����ش��ت��م��ر  ب��ي��ن��م��ا 

�رتياحها ملا وفرته �ل�شلة �لغذ�ئية 
وعنا�شر  م���ك���ون���ات  م���ن  �مل���م���ي���زة 

�شرورية ل�شهر رم�شان �ملبارك . 
�ملتطوعني  م�����ن  ع������دد  و�أع����������رب 
�لتوزيع  عمليات  على  و�مل�شرفني 
�مل������ي������د�ين ل����ل����ط����رود �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
ومنظمي  �لرم�شانية  و�لوجبات 
�لإف����ط����ار�ت �خل��ريي��ة يف خمتلف 
�مل��ن��اط��ق �مل�����ش��م��ول��ة ب��ال��ت��وزي��ع عن 
�لعمل  هذ�  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم 
�ل�شكر  موجهني  �لنبيل  �لإن�شاين 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ملوؤ�ش�شة خليفة 
�تاحتها  على  �لإن�شانية  للأعمال 
�لأعمال  يف  للتطوع  لهم  �لفر�شة 
�شهر  خ������لل  خ���ا����ش���ة  �خل����ريي����ة 
بالذكر  جدير  �لف�شيل.  رم�شان 
�لذي  ���ش��ائ��م  �إف���ط���ار  م�����ش��روع  �أن 
للأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  تدعمه 
جمتمعيا  �شدى  لق��ى  �لإن�شانية 
و��شعا بني �لفئات و�ل�شر�ئح �ملعوزة 
خا�شة  �لفل�شطيني  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
مناطق  معظم  يف  تنفيذه  مت  �أن���ه 
�ل�شفة �لغربية �شمن خطة عمل 

�مل�شروع  لإجن��اح  كبرية  وترتيبات 
. وتعترب موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان للأعمال �لإن�شانية �لتي 
�إىل  �لن�شانية  بخدماتها  و�شلت 
و�ملناطق  �ل�����دول  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
حول �لعامل خا�شة دولة فل�شطني 
�لدولية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ق��دم��ة  يف 
�لعمل  جم�������ال  يف  و�لإغ������اث������ي������ة 
�إفطار  م�شروع  وي��اأت��ي  �لإن�����ش��اين. 
�شائم خلل �شهر رم�شان �حلايل 
�ق��ت�����ش��ادي��ة خانقة  �أزم�����ة  ظ���ل  يف 
يعي�شها �ل�شعب �لفل�شطيني �لذي 
�لفقر  يعاين قطاع كبري منه من 
و�ل�شائقة �ملالية منذ �شنو�ت حيث 
خففت فعاليات �حلملة عبئا كبري� 
عن كاهل �آلف �لأ�شر �مل�شتفيدة يف 
عدد من �ملدن و�لأرياف و�ملخيمات 
�ل��غ��رب��ي��ة مب���ا يف ذلك  يف �ل�����ش��ف��ة 
�ل��ط��رود �لغذ�ئية  �لإ���ش��ت��ف��ادة م��ن 
يف  و�مل�شاركة  �ملميزة  �لرم�شانية 
�خلريية  �جل��م��اع��ي��ة  �لإف����ط����ار�ت 
على وجبات  �إىل �حل�شول  �إ�شافة 
�إفطار رم�شانية توزع على �لبيوت 

م��رك��ز �حلياة  �مل�������ش���روع  وي��ن��ف��ذ   .
لتنمية �ملجتمع �ملدين يف فل�شطني 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لجتماعي  للتكافل  �لإ���ش��لم��ي��ة 
حمافظات  يف  م��وؤ���ش�����ش��ات  وع�����دة 

�ل�شفة �لغربية.

للفئات  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �لإف���ط���ار�ت 
�مل�����ش��ت��ح��ق��ة يف ع����دة م��ن��اط��ق من 
ر�م  و  جنني  و  نابل�س  حم��اف��ظ��ات 
�مل�شتفيدة  �لعائلت  وق��دم��ت  �هلل 
و�لوجبات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�����ش��ل��ة  م��ن 
�لمعري  خميمي  يف  �لرم�شانية 
و قلنديا �ل�شكر ملوؤ�ش�شة خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية 

على ما قدمته من �شلل غذ�ئية 
بيوتها  يف  لها  رم�شانية  ووج��ب��ات 
�أعباء  مبا ي�شاعدها ويخفف عنها 
تقدمه  مب����ا  م�������ش���ي���دة  ت���وف���ريه���ا 
�إن�شانية  م�شاعد�ت  م��ن  �ملوؤ�ش�شة 
 . �لفل�شطيني  لل�شعب  م�شتمرة 
وعربت عن �شكرها لدولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة �شاحب 

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
على هذ� �لدعم �لإن�شاين. و�أ�شادت 
�مل�شتفيدة من  �لفل�شطينية  �لأ�شر 
م�شروع �فطار �ل�شائم يف خمتلف 
�ملقدمة  �لغذ�ئية  بال�شلة  �ملناطق 
عنا�شر  م����ن  حت���وي���ه  ومب�����ا  ل���ه���ا 
غ���ذ�ئ���ي���ة �أ����ش���ا����ش���ي���ة م���ع���رب���ة عن 

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم مليون درهم لألفني ومائة اأ�صرة يتيم يف حمافظة اخلليل الفل�صطينية 

اأع�صاء موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع يتربعون مبليون درهم دعمًا حلملة ك�صوة مليون طفل

•• دبي -وام:

�لوطنية  �لب�شرية  �مل��و�رد  �أك��دت هيئة تنمية وتوظيف 
طفل  مليون  ك�شوة  بحملة  وم�شاهمتها  دعمها  تنمية 
حمروم حول �لعامل �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س  حممد بن ر��شد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وحثت موظفيها يف 
كل من عجمان و�أم �لقيوين ور�أ�س �خليمة و�لفجرية 
جتاوبا  �ملوظفون  و�أب��دى  ودعمها.  فيها  �مل�شاركة  على 
و�أ�شالة  �لإم�����ار�ت  �شعب  ع��ن  تعرب  �ل��ت��ي  �حلملة  م��ع 
�ل��ب��ع��د �لإن�������ش���اين ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة و�إمي���ان���ا منهم 

باأهد�فها �ل�شامية و�لنبيلة.
عام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  ب��ط��ي  ن��ا���ش��ر  ق���ال  ناحيته  م��ن 
�إن  �لوطنية  �لب�شرية  �مل����و�رد  وت��وظ��ي��ف  تنمية  هيئة 
�لتربعات  جلمع  د�خلية  حملة  بتنظيم  ب��ادرت  �لهيئة 
م���ن م��وظ��ف��ي��ه��ا ب���ن���اء ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه��م م�����ش��ري� �إىل �أن 
خلل  م��ن  �حلملة  م��ع  �لتفاعل  على  حتر�س  �لهيئة 
من  �شو�ء  بامل�شاهمة  للر�غبني  �لتربع  �شناديق  و�شع 
�ملوظفني وجمهور �لهيئة بجانب و�شع �ل�شعار �خلا�س 
�إىل  �إ�شافة  �لإل��ك��رتوين  �لهيئة  موقع  على  باحلملة 
�إر�شال ر�شائل توؤكد �حلث على �لتفاعل مع �حلملة عن 
طريق قنو�ت �لتو��شل �لإجتماعي تويرت و�لفي�شبوك 
توزع  باحلملة  تعريفية  و�إ����ش���ار�ت  مطويات  وطباعة 
�إن  �ل�شام�شي  و�أ�شاف  وعملئها  �لهيئة  موظفي  على 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادر�ت 

مكتوم ت�شاهم يف �إدخال �لفرحة و�ل�شرور على نفو�س 
�ملعي�شة  �أم��ور  �ملحتاجني وتوفر كل ما يحتاجونه من 
�لنبيلة  �ملبادرة  هذه  تنمية  موظفو  ثمن  جانبهم  من 
ر�شالة  حتقيق  يف  �مل�شاهمة  على  حر�شهم  م��وؤك��دي��ن 

�لدولة �لإن�شانية. 

ال�صباب والريا�صة ت�صتقطب 30 
طالبًا وطالبة للتدريب ال�صيفي

•• دبى-وام:

وطالبة  طالبا   30 و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  ��شتقطبت 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ��شرت�تيجيتها  �شمن  ب��دب��ي  م��ق��ره��ا  يف  �ل�شيفي  ل��ل��ت��دري��ب 
قادر  و�ع  ب�شكل مفيد وخلق جيل  فر�غهم  �أوق��ات  ��شتغلل  على  ت�شجيعهم 
�أ�ش�س  على  �لطلبة  وتعرف  �ملت�شارعة.  و�لتطور�ت  �لتحديات  مو�جهة  على 
و�شروط �لتدريب خلل لقاء نظمته �لهيئة قبيل بدء �لربنامج ل�شتطلع 
�آر�ئهم حول ميولهم وتوجهاتهم �ملهنية و�لتي مت بناء عليها توزيعهم على 
�لدولة  �أنحاء  يف  �ل�شباب  مر�كز  �إىل  �إ�شافة  �ملختلفة  �لهيئة  و�أق�شام  �إد�ر�ت 
�ملختلفة. وقال �شعادة خالد عي�شى �ملدفع �لأمني �لعام �مل�شاعد يف �لهيئة �إن 
�لربنامج �لتدريبي �لذي تطرحه �لهيئة �شنويا يهدف لغر�س �ملبادئ و�لقيم 
�لنبيلة لدى �لطلبة وتنمية مو�هبهم وقدر�تهم �لعملية وتاأهيلهم بالتجارب 
�إىل  �إ�شافة  �لعملي  م�شتقبلهم  بناء  يف  ت�شاعدهم  �لتي  �للزمة  و�خل��رب�ت 
�لهيئة  �أن  �شعادته  وذك��ر  بالهيئة.  �ملختلفة  �لعمل  جم��الت  على  �طلعهم 
��شتقبلت �لطلبة �بتد�ء من مطلع �ل�شبوع �جلاري و�شي�شتمر تدريبهم ملدة 
�شهر و�أكد �أن �لهيئة توؤمن باأهمية �إعد�د كو�در وطنية متدربة موؤهلة خلدمة 
�ملو�طنني  �ل�شباب  �إع��د�د  ب�شرورة  �ل�شيا�شية  �لقيادة  توجيهات  �لوطن وفق 
وتوفري فر�س �لتدريب و�لتاأهيل و�لتوظيف م�شتقبل يف خمتلف جملت 
�شوق �لعمل و�أ�شاف �إن �لهيئة وفرت �لبيئة �ملنا�شبة للتعلم و�لتدريب �لعملي 
وهي بذلك تهدف �إىل �إعد�دهم لي�شهمو� يف �مل�شتقبل بال�شري قدما بامل�شاركة 
يف عملية بناء �لوطن وتاأهيلهم ليكونو� قادة �مل�شتقبل. ولفت �إىل �أن جمال 
�لهيئة  يف  و�لأق�شام  �لد�ر�ت  خمتلف  يف  �لعملية  �جلو�نب  ي�شمل  �لتدريب 

و�لتو��شل مع �ملجتمع �لد�خلي و�خلارجي يف جميع �لأق�شام. 

•• اخلليل-وام:

قدم وفد هيئة �لأعمال �خلريية 
مبلغ  �لول  �أم�������س  �لإم����ار�ت����ي����ة 
مليون و 170 �ألف درهم لألفني 
فل�شطينية  يتيم  �أ���ش��رة   100 و 
�خلريية  �جلمعية  م��ن  مكفولة 

�لإ�شلمية. 
مرو�ن  �ملبلغ  ت�شليم  حفل  ح�شر 
حمافظ  مم���ث���ل  ����ش���ل���ط���ان  �أب��������و 
�لبكري  ح��امت  و�لقا�شي  �خلليل 

يتيم  �آلف  ث���لث���ة  ت��ب��ل��غ  �ل���ت���ي 
وتعليميا  رعايتهم �شحيا  يجري 

و�جتماعيا.
وج���ه مم��ث��ل حمافظ  م��ن جهته 
�لأعمال  لهيئة  �ل�����ش��ك��ر  �خل��ل��ي��ل 
�خلريية �لإمار�تية على جهودها 
�ل�شعيفة  �ل�����ش��ر�ئ��ح  خ���دم���ة  يف 
مبحافظة �خلليل وكل �ملحافظات 

�لفل�شطينية.
�لبكري  ح����امت  �ل��ق��ا���ش��ي  و�أك������د 
�ل�شخي  و���ش��ع��ب��ه��ا  �لإم�������ار�ت  �أن 

وح�شد  �خلريية  �جلمعية  رئي�س 
و�لفعاليات  �لأي����ت����ام  �أ����ش���ر  م���ن 
�ل��ر���ش��م��ي��ة و�لإع����لم����ي����ة. وق���ال 
�إبر�هيم ر��شد مدير مكتب هيئة 
�ل�شفة  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لأع���م���ال 
لدى  �لأيتام  م�شروع  �إن  �لغربية 
 20 ل���  �أم���ان  �شبكة  يوفر  �لهيئة 
باإجمايل  فل�شطينية  �أ���ش��رة  �أل��ف 
دولر  م��لي��ني   10 يبلغ  �شنوي 
�خلليل  حم���اف���ظ���ة  وت�������ش���ت���ح���وذ 
�لكفالت  م��ن  ن�شيب  �أك���رب  على 

للق�شية  �ل��د�ع��م��ني  ����ش���د�رة  يف 
م�شهودة  و�أفعالهم  �لفل�شطينية 
�لتنموية حيث  �لقطاعات  كل  يف 
�أم��ان لأيتام  �أك��رب �شبكة  ي��وف��ر�ن 
ف��ل�����ش��ط��ني ول���ه���م���ا ب�������ش���م���ات يف 
�ملحافظات �لفل�شطينية كافة على 
�شعيد بناء �ملد�ر�س و�مل�شتو�شفات 
�إىل جانب دعم جمعيات �ملعاقني 

يف �خلليل وغريها.
�لأيتام  �آلف  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�ملوؤ�ش�شات  تكفلهم  �لفل�شطينيني 

�لإم��������ار�ت��������ي��������ة ويف  �خل�������ريي�������ة 
�لأحمر  �ل��ه��لل  هيئة  مقدمتها 
يتيم  �آلف  �شتة  نحو  تكفل  �لتي 
نقدية  م�����ش��اع��د�ت  ل��ه��م  وت���ق���دم 
�مل�شاعد�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ���ش��ه��ري��ة 
�ملدر�شية  �حلقائب  مثل  �لعينية 
�إفطار�ت  و�إق��ام��ة  �لعيد  وك�����ش��وة 
رم�شانية جماعية لهم ولأ�شرهم 
�لتي  �مل�������ش���اع���د�ت  وغ���ريه���ا م���ن 
�لأيتام  قلوب  �إىل  �لفرحة  تدخل 

وذويهم. 

•• دبي-وام:

ح�������ش���دت م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد 
و�ملتو�شطة �لتابعة لد�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف دبي مليون درهم 
�أم�شيتها  خ��لل  �لول  �أم�س  ي��وم 
بالتعاون  �لرم�شانية  �خل��ريي��ة 
�لتي  �لأحمر  �لهلل  مع جمعية 
�أقيمت تفاعل مع حملة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي لك�شوة 
و�مل�شتمرة  حم��روم  طفل  مليون 
م���ن رم�����ش��ان �حلايل   19 ح��ت��ى 
�لذي يو�فق يوم �لعمل �لإن�شاين 
�لتا�شعة  �لذكرى  �لإمار�تي وهي 
ب��اإذن �هلل تعاىل  �ملغفور له  لوفاة 
�ل�������ش���ي���خ ز�ي������د ب����ن ����ش���ل���ط���ان �آل 
و�أعلن   . ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 

�لف�شيل �لذي ي�شهد �لكثري من 
و�لفعاليات  �خل��ريي��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�لفردي  �شعيد  على  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لبا�شط  وذك��رع��ب��د  و�مل��وؤ���ش�����ش��ي. 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  �جل����ن����اح����ي 
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع 
توثيق  على  حتر�س  �ملوؤ�ش�شة  �أن 
تقام  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت 
على �أر���س دول��ة �لإم��ار�ت لتوؤكد 
تعزيز  على  يقت�شر  ل  دوره��ا  �أن 
ريادة �ل�شركات و�لنهو�س بقطاع 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �لأع���م���ال 
ف����ق����ط ب������ل ت����ع����زي����ز �مل�������ب�������ادر�ت 
�أر�س  �لإن�شانية �لتي تنطلق من 
يت�شارك  �لتي  خ�شو�شا  �ل��دول��ة 
و�ملقيمني  �لإم�����ار�ت  �شعب  فيها 
وثقافتهم.  ع��اد�ت��ه��م  مب��خ��ت��ل��ف 
لي�شت  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أن  و�أك������د 
���ش��خ�����ش��ي��ة �شاحب  ع���ن  ب��غ��ري��ب��ة 

عام  مدير  �لقمزي  �شامي  �شعادة 
د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�لأم�شية  ل��ه خ��لل  دب��ي يف كلمة 
�شنوي  خ���ريي  ح��ف��ل  تخ�شي�س 
كمبادرة من �لد�ئرة وموؤ�ش�شاتها 
ل�شالح  ري����ع����ه����ا  حت����وي����ل  ي����ت����م 
للدور  تعزيز�  �خلريية  �لأع��م��ال 
�ملرت�شخ  و�مل��ج��ت��م��ع��ي  �لإن�������ش���اين 
يف ثقافة دول��ة �لإم���ار�ت. و�شعت 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية 
�مل�������ش���اري���ع م����ن خ�����لل �مل����ب����ادرة 
�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ب��ح�����ش��ور م��ا يزيد 
�ملوؤ�ش�شة  �أع�شاء  من   200 على 
�ملو�طنني  م���ن  �لأع����م����ال  ورو�د 
�ملنطوية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ملقيمني 
تعزيز  �إىل  �مل���ئ���ة  ب��رن��ام��ج  حت���ت 
�ل�شركات  ل��دى  �ملجتمعي  �ل���دور 
وحتفيزهم  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
وذلك  و�لعطاء  �خل��ري  ب��ذل  على 
رم�شان  ���ش��ه��ر  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن 

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
د�ئما  ي���وج���ه  �ل�����ذي  م��ك��ت��وم  �آل 
بتلك �حلملت �لتي تعك�س �لأثر 
�مل�شتفيدين  نفو�س  يف  �لإيجابي 
ومنهم على �شبيل �ملثال �لأطفال 
و�ملعوزين.  و�للجئني  �مل�شردين 
هذه  �أن  �إىل  �جل���ن���اح���ي  ول���ف���ت 
مكانة  ت���وؤك���د  �ل��ط��ي��ب��ة  �ل����ب����ادرة 
وحتمل  �ل����ع����امل  يف  �لإم������������ار�ت 
ع��لم��ات ف��ارق��ة يف جم��ال �خلري 
بالدور  م�����ش��ي��د�  �لإن�����ش��ان  وب��ن��اء 
�ل�������ذي ق���دم���ت���ه ه���ي���ئ���ة �ل���ه���لل 
�لأح��م��ر وم��ا بذلته م��ن جهد يف 
هذ� �ملجال من جهته �شدد حممد 
عبد �هلل �حل��اج �ل��زرع��وين مدير 
�ل��ه��لل �لأح��م��ر ف���رع دبي  هيئة 
على �أن حملة ك�شوة �ملليون طفل 
حول �لعامل �لتي �أطلقها �شاحب 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملليون  ح��اج��ز  ك�شرت  مكتوم  �آل 

تربعاتها  قيمة  وجت���اوزت  ك�شوة 
وحققت  دره���������م  م����ل����ي����ون   40
�أهد�فها كاملة باأ�شرع مما خطط 
وبني  �لتوقعات  ك��ل  متجاوزة  ل��ه 
على  �لك�شوة  ت��وزي��ع  ح��م��لت  �أن 
�لأطفال نفذت يف �لأردن و�أوغند� 
و�لعر�ق  و�ل�شنغال  و�ل�����ش��وم��ال 
و�ليمن  و�لفلبني  وفيتنام  �أربيل 
و�أثيوبيا  و�إن��دون��ي�����ش��ي��ا  و�ل��ه��ن��د 
وجيبوتي  وزجن����ب����ار  وت���ن���ز�ن���ي���ا 
و�لبو�شنة  ورومانيا  و�شنغافورة 
و�ألبانيا  وموريتانيا  و�لهر�شك 
وم�شر ولبنان و�أو�شح �لزرعوين 
�لأطفال  على  رك���زت  �حلملة  �أن 
�لأردن  �ل��لج��ئ��ني يف  �ل�����ش��وري��ني 
و�ل�شفة  غ��زة  يف  وكذلك  ولبنان 
�لفل�شطينية  و�لقد�س و�ملخيمات 
�شتتو��شل  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة  و�أن 
دولة   46 �شمن  �لتوزيعات  فيها 

�أخرى حول �لعامل.

يف جمال االإعالم والتدريب االإن�ساين

الوطني للوثائق والبحوث ي�صارك بورقة عمل يف موؤمتر الإمارات الإن�صاين الثالث

وفد كلية حممد بن را�صد للإدارة احلكومية 
وبلدية دبي يبحثان �صبل التعاون

تنمية ت�صاهم يف حملة ك�صوة مليون طفل حمروم

كاأر�شيف وطني لدولة �لإمار�ت, و�لتي ينظمها �حتفاء 
ب��ي��وم �ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين �لإم���ار�ت���ي, وت��خ��ل��ي��د�ً لذكرى 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  وي�شتهدف  نهيان, 
من هذه �لفعاليات �لإ�شهام يف �إر�شاء نهج �لعطاء �لذي 
يعزز ريادة �لإمار�ت كنموذج يحتذى يف �لعمل �لإن�شاين 
�لتي  للمبادرة  تنفيذ�ً  �لفعاليات  ه��ذه  وت��ع��ّد  �لنبيل, 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة, رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء, حاكم دبي 
رعاه �هلل بت�شمية يوم �لتا�شع ع�شر من رم�شان ذكرى 
رحيل موؤ�ش�س �لحتاد �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 
�لمار�تي  �لن�شاين  �لعمل  بيوم  نهيان,  �آل  �شلطان  بن 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  �شوء  على  وت��اأت��ي   ,
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء, وزير �شوؤون 
للوثائق  �لوطني  �ملركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة, 

و�لبحوث.
ع��م��ل )�لإع�����لم و�لتدريب  �أن ورق���ة  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
ر�بع جل�شات موؤمتر  يتم تقدميها يف  �شوف  �لإن�شاين( 

�لإمار�ت �لإن�شاين �لثالث. 

•• ابوظبي-الفجر:

عمل  بورقة  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  ي�شارك 
ب��ع��ن��و�ن: )�لإع�����لم و�ل��ت��دري��ب �لإن�����ش��اين( يف موؤمتر 
�لإمار�ت �لإن�شاين �لثالث �لذي يعقد يوم غد �خلمي�س 
�خل��ام�����س و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن ي��ول��ي��و �جل����اري حت��ت �شعار 
مركز  يف  �لوطنية  م�شوؤوليتنا  �لجتماعي  �ل�شتثمار 

�لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �لإ�شرت�تيجية.
�لتاريخ  �أر�شيف  من  م�شامينها  �لعمل  ورق��ة  ��شتمدت 
يف  رك���زت  معلومات  م��ن  فيه  وم��ا  �مل��رك��ز,  يف  �ل�شفاهي 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  دور 
نهيان و�إخو�نه حكام �لإمار�ت, ودورهم يف �إر�شاء ثقافة 
�لعمل �خلريي �لإن�شاين و�لتكافل �لجتماعي, و�لعمل 
�ملوؤ�ش�شون  �ل��ق��ادة  بها  �آم��ن  وق��د  �ل��دول��ة,  �لتطوعي يف 
�ملركز  ويعمل  نهجها,  على  �حلكيمة  قيادتنا  و���ش��ارت 
�لوطني للوثائق و�لبحوث على ن�شر هذ� �لفكر �لإن�شاين 

ليعزز ثقافة �لعمل �لإن�شاين يف دولة �لإمار�ت. 
وتاأتي م�شاركة �ملركز يف هذ� �ملوؤمتر �شمن �شل�شلة من 
وتخ�ش�شاته  مبهامه  �ل�شلة  ذ�ت  �جل���ادة  �لفعاليات 

خدمة خمتلفة جلميع فئات �ملجتمع و�ملتعاملني �إ�شافة 
يف  متخ�ش�س  وظيفي  م�شمى  �أل��ف  ح��و�يل  وج��ود  �إىل 
تقي�س  �لتي  �لأد�ء  قيا�س  موؤ�شر�ت  و�ملئات من  �لد�ئرة 
فعالية وكفاءة عمليات وخدمات �لد�ئرة �شمن �خلطة 
�لإ�شرت�تيجية �ملوؤ�ش�شية �لتي مت تطويرها �ن�شجاما مع 

�خلطة �لإ�شرت�تيجية حلكومة دبي.
و�أ�شاف �إن �خلطة �لإ�شرت�تيجية حلكومة دبي تتطلب 
�لب�شرية  �ل���ك���و�در  ل���ش��ت��ق��ط��اب  و�لأن�����ش��ط��ة  �لأه������د�ف 
و�لإ�شر�ف  توفري  م�شوؤولية  لتويل  �ملتميزة  �مل��و�ط��ن��ة 
مع  وين�شجم  يتما�شى  مبا  �خلدمات  ه��ذه  تقدمي  على 
ترتكز  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 
ع��ل��ى �له���ت���م���ام ب��ال��ع��ن�����ش��ر �ل��ب�����ش��ري وت��ع��زي��ز �ملحاور 
�لدو�ئر  �لب�شرية يف خمتلف  للتنمية  �لد�عمة  �لثلثة 
و�ملوؤ�ش�شات �لحتادية و�ملحلية وهي �لتوطني و�لتدريب 
�ل�شتفادة  على  �لبلدية  حر�س  لوتاه  و�أك��د  و�لتمكني. 
للإد�رة  ر��شد  بن  حممد  كلية  وخ��رب�ت  �إمكانيات  من 
�حلكومية يف هذه �ملجالت �إ�شافة �إىل خربتها �ملتميزة 
و�ملتطورة يف جمال �إعد�د �لقياد�ت �حلكومية يف خمتلف 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية. 

•• دبي-وام:

�حلكومية  ل����لإد�رة  ر����ش��د  ب��ن  حممد  كلية  وف��د  بحث 
خلل زيارته بلدية دبي �شبل تعزيز �لتعاون و�ل�شتفادة 
يف  �لإد�ري  و�لعمل  �ل��ق��ادة  تطوير  جم��ال  يف  �ملتبادلة 
�ل���دو�ئ���ر و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �إم����ارة دب���ي. وكان 
�ملري  �شباع  بن  علي  �شعادة  برئا�شة  �لوفد  �إ�شتقبال  يف 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لكلية حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل����لإد�رة 
بلدية  عام  لوتاه مدير  نا�شر  �شعادة ح�شني  �حلكومية 
دبي وذلك بح�شور كل من حممد جلفار م�شاعد �ملدير 
�لعام لقطاع �لدعم �ملوؤ�ش�شي و خالد عبد�لرحيم مدير 
�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف بلدية دبي. وهناأ لوتاه �ملري على 
ثقة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
وتكليفه  ب��ه  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
لتويل قيادة هذه �لكلية �لر�ئدة يف جمال تطوير �لعمل 

�حلكومي مبختلف حماوره �لإد�رية و�لب�شرية.
 33 للبلدية ي�شمل حو�يل  �لتنظيمي  �لهيكل  �إن  وقال 
�إد�رة متخ�ش�شة يف جمال �لعمل �لبلدي ويتجاوز عدد 
 400 �ألف موظف وتقدم �لبلدية نحو   11 موظفيها 

طحنون بن حممد ي�صتقبل 
حممد النابودة 

•• العني-وام:

بق�شره يف  �لأول  �أم�س  م�شاء  �ل�شرقية  �ملنطقة  نهيان ممثل �حلاكم يف  �آل  �ل�شيخ طحنون بن حممد  �شمو  ��شتقبل 
مدينة �لعني �شعادة حممد �لنابودة �لذي قدم �لتهنئة ل�شموه بحلول �شهر رم�شان �ملبارك. ح�شر �للقاء معايل �ل�شيخ 
حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان و�ل�شيخ �لدكتور 
�ل�شرقية  �ملنطقة  دي��و�ن ممثل �حلاكم يف  وكيل  نهيان  �آل  بن طحنون  ه��ز�ع  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  بن طحنون  من�شور 
و�ل�شيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان و�ل�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان و�ل�شيخ ز�يد بن طحنون �آل نهيان و�شعادة 

�شعيد حممد �لنابودة وعدد من كبار �مل�شوؤولني بديو�ن ممثل �حلاكم. 

•• بريتوريا-وام:

1434ه�  �ختتمت �شفارة �لدولة لدى جنوب �أفريقيا م�شروع �إفطار �ل�شائم لعام 
وذلك يف �إطار بر�مج رم�شان �ملو�شمية لإفطار �ل�شائم �لتي تنفذها �ل�شفارة وتكفلت 
و�أ�شرف  �لكرمي.  �ل�شهر  �لن�شانية مبنا�شبة  ز�يد للأعمال  بن  بها موؤ�ش�شة خليفة 
�ل�شيد ر��شد �شامل �لطنيجي �لقائم بالأعمال بال�شفارة على عملية توزيع 1700 
�شلة غذ�ئية للأ�شر �لفقرية �ملكونة من خم�شة �أفر�د خلل �شهر رم�شان �ملبارك يف 

�لقاليم �ملختلفة يف �نحاء جنوب �إفريقيا �شملت مدينة كيب تاون ودربن وخاوتنتج. 
و�أعرب �لطنيجي عن بالغ تقديره وفائق �متنانه ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  مع  يتز�من  �ل��ذي  �ل�شخي  �لدعم  على  �لإن�شانية  للأعمال 
وقد�شية هذه �ملنا�شبة �لعظيمة . .متمنيا للقائمني عليها كل �لتوفيق و�لنجاح فيما 
�أفر�د �ملجتمع �لن�شاين  �لهادفة خلدمة  �ملوؤ�ش�شة من �لأعمال �جلليلة  �ليه  ت�شبو 
و�جلاليات �ل�شلمية يف �نحاء �لعامل لتخفيف معاناتهم ور�شم �لب�شمة على �شفاهم 

وتقدمي �لدعم لهم خا�شة يف مثل هذه �ملنا�شبة �ملباركة.

�صفارة الدولة لدى جنوب اأفريقيا 
تختتم م�صروع اإفطار �صائم
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حما�صرة يف كلية ال�صرطة حول العمل الإن�صاين واخلريي يف رم�صان
ف�شيلته �أن �جلز�ء من جن�س �لعمل �شو�ء تعاونت �أم �أطعمت �أو ك�شوت �أو 
�أكفلت يتيما �أو �شاركت يف م�شروع خريي فلن ي�شيع �هلل تعاىل �أجر كل 
عمل. وتوجه �لدكتور �حلفناوي بو�فر �ل�شكر لإد�رة كلية �ل�شرطة على 
�أمن دولة  ما تبذله يف �شبيل تخريج �شباط �شرطة قادرين على حفظ 
�لإمار�ت وبث �لطماأنينة يف نفو�س جميع �ملقيمني على �أر�س هذ� �لوطن 
ودعا �هلل �أن يدمي علينا نعمة �لأمن و�لأمان. وكان �لعقيد �شيف حممد 
ف�شيلة  مكتبه  يف  �لتقى  قد  بالإنابة  �ل�شرطة  كلية  عام  مدير  �لنعيمي 
�إبر�هيم �حلفناوي بح�شور �ملقدم حممد بطي  �لأ�شتاذ �لدكتور حممد 
�لإبل  �أحمد  ر��شد  و�لر�ئد  و�لتوجيه  �لعلقات  ق�شم  رئي�س  �ل�شام�شي 
باإهد�ئه درع كلية  �لتعليم بالإنابة وعدد من �ل�شباط وقام  �إد�رة  مدير 

�ل�شرطة وهدية تذكارية.

•• ابوظبي-وام:

نظمت كلية �ل�شرطة حما�شرة دينية حول �لعمل �لإن�شاين و�خلريي يف 
رم�شان �ألقاها ف�شيلة �لدكتور حممد �إبر�هيم �حلفناوي �أ�شتاذ ورئي�س 
�أحد  طنطا  جامعة  يف  و�ل��ق��ان��ون  �ل�شريعة  كلية  يف  �لفقه  �أ���ش��ول  ق�شم 
�ل�شرطة.  كلية  م�شجد  يف  وذل��ك  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف 
�أج���ر �لأع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة و�خل��ريي��ة و��شت�شهد  و�أك���د �حل��ف��ن��اوي عظم 
بالأدلة من �لقر�آن �لكرمي و�لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة �لتي تدل على 
�أهمية �لقيام بالأعمال �خلريية. وقال �إن �لإن�شان �مل�شلم يجب �أن يكون 
�لنا�س  و�أن ق�شاء حاجات  �مل�شلم ويعلم بحاله وحاجته  �أخيه  قريبا من 
و�أو�شح  �لقيامة.  ي��وم  ك��رب  من  كربة  عنك  وتخفف  �لبلء  �شر  تكفيك 

م�صت�صفى القا�صمي بال�صارقة يحقق اإجنازات طبية بارزة

مركز الطفل بخورفكان الأول يف م�صابقة )ورتل القراآن ترتيًل( 

•• ال�شارقة-وام:

خلل  �لقا�شمي  م�شت�شفى  حقق 
�لعديد  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت 
�ملتميزة  �ل��ط��ب��ي��ة  �لإجن������از�ت  م��ن 
و�شجل تطور� كبري� وحت�شنا بارز� 
�خلدمات  مبختلف  يتعلق  ف��ي��م��ا 
يقدمها  �ل��ت��ي  و�ل�شحية  �لطبية 
�ل�شادر عن وحدة  للتقرير  ووفقا 
ملركز  �لتابعة  �حلكومي  �لإت�شال 
م�شت�شفى  فاإن  �لإعلمي  �ل�شارقة 
�لقا�شمي يعد من �ل�شروح �لطبية 
�لبارزة يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�ملتحدة �إذ جترى خلله با�شتمر�ر 
�لطبية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
جناحات  وت�شجل  و�لنادرة  �ملعقدة 
�أب��و�ب��ا ج��دي��دة لعلج  ب���ارزة تفتح 

�لكثري من �حلالت �ملعقدة.
م�شت�شفى  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
�لكو�در  من  نخبة  ي�شم  �لقا�شمي 
�لطبية �ملتميزة �ملو�طنة و�لو�فدة 
�لذين عرفو� باإجناز�تهم �لطبية.

وخلل جتول فريق مركز �ل�شارقة 
�مل�شت�شفى  �أروق������ة  يف  �لإع����لم����ي 
�مل�شت�شفى  ميتلكه  م��ا  لف��ت��ا  ك���ان 
و�أحدث  متطورة  تكنولوجيا  م��ن 
�لكي  جهاز  منها  �لطبية  �لأجهزة 
�لقلب  كهربائية  تنظيم  و  للقلب 
�جل�شم يف  يغذي  �إىل جانب جهاز 
�لكلى  وغ�شيل  �لقلب  توقف  حالة 
�ل��ط��ارئ��ة ح��ي��ث ي�شفي  ل��ل��ح��الت 
�جل�شم من �ل�شموم مبر�عاة �أملح 
و�أ�شرع  �أف�����ش��ل  ب��ط��ري��ق��ة  �جل�����ش��م 
وه�����و غ����ري م���ت���وف���ر يف ك���ث���ري من 

�مل�شت�شفيات �لأخرى يف �لدولة.
م�شت�شفى  ي��ع��د  للمعنيني  ووف��ق��ا 
�مل�شت�شفيات  م�����ن  �ل���ق���ا����ش���م���ي 
�ل���ت���ي تقدم  �ل���دول���ة  �مل����ع����دودة يف 

ب�شحة  بالنجاح وهو  تكللت  عمره 
جيدة منوها باأن �لعملية ل جترى 
م�شتوى  على  قليلة  م��ر�ك��ز  يف  �إل 
�لعامل بينما ��شتغرقت 45 دقيقة 
على  ي�شتمل  �ل���ذي  �مل�شت�شفى  يف 
�لعاملية  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل���ع���د�ت  �أح�����دث 
ب���وج���ود خ�����رب�ء وك����ف����اء�ت طبية 
متميزة. وقال �إن �مل�شت�شفى ي�شتقبل 
�خلطرة  �حل�������الت  م����ن  �ل���ع���دي���د 
ت��ك��ون حمولة  م��ا  و�مل��ع��ق��دة ومنها 
�لدولة  يف  �أخ��رى  م�شت�شفيات  من 
�ملعقدة  �لق�شطرة  عمليات  منها 
�أي�شا  �شجل  �مل�شت�شفى  �أن  م��وؤك��د� 
�إجر�ء  يف  متميزة  طبية  �إجن���از�ت 
ومتكن  باملنظار.  خطرية  عمليات 
فريق من �أطباء ق�شم جر�حة �ملخ 
�لقا�شمي  م�شت�شفى  يف  و�لأع�شاب 
�إجر�ء عملية جر�حية معقدة  من 
�أ�شيبت  �جلن�شية  �شينية  ل�شيدة 
باإنفجار �أحد �شر�يني �ملخ كان من 
ن��ظ��ر� لوجود  �ل�����ش��ع��وب��ة ع��لج��ه 

عيب خلقي فيه.
�لقا�شمي  م�شت�شفى  �أج����رى  ك��م��ا 
ع��م��ل��ي��ة ن�������ادرة ل���ش��ت��ئ�����ش��ال ورم 
�ل�شوكي  �ل���ن���خ���اع  يف  ����ش���رط���اين 
ل�شيدة عربية تبلغ من �لعمر 56 

�شنة ووزنها 103 كيلوغر�مات.
�لنادرة  �لأخ������رى  �حل�����الت  وم����ن 
�لتي �شجلها تقرير مركز �ل�شارقة 
�لقلب  ن���ادرة يف  �لإع��لم��ي عملية 
من   21 �ل������  يف  ع���رب���ي���ة  ل�������ش���ي���دة 
ولدية  قلب  ب��اآف��ة  م�شابة  عمرها 
و�لتي   , �شالكة  �شريانية  ,و���ش��ل��ة 
تعترب من �لآفات �لنادرة �مل�شاهدة 

عند �لكبار. 
��شت�شاري  �آخ��ر حت��دث  م��ن جانب 
�جل�������ر�ح�������ة �ل�����ع�����ام�����ة �ل����دك����ت����ور 
ع���ب���د�ل���و�ح���د حم���م���د �ل����و�ح����دي 

لفتا  �ل��ب��د�ن��ة  ج��ر�ح��ة  يف  �لعاملية 
و�ل�شحية  �لطبية  �خل��دم��ات  �ىل 
يف  �لأخ���رى  �لأق�شام  تتيحها  �لتي 

�مل�شت�شفى.
��شت�شاري  �أ�������ش������ار  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
�شفوت  �لدكتور  �لتجميل  جر�حة 
جر�حة  ق�����ش��م  �أن  �إىل  �حل�����ش��ي��ن��ي 
حيث  م�شتمر  ت��ط��ور  يف  �لتجميل 
خمتلفة  �أن��و�ع��ا  للمر�جعني  يقدم 
من عمليات �جلر�حية �لتجميلية 
خا�شة  وح�����دة  ت��اأ���ش��ي�����س  مت  ك��م��ا 
ل���ع���لج �جل�������روح �مل���زم���ن���ة وذل����ك 
ب��اإ���ش��ت��خ��د�م ط���رق وو���ش��ائ��ل علج 

حديثة ومتطورة.
�جلروح  ق�شم  �إن  �حل�شيني  وق��ال 
م�شت�شفى  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  مت  �ل����ذي 
�ل���ق���ا����ش���م���ي م���ن���ذ ����ش���ن���ة وث���لث���ة 
و�ل��وح��ي��د �شمن  �لأول  ه��و  �أ���ش��ه��ر 
ومت  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م�شت�شفيات 
�لتي ت�شتخدم  �لأدو�ت  �دخ��ال  فيه 
�أحدث  على  وي�شتمل  و�ح���دة  مل��رة 
�لأجهزة �لطبية منها جهاز يربط 
بني �لليزر و�جلر�حة لتقليل �لأمل 

وتفادي �لنزيف يف �لعمليات.
وي���ع���د م���رك���ز ج���ر�ح���ة �ل��ق��ل��ب يف 
�ملر�كز  م��ن  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م�شت�شفى 
�ملتميزة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ويغطي جميع �مل�شت�شفيات 
ويجري  �ل�شحة  ل����وز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة 
عدد  ي�شل  �إذ  يومية  �شبه  عمليات 
�لق�شم  ي��ج��ري��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
��شبوعيا ما يعادل ثلث عمليات. 

�أن  �ل����ن����وري����اين  و�أك�������د �ل����دك����ت����ور 
ي�شتقبل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
من  �ملحولة  �حل���الت  م��ن  �لعديد 
�لدولة  يف  خمتلفة  م�شت�شفيات 
�شو�ء  �ل��ق��ل��ب  ع���لج���ات  وم����ر�ك����ز 
�أنها  �أو حكومية رغم  كانت خا�شة 

خ���دم���ة �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة من 
�لدرجة �لثالثة �لتي تعني تقدمي 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  درج���ات  �أق�شى 
�لأولية  �ل��ع��ي��ادي��ة  �خل���دم���ات  م��ن 
و�خل���دم���ات �ل��ع��ام��ة وغ��ريه��ا من 
خدمات متابعة �ملري�س. ومن �أبرز 
�لتي يقدمها  �خلدمات �جلر�حية 
ع��م��ل��ي��ات جر�حة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي ه���ي 
يغطي  و�ل��������ذي  �مل���ف���ت���وح  �ل���ق���ل���ب 
�ح��ت��ي��اج��ات �مل��ر���ش��ى يف �لإم�����ار�ت 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا ح���ي���ث يتم 
�جر�ء �أكرث من 12 عملية �لقلب 
�ملفتوح �شهريا كما ي�شم م�شت�شفى 
�ل��ت��ي مت  �ل��رج��ل  ع��ي��ادة  �لقا�شمي 
م���وؤخ���ر� و�شرتى  ع��ن��ه��ا  �لإع������لن 
�لنور قريبا وهو ب�شدد �إن�شاء ق�شم 

جلر�حة �شمنة �لأطفال.
�لدكتور  �ل��ق��ل��ب  ����ش��ت�����ش��اري  و�أك����د 
�لتنفيذي  �ملدير  �لنورياين  عارف 
رئي�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
حر�س  �لقلبية  �لق�شطرة  وح���دة 
�أف�شل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
معايري �لرعاية �ل�شحية و�لطبية 
جل��م��ي��ع �مل���ر�ج���ع���ني م�������ش���ري� �إىل 
ك���و�دره  خ���لل  م��ن  �مل�شت�شفى  �أن 
�لطبية �ملتميزة متكن من حتقيق 
و�أخ��ذ مكانة  عاملية متميزة  �شمعة 
�لعديد  م��ن  مل��ا حققه  ب���ارزة  طبية 

من �لإجناز�ت �لطبية.
ومن �لعمليات �ملعقدة �لتي حتدث 
و�أجر�ها  �لنورياين  �لدكتور  عنها 
زر�عة  موؤخر�  �لقا�شمي  م�شت�شفى 
�شمام �أوروطي عن طريق �ل�شريان 
�لأوىل  للمرة  تنفذ  �لتي  �ل�شباتي 
وقارة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف 
�أن  �إىل  �لنورياين  و�أ���ش��ار  �أفريقيا 
ملري�س  �أجريت  �لتي  �لعملية  هذه 
من  �لت�شعينيات  ب��د�ي��ة  يف  كفيف 

م�شت�شفى  �ل��ف��ن��ي يف  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب 
�جلر�حة  ق�شم  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لقا�شمي  م�شت�شفى  خ��ط��ط  ع���ن 
�ملقبلة من �أجل �إن�شاء مركز لعلج 
�شمنة  وق�����ش��م جل���ر�ح���ة  �ل�����ش��م��ن��ة 
�ل�شمنة  �أمر��س  لنت�شار  �لأطفال 
�ل�شمنة  �أن  خ��ا���ش��ة  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
�لعامل  دول  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  ت��ع��د 
ظاهرة  ول��ي�����ش��ت  م���ر����ش���ا  ح���ال���ي���ا 
ويطلق عليه مري�س �ل�شمنة وهو 

ي�شتوجب �لعلج.
ق�شم  �أن  �ل��و�ح��دي  �لدكتور  و�أك���د 
م�شت�شفى  يف  �ل���ع���ام���ة  �جل����ر�ح����ة 
فرع  �أ����ش�������س  م���ن  �أول  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
جر�حة �ل�شمنة �شمن م�شت�شفيات 
�أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
خ����لل ث����لث ����ش���ن���و�ت مت �ج����ر�ء 
ج���ر�ح���ة  ع��م��ل��ي��ة   900 ح�������و�يل 
وت�شل  �ن��و�ع��ه��ا  مبختلف  �شمنة 
�أ�شهر  �أربعة  لنحو  �لنتظار  قائمة 
�أن  �إج��ر�ء �لعملية. و�أو���ش��ح  حلني 
موجودة  لي�شت  �ل�شمنة  ج��ر�ح��ات 
حمدودة  وه��ي  �مل�شت�شفيات  كل  يف 
ق�شم جر�حة  ميزة  �أن  �إىل  م�شري� 
ل  �لقا�شمي  م�شت�شفى  يف  �ل�شمنة 
�إج��ر�ء جر�حة �شمنة  تقت�شر على 
�ل�شحية  �ملو��شيع  كافة  يف  و�إمن��ا 
�ملتعلقة باملري�س بدء� من حت�شري 
�مل��ري�����س قبل �جل��ر�ح��ة م��ن حيث 
و�ن  �لتغذية  لخت�شا�شي  عر�شه 
�لأطباء  �لأمر حتى على  ��شتدعى 
�ملري�س  حالة  لدر��شة  �لنف�شيني 
وت��اأه��ي��ل��ه ق��ب��ل �ل��ع��م��ل��ي��ة ك��م��ا يتم 
يف  �لباطنية  طبيب  ع��ل��ى  ع��ر���ش��ه 
حالة م�شاحبته لأمر��س �ل�شغط 
و�ل�شكري. و�أكد �لدكتور �لو�حدي 
�لبد�نة  ج����ر�ح����ة  ق�����ش��م  ح���ر����س 
�لتطور�ت  خمتلف  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى 

•• ال�شارقة-وام:

�لأط���ف���ال  م���ر�ك���ز  �إد�رة  �أع���ل���ن���ت 
ل�شوؤون  �لأعلى  للمجل�س  �لتابعة 
نتائج  �م�����س  ب��ال�����ش��ارق��ة  �لأ�����ش����رة 
ترتيل(  �ل��ق��ر�آن  )ورت���ل  م�شابقة 
يف دورت��ه��ا �ل��ث��ان��ي��ة ل��ع��ام 2013 
�مل��وج��ه��ة لأط���ف���ال �مل���ر�ك���ز �شمن 
 12 9 �ىل  �ل��ع��م��ري��ة م���ن  �ل��ف��ئ��ة 
�لنتائج  و�إناثا وج��اءت  ذك��ور�  �شنة 
�لتي �أبرزت �أ�شو�تا ر�ئعة وتناف�شا 

مركز  م�����ن  �حل����و�����ش����ن����ي-  خ����ال����د 
�ل���رق���ة وح����ور ي��و���ش��ف ع��ل��ي- من 
�لتو�ب  عبد  وحممد  �حل�شن  دب��ا 
م���ن �مل�����د�م و�أح���م���د د���ش��وق��ي من 
و�دي  م��ن  يو�شف  وعلياء  �لثميد 
من  �ل����رز�ق  عبد  و�شلطان  �حل��ل��و 
�إىل  �مل�شابقة  وتهدف  فكان.  خ��ور 
�أطفال  �أج��و�ء تناف�شية بني  �يجاد 
�مل��ر�ك��ز يف ت���لوة �ل��ق��ر�آن �لكرمي 
�لنبيلة  �ملناف�شة  على  وت�شجيعهم 
و�إب�������ر�ز ق������در�ت �أ����ش���ح���اب �أع����ذب 

ل��ه��ا ومت ع���ر����س ت���لوت���ه���م �أم����ام 
�أع�شاء جلنة �لتحكيم �ملكونة من 
�ل�شيخ فوزي خلف �لعنزي و�ل�شيخ 
طارق حممد من موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
مبارك  ولطيفة  و�ل�شنة  ل��ل��ق��ر�آن 
م�شرف عام مر�كز �ل�شارقة �شابقا. 
و�شعيا من �لإد�رة يف ت�شجيع هذه 
�لرتتيل  يف  متيزت  �لتي  �لكوكبة 
�جليد  و�لأد�ء  �ل�����ش��وت  وج���م���ال 
و�لإتقان فقد مت تخ�شي�س جو�ئز 

مالية للمر�كز �لثلثة �لأوىل.

�مل�شابقة  م���ع���اي���ري  ���ش��م��ن  ق���وي���ا 
ماجد  م��لك  �لطفلة  ف��وز  معلنة 
و�لطفل  �لأول  ب���امل���رك���ز  �حل������اج 
ك��م��ال ر���ش��ا ك��م��ال ب��امل��رك��ز �لثاين 
وكان  فكان  خ��ور  مركز  م��ن  وهما 
�لطفل  ن�شيب  من  �لثالث  �ملركز 
عمر ع��ادل رج��ب - من مركز دبا 
ع��دد من  ح��ني ح�شل  �حل�شن يف 
�لأطفال على �جلو�ئز �لت�شجيعية 
وهم ري��ان حممد جا�شم- من دبا 
�أح���م���د ومرية  �أم���ام���ة  �حل�����ش��ن- 

لكتاب  و�مل��ج��ودة  �ملرتلة  �لأ���ش��و�ت 
�هلل �لعزيز يف ظل مهار�ت �لتلوة 
توعيتهم  �ىل  ����ش��اف��ة  و�ل��ت��ج��وي��د 
ب��اأه��م��ي��ة �ل��رتت��ي��ل و�ل��ت��ج��وي��د يف 
تيمنا  ب��اأخ��لق��ه  و�لتمثل  �ل��ق��ر�آن 
عليه  �هلل  ���ش��ل��ى  �ل���ن���ب���ي  ب���ه���دي 
و�شلم. ي�شار �ىل �أن م�شابقة ورتل 
ق����د �ن��ط��ل��ق��ت م���ن���ذ م��ط��ل��ع �شهر 
يونيو �ملا�شي مب�شاركة 64 طفل 
�ملر�كز  جميع  �أط��ف��ال  من  وطفلة 
�لتابعة  و�ملناطق  �ل�شارقة  مبدينة 

تتيح جر�حات �لقلب وهو ما يوؤكد 
من  �لقا�شمي  م�شت�شفى  حققه  ما 

�شمعة متميزة.
و�أ�شار �إىل �أن معظم �حلالت �لتي 
ن�شاطها  ت�شتعيد  علجها  يجري 
ويكون  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ب���ع���د  �ل����ب����دين 
مل��ا كانو�  �أف�شل مم��ا ك��ان م��ن قبل 
ي��ع��ان��ون��ه م��ن ق��ل��ة �حل��رك��ة ب�شبب 
مو��شلة  وع������دم  �ل���ق���ل���ب  �ج����ه����اد 

�لعمل.
مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وق���ال 
بعد  �ل��ق��ل��ب  م��رك��ز  �إن  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
نوعية  ن���ق���ل���ة  �أ������ش�����اف  �ف���ت���ت���اح���ه 
لزيادة  ق��ادم��ة  خ��ط��ة  �إىل  م�����ش��ري� 
تكون  حيث  �لطبي  �ل��ط��اق��م  ع��دد 
�جلر�حات �شبه يومية فيما يتعلق 
باجلر�حات �ملرتب لها �أما �ذ� كانت 

طارئة ف�شتجري باأي وقت.
وي�������ش���ت���ق���ب���ل م�����رك�����ز �ل����ق����ل����ب يف 
 50 �أكرث من  �لقا�شمي  م�شت�شفى 
�إىل تنوع  �إ�شافة  �لأ�شبوع  حالة يف 
ح����الت �ل��ق�����ش��ط��رة. ومي��ت��از ق�شم 
�ملتعلقة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ب��ت��ن��وع  �ل��ق��ل��ب 
فيها  �لقلب مبا  �أمر��س  مبختلف 

�لدموية  �لأوع��ي��ة  �ن�����ش��د�د�ت  فتح 
�شغط  ومعاجلة  �لقلب  ل�شر�يني 
�ل���دم ع��ن ط��ري��ق �ل��ك��ي. كما يقدم 
�لق�شطرة  ع�����لج  �ل���ق���ل���ب  م���رك���ز 
�أجهزة  طريق  عن  �لقلب  وكهربة 
�لدم  �شخ  وق�����ش��ور  ج��د�  متقدمة 
ق�شطرة  ط���ري���ق  ع����ن  ل��ل��ق��دم��ني 

�لقلب.
�أ�شت�شاري جر�حة  �أكد  من ناحيته 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د خلفان  �لأط���ف���ال 
�شبت �آل علي �أن م�شت�شفى �لقا�شمي 
هو �لوحيد يف وز�رة �ل�شحة �لذي 
تتوفر فيه خدمة جر�حة �لأطفال 
ويغطي جميع م�شت�شفيات �لوز�رة 
طبيبني  ع���ل���ى  ق����ائ����م  �أن�������ه  رغ������م 
�أنه  �إىل  م�شري�  فقط  ��شت�شاريني 
كون  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  خم��اط��ب��ة  مت 
طاقم  لزيادة  لها  تابعة  �مل�شت�شفى 
ف���ري���ق ج���ر�ح���ة �لأط����ف����ال. ويعد 
ق�شم جر�حة �لأطفال من �لأق�شام 
�مل��ت��م��ي��زة �ل����ذي ي�����ش��ت��ق��ب��ل �أع�����د�د� 
�مل��ر�ج��ع��ني ومت خلله  م��ن  كبرية 
باملناظري  جر�حة  عمليات  �إج���ر�ء 
ومنطقة  �ل����دول����ة  يف  م����رة  لأول 

�ل�شرق �لأو�شط.
وقال �لدكتور �شبت �آل علي �إنه مت 
�جر�ء جر�حات باملناظري لأطفال 
ح���دي���ث���ي �ل��������ولدة ل ي���ت���ج���اوزون 
�لأ���ش��اب��ي��ع م���ن �أع���م���اره���م ك��م��ا مت 
�ج����ر�ء ج��ر�ح��ات م��ن��اظ��ري جترى 
ومنطقة  �ل����دول����ة  يف  م����رة  لأول 
جر�حة  م���ث���ل  �لأو������ش�����ط  �ل�������ش���رق 
�ل�شفر�وية  ل��ل��ق��ن��و�ت  �مل���ن���اظ���ري 
ع���ن���د طفلني  �مل�����ر�ري�����ة  �ل���ق���ن���و�ت 
ثلثة  �إىل  �شهرين  م��ن  عمرهما 
جر�حة  �ج���ر�ء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أ�شهر 
يبلغ  مناظري لطفل عمره يومان 
3 ك��ي��ل��و لإع������ادة ت��و���ش��ي��ل �مل����ري. 
�ل��دك��ت��ور �شبت ع��ن خطة  وك�����ش��ف 
�ملناظري  جل���ر�ح���ة  م���رك���ز  �ن�����ش��اء 
على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط ومن 
�لإ�شافات �لنوعية �لتي ��شتحدثها 
 - �لعام  هذ�  بد�ية  منذ  �مل�شت�شفى 
وهذه   - للأطفال  �لقلب  ق�شطرة 
�إل �شمن  �لق�شطرة غري موجودة 
ثلثة مر�كز يف �لدولة حيث يولد 
قلبية  بت�شوهات  �لأط��ف��ال  بع�س 

كثقب بالقلب. 

اخلارجية تبحث التعاون 
مع اململكة املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �شعادة عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد وكيل وز�رة �خلارجية يف 
مكتبه بديو�ن عام �لوز�رة �شعادة بول فوك�س نائب رئي�س �لبعثة يف �شفارة 
�ململكة �ملتحدة لدى �لدولة جرى خلل �للقاء مناق�شة �أهم �لق�شايا ذ�ت 
�لثنائية  �لعلقات  �لتعاون وتطوير  �شبل تعزيز  �مل�شرتك وبحث  �لهتمام 

مبا ي�شهم يف حتقيق �مل�شالح �مل�شرتكة لدى �لبلدين. 

ازدياد حالت حرائق البخور براأ�س اخليمة 

هيئة تنظيم الت�صالت تتخذ خطوات �صارمة للحد من الر�صائل الن�صية القتحامية

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

يف  �شقر  م�شت�شفى  م��دي��ر  �لنعيمي,  �هلل  عبد  د.  ق��ال 
ر�أ�س �خليمة, �أن طو�رئ �مل�شت�شفى ��شتقبل �لعديد من 
�لع�شو�ئي  حالت �ل�شابة باحلروق نتيجة �ل�شتخد�م 
�لنعيمي  وتابع    . �ملبارك  رم�شان  �شهر  خلل  للبخور 
�ن ربات �لبيوت �ملو�طنات هن �للتي �أ�شابتهن �حلروق 
�لبخور  ��شتخد�م  خطورة  �إىل  منبها  )�لبخور(  ج��ر�ء 
و)�ملدخن(, �لتي تو�شع فيه, بالتز�من مع �رتد�ء نوعية 
باجل�شد,  تلت�شق  �لتي  �ل�شتعال,  �شريعة  �مللب�س  من 
ما يفاقم خطورة تلك �حل��و�دث وح��دة �حل��روق, �لتي 

يتعر�س لها �ل�شحايا. وحتذر م�شادر �لدفاع �ملدين من 
�جر�ء�ت  �تخاذ  غري  من  �لبخور  مع  �لتعامل  خطورة 
�حرت�زية كو�شع �ملبخر يف مكان �من وبعيد� عن متناول 
�لأطفال وبعيد� عن �ملو�د �لقابلة لل�شتعال كما حتذر 
من �لتعامل مع �لبخور يف غرف مغلقة منعا للختناق. 
��شتعال  يف  �لت�شبب  على  �لبخور  ح��و�دث  تقت�شر  ومل 
�حلر�ئق و�من��ا ي��وؤدي �ىل ح��الت �لوفات كما ح��دث يف 
�ل�شابق لطفل مو�طن يبلغ من �لعمر 10 �شنو�ت تويف 
�ختناقا با�شتن�شاق �لدخان �لناجم عن ��شتعال �لنار يف 
حيث  �ل�شجاد  على  �ملبخر  �شقوط  نتيجة  �أ�شرته  منزل 

��شتعلت �لنار و�تت على كل حمتوياته .

•• اأبوظبي-وام:

�تخذت �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت خطو�ت 
�لن�شية  �لر�شائل  من  و�حل��د  �ل�شيطرة  بهدف  حا�شمة 
�لقتحامية  �لن�شية  �لر�شائل  �ملرغوبة  غري  �لت�شويقية 
بامل�شرتكني  �خلا�شة  �ملتحركة  �لهو�تف  �إىل  ت�شل  �لتي 
�شيا�شة  بو�شع   2009 عام  بنهاية  قامت  �لهيئة  وكانت 
�ت�شالت  لهم  �ملرخ�س  م��ن  ك��ل  على  تنطبق  تنظيمية 
�لت�شويقية  �ل�شيطرة على �لر�شائل �لن�شية  و دو بهدف 
للحد  �شو�بط  و�شع  بهدف  منها  و�حل��د  �ملرغوبة  غري 
من �نتقال هذه �لر�شائل وترويجها ومن �أجل تقوية �أمن 
�ملعلومات وبيئة �لت�شالت يف �لدولة وتعزيز �ل�شتخد�م 
�لفعال لتكنولوجيا �لت�شالت و�ملعلومات وحتقيق بيئة 

قام  �لهيئة  م��ن  وبتوجيهات  �لإم����ار�ت  يف  �شحية  عمل 
للم�شرتكني  خيار  بتوفري  ودو  �ت�شالت  لهم  �ملرخ�س 
لتلقي �أو عدم تلقي �لر�شائل �لت�شويقية �خلا�شة ب�شركتي 
م�شوقي  من  �لت�شويقية  �لر�شائل  وكذلك  ودو  �ت�شالت 
�ل��ر���ش��ائ��ل �ل��ن�����ش��ي��ة �ل��ق�����ش��رية �لأخ���ري���ن وت��ق��دم حاليا 
�لن�شية  �لر�شائل  حلجب  جمانية  خدمة  ودو  �ت�شالت 
�أن  �مل�شرتكون  ي�شتطيع  حيث  �ملرغوبة  غري  �لت�شويقية 
�ملر�شلة  و�جلهات  لل�شركات  �ملخت�شرة  �لأرق��ام  يحجبو� 
ومن ثم �لتوقف عن ��شتلم تلك �لر�شائل. وحلجب رقم 
�أي من تلك �ل�شركات عرب �شبكة �ت�شالت و دو يتم �إر�شال 
ر�شالة ن�شية ق�شرية �إىل �لرقم 7726 تت�شمن حرف 
بي ثم رقم �أو ��شم �ل�شركة �ملخت�شر �لذي مت �لإر�شال من 

خلله ليتم حجبه تلقائيا.

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ 2011/06/20   �ملودعة حتت رقم: 158788 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2010/12/21 

 با�ش��م: �شيرتو�س  جونو�س �أ�س. �أيه �آر. �أل 
وعنو�نه:2, �أفينيو ت�شارلز دو جول, �أل-1653 لوك�شمبورغ

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لنزل؛ خدمات �حلانات؛ �ملطاعم  �لفنادق؛  �ملوؤقت؛  �مل�شروبات؛ خدمات �لإيو�ء  خدمات توفري �لأطعمة و 
ذ�ت �لطابع �لفرن�شي و�ملعروفة با�شم ''brasseries''؛ �ملقاهي؛ �ملطاعم؛ �لتموين بالطعام و �ل�شر�ب؛ 
�لجتماعات  قاعات  تاأجري  �لزجاجية؛  و�لأو�ين  �ملو�ئد  وبيا�شات  و�ملو�ئد  �لكر��شي  تاأجري  �لكافيرتيات؛ 

و�ملطاعم؛ مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
 �لو�ق�عة بالفئة: 43 

 و�شف �لعلمة: كتبت عبارة "YANNICK ALLENO " باللغة �للتينية.   
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 173851         بتاريخ 2012/05/20م 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: مارك�س وورك ويرهاو�س ليمتد 
 وعنو�نه:#30, 1035-64 �فينيو ��س. ئي., كالغاري, �لربتا, تي2�ت�س2جيه7, كند�  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�مللحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�س �لوزن 
و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم؛ �أجهزة �إخماد �لنري�ن؛ ملب�س �لعمل و�لأمان �لو�قية وت�شمل و�أغطية �ليد و�لقفاز�ت �لعازلة 
وغري �لعازلة و�لقفافيز وبطانات �لقفافيز وبطانات �لقفاز�ت و�لقفاز�ت �لقابلة للطي و�لق�شمان وقم�شان ن�شف كم )تي– �شريت( وكنز�ت ف�شفا�شة مقبعة 
�أو غري مقبعة وكنز�ت ف�شفا�شة وقم�شان ذ�ت ياقات و�قفة �شيقة وكنز�ت ف�شفا�شة و�شر�ويل و�شر�ويل ذ�ت �شد�ر�ت وحمالت و�شر�ويل �لنجارين و�أو�شحة 
وجو�رب و�شر�ويل و�شر�ويل ق�شرية و�شر�ويل جينز و�شد�ر�ت و�شرت�ت وحمالت ومناديل خمرمة وع�شابات �لتعرق و�لأردية �ل�شرو�لية و�ملاآزر و�ملعاطف �لتي 
يتم �رتد�وؤها �أثناء �لعمل و�جللليب وطماقات )�أغطية لل�شاق( ومر�ييل و�شر�ويل مطر عازلة وغري عازلة و�شرت�ت مطر و�شد�ر�ت مطر و�أغطية مطر 
وقبعات مطر و�شرت�ت و�شر�ويل و�شد�ر�ت م�شادة ومقاومة للرياح عازلة وغري عازلة وجاكيتات غري مقلن�شة و�شر�ويل جليد وبدل جليد وملب�س د�خلية 
عازلة وغري عازلة؛ ملب�س �لعمل �لو�قية للحماية من �حلو�دث �أو �لإ�شابات؛ �أقر��س �أو �شر�ئط عازلة للملب�س �لو�قية؛ عو�ك�س �شخ�شية لل�شتخد�م يف 
و�شائل �أمان �لطرق؛ �أ�شناف من �مللب�س �ل�شناعية �أو �جللدية �أو �خلارجية للحماية من �حلو�دث �أو �لإ�شابة �أو �لإ�شعاع �أو �لأحما�س �أو �لتلوث �لبيولوجي 
�أو �حلر�ئق؛ ملب�س �لطفو؛ ملب�س �لتزلج للحماية من �لإ�شابة؛ ملب�س �لأمان �مل�شادة للماء و�مل�شادة للحريق و�ملقاومة للحريق للحماية من �حلو�دث 
�أو �لإ�شابة؛ �مللب�س �ملزودة مبطاط �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة للحماية من �حلو�دث �أو �لإ�شابات؛ ملب�س �شائقي �لدر�جات �لنارية للحماية من �حلو�دث 
�أو �لإ�شابات؛ �أجهزة �لأمان �ل�شناعي حلماية �لعمال من �حلو�دث؛ و�قيات �لوجه و�لقدم و�لذقن و�ل�شاعد و�لكوع و�لورك و�لبطن و�ل�شدر للحماية من 
�ل�شم�س و�لقبعات  �أغطية ر�أ�س �لعمل و�لأمان �لو�قية وت�شمل و�قيات  �أو �لإ�شابات )بخلف ما هو معد حتديد� للريا�شة(؛ بدل جناة �لأمان؛  �حلو�دث 
و�لكابات �لعازلة وغري �لعازلة وقبعات دون حو�ف و�لأغطية �لتي تخفي كامل �لر�أ�س عد� �لعينني و�لأنف و�لفم و�أغطية �لأذن و�أربطة �لر�أ�س؛ �لقبعات 
�ل�شلبة وح�شو�ت �لقبعات �ل�شلبة؛ نظار�ت للأمان �ل�شناع؛ عد�شات لنظار�ت �لأمان؛ دروع وجه �أمان لل�شتخد�م يف �ل�شناعة؛ و�قيات �أذن؛ و�قيات عني؛ 
دروع للفم و�لأ�شنان و�للثة؛ �ألب�شة قدم �لعمل و�لأمان �لو�قية وت�شمل �لأحذية �لتي ت�شع �شوء� لأغر��س �حلماية و�أحذية �ل�شائقني و�لأحذية �ل�شناعية 
�أحزمة �لأمان للعمال �لذي  �أو �لإ�شابات؛  �ل�شناعة للحماية من �حلو�دث  �أحذية �لأمان لل�شتخد�م يف  �أو �لإ�شابات؛  و�خلارجية للحماية من �حلو�دث 

 يعملون يف �لأماكن �ملرتفعة؛ �أجهزة و�أدو�ت �لأمان �مليكانيكية؛ �شبكات �لأمان؛ ملحقات �لهو�تف �ملتحركة وت�شمل علب �حلمل.       
 9  �لو�ق�عة بالفئة:  

 و�شف �لعلمة: كتبت كلمة "FIREGUARD" باللغة �لجنليزية.   
 �ل�ش��رت�طات:   

وذلك  �إليه,  �مل�شار  للق�شم  �مل�شجل  بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  لق�شم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ 2011/07/05   �ملودعة حتت رقم: 159481 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2011/06/15 

 با�ش��م: ت�شابل�شميث بي تي و�ي. �أل تي دي. 
وعنو�نه:15-17 لينكولن �شكوير �شاوث, كارلتون يف �آي �شي 3053, �أ�شرت�ليا  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�جلو  تلطيف  م�شتح�شر�ت  �ل��غ��رف؛  يف  �لعطور  لن�شر  �خل��ي��زر�ن   ق�شيبات  �ل��غ��رف,   تعطري  م�شتح�شر�ت 
�ملعطرة, مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة,  �أعو�د و�أكيا�س �لبخور,  منتجات معطرة للأدر�ج و�لأرفف 

و�خلز�نات.
 3  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "APSLEY AND COMPANY" باللغة �للتينية. و�شف �لعلمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم : 2512
با�شم : روثمانز �وف بال مال ليمتد ) �شوي�شر�(

وعنو�نه : ز�يلرويج 4 , 6300 زوج , �ش�وي�ش�ر�.
بتاريخ : 24 يناير 1995  �مل�شجلة حتت رقم : 1138  

�لفئة : 34
�ملنتجات:�ل�شجائر , �لتبغ , ومنتجات �لتبغ , �لكربيت )�لثقاب( , �لولعات وحاجات �ملدخنني.

�ل�شرت�طات
�نتهاء �حلماية يف :2013/10/05  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ : 2023/10/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

EAT 10091



اأخبـار الإمـارات

07

اخلميس   - 25   يوليو    2013 م    -    العـدد    10853
Thursday    25    July     2013  -  Issue No   10853

رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون 
�ل��ق��ي��م��ة يف �شهر  ع��ل��ى م���ب���ادر�ت���ه 
�مل����ب����ارك و�ل���ت���ي تهدف  رم�������ش���ان 
�ملجتمع  وق��ي��م  ���ش��ن��ة  �إح���ي���اء  �إىل 
على  �حل���ث  يف  �مل�شلم  �لإم���ار�ت���ي 
�خلري و�لتو��شل و�لعمل �لهادف 

بني �أفر�ده . 
 تتميز �ملبادرة �لتي تاأتي هذ� �لعام 
حتت �شعار جز�ء �لإح�شان بحثها 
على عمل �خلري و�لإح�شان لأفر�د 
�ملجتمع بغية نيل �لأج��ر و�لثو�ب 
هذ�  وطبيعة  يتنا�شب  م��ا  وذل���ك 

�لأجر  ليتكامل  �لف�شيل  �ل�شهر 
�أوىل  فال�شائمون  �ل��ث��و�ب  ويزيد 
لبع�شهم  �لإح�����ش��ان  ببذل  �لنا�س 
وح�����ري ب��ه��م يف ه����ذ� �ل�����ش��ه��ر �أن 
�لتي  �لأعمال  هذه  مبثل  يقومو� 
و�لإح�شان  �خل����ري  ع��ل��ى  ت�����ش��ج��ع 
نف�شياً  م��وؤه��ل��ون  لأن��ه��م  لبع�شهم 
�أكرث  �ل�شهر  ه��ذ�  يف  �لعمل  لهذ� 
يف  �مل�شلم  لأن  �ل�شهور  بقية  م��ن 
روحانية  يف  ي���ك���ون  �ل�����ش��ه��ر  ه����ذ� 
تدفعه �إىل �لإح�شان ونيل �لأجر. 
و�إننا لن�شيد على �شموه مثل هذه 

�ل�شهر  ه��ذ�  �مل��ب��ادر�ت �جلميلة يف 
�ل��ف�����ش��ي��ل. وخ���ت���ام���اً ن���رج���و �هلل 
بن  م��اج��د  �ل�شيخ  �شمو  ي��وف��ق  �أن 
حممد ملا يحب وير�شى ويكتب له 
�لنجاح و�لأجر ملا عمله ويعمله يف 

هذ� �ملجال وغريه .
ت��وج��ه �شعادة  �أخ������رى,  م���ن ج��ه��ة 
�ل��ل��و�ء حممد �أح��م��د �مل��ري مدير 
و�شوؤون  للإقامة  �لعامة  �لإد�رة 
�جلزيل  بال�شكر  ب��دب��ي  �لأج��ان��ب 
�إىل �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
دب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون ع��ل��ى ما 
�ملجال  م���ب���ادر�ت يف  م���ن  ي��ق��دم��ه 
خ�س  كما  و�لتطوعي,  �ملجتمعي 
تاأتي  و�لتي  �لأج��ر  م��ب��ادرة  بذلك 
ه������ذ� �ل����ع����ام حت����ت ����ش���ع���ار ج����ز�ء 
ت�شمن  لغريك  )�أح�ِشن  �لإح�شان 

�أجرك( م�شرحاً: 
�لإح�شان  ج��ز�ء  �لأج��ر  مبادرة  �إن 
ماجد  �ل�شيخ  �شمو  �أطلقها  �لتي 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:  

�خليمة  ر�أ��������س  م��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ت��ع��د 
�لتا�شعة  �ل��ذك��رى  لث���ر�ء  �لطبية 
له  �ملغفور  �لحت���اد  موؤ�ش�س  ل��وف��اة 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن 
و�لتي  ث����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
ت�����ش��ادف �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر م���ن �شهر 
رم�شان �ملبارك, مبزيد من �لعمل 
�لوطنية  و�مل�����ب�����ادر�ت  �لإن�������ش���اين 

و�لجتماعية.
�لدكتور  ق���ال  ذل���ك  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
يا�شر عي�شى �لنعيمي مدير منطقة 
ر�أ�س �خليمة �لطبية �أن �ملغفور له 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  �هلل  ب����اإذن 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�ن�شانياً رفيعاً �شيظل  �إرثاً  ترك لنا 
لتعزيز  وم��رت��ك��ز�  بذ�كرتنا  ع��ال��ق��اً 

م�شرية حياتنا .
ت��ن��ط��ل��ق يف  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن   : وت���اب���ع 
�ملغفور  ذك��رى  �إحياء  على  حر�شها 
بقر�ر  �للتز�م  ز�ي��د من  �ل�شيخ  له 
يق�شي  �ل������ذي  �ل����������وزر�ء  جم��ل�����س 

�ملغفور  رحيل  ذك��رى  ي��وم  بت�شمية 
له �ل�شيخ ز�يد يوم �لعمل �لإن�شاين 
�لإم��ار�ت��ي من خ��لل �لتن�شيق مع 
�ل�شحية  و�لوحد�ت  �لإد�ر�ت  كافة 
للمبادر�ت  �ل��ع��ام  �لإط����ار  و�ع��ت��م��اد 
و�لفعاليات من �أجل تعزيز مفاهيم 
�لعمل �لإن�شاين �لتي غر�شها �ل�شيخ 
ز�ي��د طيب �هلل ث��ر�ه عرب مبادر�ت 
مر�شى  زي�������ارة  ت�����ش��م��ل  �إن�������ش���ان���ي���ة 
�جلماعي  و�لإف���ط���ار  �مل�شت�شفيات 
�لتذكارية  �لهد�يا  وتقدمي  معهم 
وم�شاندتهم وبث �لأمل يف نفو�شهم 
وذلك تعبري�ً عن �ملحبة و�لتقدير 
حلكيم �لأمة وفقيد �لدولة رحمه 
�هلل �إ�شافة �إىل عر�س ت�شويري يف 
كتيب  وتوزيع  �مل�شت�شفيات  مد�خل 
له  �ملغفور  و�إجن����از�ت  حياة  يو�شح 

باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد.

جلنة القيادة العليا للقطاع الأمني يف عجمان تناق�س الربامج التح�صينية على م�صتوى املنطقة الأمنية

اإ�صادة جمتمعية مببادرة ماجد بن حممد الرم�صانية )الأجر(

�سعادة عفراء الب�سطي�سعادة اللواء حممد املري �سعادة ابراهيم بوملحة

لبنى القا�صمي: القيادة الر�صيدة كلمة ال�صر وراء الإجنازات التي حققتها الإمارات يف جمال العمل الإن�صاين واخلريي

�صرطة راأ�س اخليمة تكرم �صركاءها ال�صرتاتيجيني 

•• عجمان-وام:

للقطاع  �لعليا  �لقيادة  جلنة  ناق�شت 
ع���ج���م���ان خلل  �إم��������ارة  �لأم����ن����ي يف 
�جتماعها �لدوري �لذي عقد برئا�شة 
علو�ن  ع��ب��د�هلل  ع��ل��ي  �لعميد  ���ش��ع��ادة 
���ش��رط��ة ع��ج��م��ان رئي�س  ع����ام  ق���ائ���د 
على  �لتح�شينية  �ل���رب�م���ج  �ل��ل��ج��ن��ة 
مللحظات  �لأمنية  �ملنطقة  م�شتوى 
ن�شر  و����ش���ي���ا����ش���ة  �ل�������ش���ري  �مل���ت�������ش���وق 
يف  �ملوؤ�ش�شية  �ملخاطر  �إد�رة  وتطبيق 

وز�رة �لد�خلية.
قاعة  يف  عقد  �ل��ذي  �لإجتماع  ح�شر 
�لعامة  �لقيادة  مبنى  يف  �لإجتماعات 
���ش��ع��ادة �ل��ع��م��ي��د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ع���ب���د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
�شرطة عجمان و�لعميد �شالح �شعيد 

�لدفاع  �إد�رة  ع���ام  م��دي��ر  �مل��ط��رو���ش��ي 
�مل����دين يف ع��ج��م��ان و�ل��ع��م��ي��د حممد 

عبد�هلل علو�ن مدير عام �إد�رة �لإقامة 
�لعامون  و���ش��وؤون �لأج��ان��ب و�مل����در�ء 

عجمان.  �شرطة  يف  �لإد�ر�ت  وم��در�ء 
تفعيل  مناق�شة  �لإجتماع  خلل  ومت 

�لأمنية  �ملنطقة  يف  �مل�شرتك  �لعمل 
�للجان  وت��ف��ع��ي��ل  م���ربم���ج  ب��اأ���ش��ل��وب 
�ملنطقة  و�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�����ش��رتك��ة 
�لأمنية للمرحلة �لقادمة �إ�شافة �إىل 
�مل�شرتكة  و�لأع��م��ال  �خلدمات  ح�شر 
وم��ا مت  �لأم��ن��ي��ة  �ملنطقة  �إد�ر�ت  ب��ني 
�مل�شتقبلية  �خل��ط��ط  وو���ش��ع  �إجن����ازه 
حتقق  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  حتديد  و�إع��ادة 
�لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية على م�شتوى 

�ملنطقة ب�شكل و��شح.
�لتوعية  �أه��م��ي��ة  �لج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
�لأمنية و�ملجالت �لتي يجب �لرتكيز 
عليها مب�شاركة جميع جهات �لقطاع 
خف�س  ت�����ش��اه��م يف  و�ل���ت���ي  �لأم����ن����ي 
م��وؤ���ش��ر�ت �رت��ك��اب �جل��ر�ئ��م وخف�س 
و�لإ�شابات  �مل��روري��ة  �حل���و�دث  ن�شبة 

�لناجتة عنها. 

•• دبي-الفجر: 

�إمارة  �أ�شاد عدد من �مل�شوؤولني يف 
�لرم�شانية,  �لأج��ر  مببادرة  دب��ي 
�إحدى مبادر�ت �شمو �ل�شيخ ماجد 
�آل مكتوم,  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون 
و�ل��ت��ي مت �ط��لق دورت��ه��ا �لثالثة 
�ملبارك حتت  رم�شان  �شهر  بد�ية 
)�أح�ِشن  �لإح�شان(,  )ج��ز�ء  �شعار 
و�لتي  �أج������رك(  ت�����ش��م��ن  ل��غ��ريك 
و�أن�شطة  فعاليات  ع��دة  تت�شمن 
�ل��ف�����ش��ي��ل منها  �ل�����ش��ه��ر  خ�����لل 
حما�شر�ت دينية توعوية ودرو�س 
وحقائب  �جلمعة  وخطب  يومية 
توعوية  وك���ت���ي���ب���ات  رم�������ش���ان���ي���ة 
�لتاآلف  يف  �لإح�شان  �أهمية  ح��ول 

و�لتقارب �ملجتمعي. 
وحول هذ� �ملو�شوع, �شرح �شعادة 
�مل�شت�شار �بر�هيم حممد بوملحة 
حاكم  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
دبي لل�شوؤون �لثقافية و�لإن�شانية 
�ل�شيخ ماجد  ُي�شكر �شمو   : قائًل 
�آل مكتوم,  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 

, تاأكد على �أهمية �لتو�شع و تعزيز 
�شهر  خ�����لل  �لإح���������ش����ان  �أع����م����ال 
رم�����ش��ان �ل��ف�����ش��ي��ل وحت����دي����د�ً يف 
�ملجتمع  وتوعية  �حل�شنة  �ملعاملة 
مب��ف��ات��ي��ح �لأج�����ر و�ل��ت��ك��اف��ل بني 
و�لتاأكيد  �ل���وط���ن  �أف������ر�د  ج��م��ي��ع 
ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ه��دف �ل�����ش��ام��ي لهذه 
ديننا  عليه  حثنا  و�ل���ذي  �مل��ب��ادرة 
�لإ���ش��لم��ي �حل��ن��ي��ف. كما جت�شد 
�لأ�شيلة,  ق��ي��م��ن��ا  �مل����ب����ادرة  ه����ذه 
�خلري  لأعمال  �لفطرية  وميولنا 
وقالت    . ل��لآخ��ري��ن  و�لإح�������ش���ان 
�ل��ب�����ش��ط��ي, مدير  ����ش���ع���ادة ع���ف���ر� 
�لن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ع��ام 
و�لأطفال : �شهر رم�شان هو �شهر 
�لح�شان و�لجر, كل منا يت�شابق 
يف ه�����ذ� �ل�����ش��ه��ر ل��ك�����ش��ب �لأج�����ر 
بع�شرة  �ل�شهر  ه��ذ�  يف  فاحل�شنة 
لفته  �مثالها, ومبادرة �لجر هي 
ك��رمي��ة م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ماجد 
�آل مكتوم,  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون 
ل��ت��وع��وي��ة �ل��ن��ا���س ب��اه��م��ي��ة ك�شب 
�لجر يف هذه �ليام �ملباركة, كما 
�لقيم  على  و�حل���ث  �لتذكري  و�أن 
�ملعنوية �جلميله �لتي حثنا عليها 
�لهد�ف  �ه��م  م��ن  �حلنيف  ديننا 
�لتي تقوم عليها هذه �ملبادرة. فانا 
من جهتي �ثني على هذه �ملبادرة 
يف �شنو�تها �لثلث وعلى �شعارها 
يف �ل�شنة �ل وهو)جز�ء �لح�شان(, 
�لعلقات  �همية  على  يركز  فهو 
�لن�شانية و�لح�شان �ىل �لآخرين 
لك�شب �لجر و�لثو�ب يف مثل هذه 

�لأيام �ملباركة . 

•• اأبوظبي-وام:

�لقا�شمي  خ��ال��د  ب��ن��ت  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل  ق��ال��ت 
�ل�شر  كلمة  �أن  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون  �لتنمية  وزي����رة 
للجناز�ت �لهائلة �لتي حققتها �لإمار�ت يف جمال 
�إمنا  �ل��دويل  و�خل��ريي  و�لإن�شاين  �لتنموي  �لعمل 
تخت�شر بجلء يف �لقيادة �لر�شيدة ممثلة يف �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل . و�أكد على ما �أ�شهمت به 
توجيهاتهما �ل�شامية وجهودهما �حلثيثة يف تقدمي 
يف  و�ملنكوبني  للمحتاجني  �ل��دع��م  �أ���ش��ك��ال  خمتلف 

ونبيلة  �شاطعة  م��و�ق��ف  ع��رب  �ل��ع��امل  ب��ق��اع  خمتلف 
دعمت م�شرية �لعمل �لتنموي و�لإن�شاين و�خلريي 
�لدويل �متد�د� لنهج �أر�شى دعائمه �ملغفور له باإذن 
�هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�خلري  قيم  على  �ملعطاء  �لوطن  ه��ذ�  موؤ�ش�س  ث��ر�ه 
�لتنمية و�لتعاون  و�لإخ��اء. و�أو�شحت معايل وزيرة 
للجهات  �لرم�شاين  �مللتقى  �فتتاح  خ��لل  �ل���دويل 
�لإمار�تية  و�خلريية  �لإن�شانية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملانحة 
�ل��ذي نظمته �ل��وز�رة على م��د�ر يومني يف �أبوظبي 
ودبي �أن جناح �لإمار�ت يف �حل�شول على �ملرتبة 16 
�أمر  �ل�شابق  �لعام  خ��لل  عطاء  �لعامل  دول  كاأكرث 
�ملزيد من  بذل  على  قدر�تنا جميعا  وي�شحذ  يحثنا 
�جلهد و�لعطاء و�ملثابرة على تعزيز �شورة �لإمار�ت 

كر�ئدة يف �لعمل �لتنموي و�لإن�شاين �لدويل وهذ� 
مل يكن ليتحقق لول جهودكم �حلثيثة و��شتجابتكم 
�ملانحة  للجهات  �ل�شكر  معاليها  وقدمت  �ل�شريعة. 
تعاونها  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
م���ع م��ك��ت��ب ت��ن�����ش��ي��ق �مل�������ش���اع���د�ت �خل���ارج���ي���ة �ل���ذي 
وتوثيق  تن�شيق  �شعيد  على  �شا�شعة  ��شو�طا  قطع 
�خلارجي  للعامل  �لإم���ار�ت  من  �ملقدمة  �مل�شاعد�ت 
�ملكانة  ت��ل��ك  ت��ب��وء  م��ن  مكنها  مم��ا  �ح����رت�يف  ب�شكل 
و�لإعرت�ف �لدويل. ونوهت معاليها باجلهود �لتي 
منذ  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون  �لتنمية  وز�رة  ب��ه��ا  ق��ام��ت 
تد�شينها خلل �شهر مار�س �ملا�شي مع �لقيام مبهام 
كيان  �خل��ارج��ي��ة يف  �مل�����ش��اع��د�ت  تن�شيق  دم��ج مكتب 
�لوز�رة ف�شل عن �لقيام بالأعباء �لتاأ�شي�شية كو�شع 

�لهيكل �لإد�ري و�خلطة �لإ�شرت�تيجية و�لت�شغيلية 
�ل��دول��ي��ة من  �ملنظمات  و�مل��ي��ز�ن��ي��ات وحت��وي��ل بع�س 
�لدويل.  و�لتعاون  �لتنمية  ل��وز�رة  �خلارجية  وز�رة 
و�لتعاون  �لتنمية  وز�رة  �إن�����ش��اء  ق���ر�ر  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  م���ن  ����ش��ت�����ش��ع��ار�  ج����اء  �ل������دويل 
ل��ل��دور�حل��ي��وي و�مل��ح��وري �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه �لإم����ار�ت 
على �شعيد دعم جمالت �لتنمية يف �لدول �ملحتاجة 
و�ل�شتجابة �لإن�شانية للكو�رث حيث �شتقوم �لوز�رة 
باقرت�ح �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات �لعامة للدولة 
�شيقوم  فيما  �ل��دول��ي��ة  و�مل�����ش��اع��د�ت  �لتنمية  ب�����ش��اأن 
فريق عمل �لوز�رة بالتو��شل و�لت�شاور مع �جلهات 
�ملانحة و�ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية بالدولة للت�شاور خلل 
حلني  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�شيا�شة  ت��ط��وي��ر  م��ر�ح��ل 

�عتمادها من جمل�س �لوزر�ء ثم متابعة تنفيذها.
�لتنمية  جم�����الت  ���ش��ت��ق��رتح  �ل��������وز�رة  �أن  وذك������رت 
و�مل�����ش��اع��د�ت �لأول���ي���ة ذ�ت �لأول���وي���ة وح��ج��م ونوع 
�لدعم �لذي ميكن �أن تقدمه �لدولة وتنمية �لوعي 
بدور �لدولة كمانح دويل وتعزيز علقات �لدولة مع 
�لدولية  �ملنظمات  مع  و�لتعاون  �لدوليني  �ملانحني 
ب�شقيها  ل��ل��دول��ة  �خل���ارج���ي���ة  �مل�����ش��اع��د�ت  وت��وث��ي��ق 
�حل��ك��وم��ي وغ����ري �حل��ك��وم��ي وت��ق��ي��ي��م �أث�����ر بر�مج 
�مل�شاعد�ت �خلارجية للدولة وتن�شيق جهود �لإغاثة 
و�مل�شاعد�ت �خلارجية مع �جلهات �ملحلية و�لدولية 
�لدولة  ومتثيل  �لتدريب  وخطط  عمليات  وتن�شيق 
�ملتعلقة  و�لدولية  �لإقليمية  �لتنموية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
بالإغاثة و�مل�شاعد�ت �لدولية. و�شددت معاليها على 

�لر�شيدة  قيادتنا  ظل  حتت  �لعطاء  م�شرية  تو��شل 
د�عية �جلهات �ملانحة و�ملوؤ�ش�شات �لإمار�تية لتعزيز 
�لتنمية  وز�رة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل�����ش��ر�ك��ة 
و�لتعاون �لدويل لت�شكيل �أ�شرة و�حدة تتطلع لهدف 
و�ح���د وه���و �لرت���ق���اء مب��ك��ان��ة دول���ة �لإم������ار�ت على 

�شعيد �لعمل �لتنموي و�لإن�شاين و�خلريي.
ومد�خلت  ح���و�ر�ت  �مللتقى  �شهد  �أخ���رى  م��ن جهة 
بالدولة  �ملانحة  �ملوؤ�ش�شات  وم�����ش��وؤويل  ممثلي  م��ن 
وقنو�ت  ك��اآل��ي��ات  ع���دة  وق�����ش��اي��ا  ن��ق��اط��ا  ��شتعر�شت 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني ت��ل��ك �مل��وؤ���ش�����ش��ات ودور �لإع������لم يف 
�ل���رتوي���ج جل��ه��ود �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة و�جلهات 
على  �لإم����ار�ت  مبكانة  �لعاملي  و�لع����رت�ف  �ملانحة 

�شعيد �لعمل �لإن�شاين.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

من منطلق حر�شها على تطوير علقات �ل�شر�كة 
�ل�شرت�تيجية ب�شورة فعالة مع �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
جميع  يف  معهم  و�ل��ت��و����ش��ل  و�خل��ا���ش��ة,  �حلكومية 
�أح��م��د غ���امن مدير  �لأن�����ش��ط��ة, ك���ّرم �لعميد غ���امن 
�ل�شويدي  ح����ارب  �شمية  �مل��رك��زي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
بح�شور  �خليمة  ب��ر�أ���س  �لتعليمية  �ملنطقة  مديرة 
و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  مدير  �لعلكيم  علي  �لعقيد 
ب�شرطة ر�أ���س �خليمة , وع��دد من �لأف���ر�د, منطقة 

�ل�شركاء  ب��اع��ت��ب��اره��م  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
�لإ�شرت�تيجيني و�لرئي�شيني يف خدمة بر�مج �إد�رة 

�ملرور و�لدوريات �ل�شنوية.
و�أو�شح غامن �أن �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
حتر�س على �لتو��شل مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
و�ملنا�شبة  �جل���ي���دة  و�لأف�����ك�����ار  �خل������رب�ت  ل���ت���ب���ادل 
�أف�شل  ت��ق��دمي  م��ن �جل��م��ي��ع, و�ل���ش��ت��ف��ادة منها يف 
حر�س  �إىل  م�شري�  �لعاملية,  �ملعايري  ذ�ت  �خلدمات 
�لقيادة �لعامة على بناء ج�شور �لثقة و�لتعاون مع 
�لفريق  ب��روح  و�لعمل  وموؤ�ش�شاته,  �ملجتمع  �ف���ر�د 

�ل����و�ح����د م���ن �أج�����ل حت��ق��ي��ق �لأه���������د�ف   يف حفظ 
�لأم��ن و�لأم���ان. و�أ���ش��اد ب��ال��دور �لكبري �ل��ذي تقوم 
و�لتعاون  �لتن�شيق  حيث  من  �لتعليمية  �ملنطقة  به 
�ملطلق بني �جلهاز �ل�شرطي وكافة �ملد�ر�س بالإمارة 
وم�شاركتهم يف تنظيم �ملحا�شر�ت �لتوعوية و�إقامة 
�ملعار�س وتوزيع �لربو�شور�ت وغريها من �لأن�شطة 
�ملرورية على  �ل�شلمة  �لإد�رة حول  بها  تقوم  �لتي 
مد�ر �لعام . و�شمل �لتكرمي كل من �إبر�هيم �لبغام 
نائب مدير �ملنطقة �لتعليمية وعدد من �مل�شئولني 

و�ملوظفني يف �ملنطقة �لتعليمية.

�إد�رة جمعية د�ر  ذكر عمر�ن حممد عبد�هلل ع�شو جمل�س 
تقدم  �جلمعية  �أن  و�ل��در����ش��ات  �لثقافة  قطاع  رئي�س  �ل��رب 
ت�شتقبلها عرب  �لتي  �ملتميزة  �لعلمية  �لر�شائل  خدمة طبع 
�للجنة �لعلمية �لتي �شكلتها �جلمعية خلدمة �لباحثني من 
حملة �لدكتور�ه و�ملاج�شتري و�لعلماء, وذلك يف �إطار �لدور 
�أن  �إىل  �لذي تقوم به �جلمعية, وم�شري�ً  �خلريي و�لثقايف 
�هلل  �إىل  �لدعوة  خدمة  عاتقها  على  �أخ��ذت  �جلمعية  �إد�رة 
تعاىل باملنهج �لو�شطي �ملعتدل وفقا لتعاليم ديننا �حلنيف 
�إىل جانب �لدور �خلريي و�لإغاثي ومبا ير�شي �هلل تعاىل 

ثم �أهل �خلري �لذين نعمل نيابة عنهم.
�لر�شائل  �ل��ه��دف م��ن طباعة  �أن  ع��ب��د�هلل  ع��م��ر�ن  و�أو���ش��ح 

�لعلمية �جلامعية هو حتقيق �ل�شتفادة منها لطلب �لعلم 
�ل�شوؤون  وهيئات  و�لدو�ئر  باجلامعات  و�لعلماء  و�لباحثني 
و�ملوؤ�ش�شات  �لعامة  و�ملكتبات  �لعلمية  و�ملعاهد  �لإ�شلمية 
معار�س  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �لعلمي  بالبحث  ع��لق��ة  ل��ه��ا  �ل��ت��ي 
�أن �للجنة �لعلمية �ملكونة من  �إىل  �لكتب �ملحلية, وم�شري�ً 
�شت �أفر�د وتتبع قطاع �لثقافة و�لدر��شات باجلمعية تتلقى 
�لأبحاث �ملقدمة �إليها وقد ت�شلمت �إىل �لآن �أكرث من 150 
وخمطوط  �أك���ادمي���ي  وب��ح��ث  ودك���ت���ور�ه  ماج�شتري  ر���ش��ال��ة 
حمقق, ومتت �ملو�فقة على 24 ر�شالة ماج�شتري ودكتور�ه 
�لرب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �شل�شلة  ����ش��م  حت���ت  ر���ش��ال��ة   12 وط��ب��ع 
وفقاً  �لطبع  حتت  �ملتبقية  و�ملجموعة  �جلامعية  للر�شائل 

لرتتيب وتن�شيق جلنة �لبحث, كما يتم توزيع ن�شبة كبرية 
و�ملكتبات  �لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  على  �لر�شائل جماناً  من هذه 

�لعامة بالدولة خدمة لطلب �لعلم و�لباحثني.
�أو  �لر�شالة  تكون  �أن  ت�شرتط  �للجنة  �أن  ع��م��ر�ن  و�أ���ش��اف 
وز�رة  م��ن  ومعتمدة  م��ع��روف��ة  جامعة  م��ن  جم���از�ً  �لبحث 
�شرعية  ق�شية  يعالج  و�أن  �لإم���ار�ت  بدولة  �لعايل  �لتعليم 
ويكون مفيد�ً ويرثي �ملكتبة �لعلمية على �أن يت�شف �لكاتب 
و�أل  للمو�شوع  و�لو�شطية يف طرحة  بالعتد�ل  �لباحث  �أو 
يكون قد طبع �شابقاً, وم�شري�ً �إىل �أن �ملو�فقة على �لطباعة 
تتوقف على ر�أي �أغلبية �أع�شاء �للجنة ومقرتحاتهم, كما 
�أن هناك �أولوية للر�شائل �لتي تتناول نو�زل �لع�شر وتعالج 

�إد�ر�ت جمعية د�ر  �أو  �أو لها �شلة بقطاعات  ق�شايا �ملجتمع 
لئحة  تن�س  كما  ل��ل��دول��ة,  �لديني  �ل���رت�ث  تخدم  �أو  �ل��رب 
و�لر�شائل  �لبحوث  لأ�شحاب  �أول��وي��ة  �إع��ط��اء  على  �للجنة 
�لتي متت  �لعلمية  و�لر�شائل  �لإم���ار�ت  دول��ة  من مو�طني 
عند  �لباحث  تعطي  �للجنة  �أن  ��برَ  وع��قَّ حديثاً,  مناق�شتها 
�ملو�فقة على ر�شالته مكافاأة مالية �إ�شافة �إىل جمموعة من 
�لن�شخ �ملطبوعة منها ومتمنياً للمتقدمني باأبحاثهم للجنة 
�أه��ل �خلري و�ل��رب من �لأف��ر�د ورجال  حظاً موفقاً, ود�عياً 
�لأعمال و�أ�شحاب �ملوؤ�ش�شات بالدولة لدعم ورعاية طباعة 
وطلب  للعلماء  خدمة  �لعلمية  للر�شائل  �لرب  د�ر  �شل�شلة 

�لعلم و�لبحث �لعلمي.

دار الرب تطبع الر�صائل العلمية املتميزة خلدمة البحث العلمي
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EAT 9986

فقدان جواز �سفرت
�شتو�رت  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
بريطانيا   - �شيك�س  �لن 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج���و�ز �شفره 
  )761235423( رقم 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/6410463

فقدان جواز �سفرت
�شامار�  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
م��ا���س لك�����ام   - �لفلبني 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج���و�ز �شفره 
  )0704446( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/3331511

فقدان جواز �سفرت
�مل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
�ن���ور�����ش���ا     - باك�شتاين 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج���و�ز �شفره 
  )1793561( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/6413466

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ���ش��ون��ا مياه 
هورموج علي   - بنجلدي�س 
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم 
من  )863020(�شادر 
يجده  م����ن  ب���ن���ج���لدي�������س  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

055/7550388

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل��دع��وة/ حنان مازن 
حم���م���د ر����ش���ي���دي �ل����زغ����ول- 
�ردن���ي���ة �جل��ن�����ش��ي��ة-     جو�ز 
)11318( رق�����م  ����ش���ف���ره���ا 
يجده  من  �لردن   من  �شادر 
رقم  بتليفون  �لت�����ش��ال  عليه 

055/7805039

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل��دع��وة/ م��ا لويز� 
لنديت�شو لونار   - �لفلبني 
�جلن�شية-     ج��و�ز �شفرها 
   )6586724( رق���������م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ش����ال 
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الوفاء في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم 
قيام  �إىل  ب��ل   � �ل��ي��وم  �إىل  �خلليقة  م��ن فجر  و�ل�شري  �لتاريخ  كتب  ل��ن جت��د يف 
�ل�شاعة � رجل يد�ين �أو ي�شاهي ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - يف كمال 
ُخلقه, وعظمة �شخ�شيته, وباهر وفائه, فهو خري �لربية �أق�شاها و�أدناها, وهو 
�أبر بني �لدنيا و�أوفاها, وما ُوِجدرَ على �لأر�س �أنقى �شرية و�شريرة, و�أوفى بوعد 

وعهٍد منه - �شلى �هلل عليه و�شلم - .
ومل يتخلف وفاوؤه � �شلى �هلل عليه و�شلم � لأعد�ئه, رغم �أنهم بذلو� غاية جهدهم 
للق�شاء على دينه ودعوته, وكادو� له ول�شحابته, فاعرتفو� بف�شله ووفائه وهم 
يف �شدة عد�وته, فقال مكرز لر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - : " ما ُعِرفترَ 
بالغدر �شغري� ول كبري�, بل ُعِرفترَ بالرب و�لوفا " . وملا �شاأل هرقل �أبا �شفيان 
- وهو عدو لر�شول �هلل حينئذ - : " �أيغدر حممد ؟, فقال : ل, فقال هرقل : 

وكذلك �لر�شل ل تغدر ".
بعد �لنتهاء من كتابة وثيقة �شلح ومعاهدة �حلديبية � و�لتي كان من بنودها 
�أبو  ج��اء   ," �إليهم  �مل�شلمني  رده  لُي�ْشِلم  قري�س  من  �مل�شلمني  �إىل  ج��اء  " من   :
جندل بن �شهيل بن عمرو � ر�شي �هلل عنه � وهو يف قيوده هاربا من �مل�شركني يف 
مكة, فقام �إليه �أبوه �شهيل � مفاو�س قري�س � ف�شربه يف وجهه, وقال : هذ� يا 
, فاأعاده �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم  حممد �أول من �أقا�شيك عليه �أن ترده �إيلَّ
�أرَ�أُررَد �إىل �مل�شركني يفتنونني  � للم�شركني, فقال �أبو جندل : يا مع�شر �مل�شلمني 
يف ديني؟!, فقال له �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )�إنا عقدنا بيننا وبني �لقوم 
عهد�, و�إنا ل نغدر بهم(, ثم طماأنه �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � قائل : )يا 
�أبا جندل ��شرب و�حت�شب, فاإن �هلل جاعل لك وملن معك فرجا وخمرجا( رو�ه 

�أحمد .
وعن حذيفة بن �ليمان � ر�شي �هلل عنه � قال : ما منعني �أن �أ�شهد بدر�ً �إل �أين 
خرجت �أنا و �أبي ح�شيل فاأخذنا كفار قري�س, قالو� : �إنكم تريدون حممد�, فقلنا 
�إل �ملدينة, فاأخذو� منا عهد �هلل وميثاقه لنن�شرفن �إىل  : ما نريده, ما نريد 
�ملدينة, ول نقاتل معه, فاأتينا ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم فاأخربناه �خلرب, 

فقال : )�ن�شرفا, نفي لهم بعهدهم, ون�شتعني �هلل عليهم( رو�ه م�شلم .
ومن �شور وفائه - �شلى �هلل عليه و�شلم - ما روته عائ�شة � ر�شي �هلل عنها � قالت 
: )�بتاع ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � من رجل من �لأعر�ب جزور� بو�شق 
�إىل   � و�شلم  عليه  �هلل  � �شلى  �هلل  ر�شول  به  )�لعجوة(, فرجع  �لذخرة  من متر 
بيته و �لتم�س له �لتمر فلم يجده, فخرج �إليه ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم 
�إن��ا قد �بتعنا منك ج��زور� بو�شق من متر �لذخرة,  � فقال له : " يا عبد �هلل ! 
فالتم�شناه فلم جنده (, قال : فقال �لأعر�بي : و�غ��در�ه ! قالت : فهمَّ �لنا�س 
وقالو� : قاتلك �هلل, �أيغدر ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � ؟! قالت : فقال 
ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �: )دعوه, فاإن ل�شاحب �حلق مقال( . ثم عاد 
ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � فقال : )يا عبد �هلل ! �إنا �بتعنا منك جز�ئر 
و نحن نظن �أن عندنا ما �شمينا لك, فالتم�شناه فلم جنده(, فقال �لأعر�بي : 
و�غدر�ه ! فنهمه �لنا�س و قالو� : قاتلك �هلل, �أيغدر ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه 
و�شلم ؟!, فقال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )دعوه, فاإن ل�شاحب �حلق 

مقال(, فردد ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � ذلك مرتني �أو ثلثا, فلما ر�آه ل 
يفقه عنه قال لرجل من �أ�شحابه : )�ذهب �إىل خولة بنت حكيم بن �أمية فقل 
لها : ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � يقول لك : �إن كان عندك و�شق من متر 
�إليه �لرجل, ثم رجع  �إن �شاء �هلل, فذهب  �إليك  �لذخرة فاأ�شلفيناه حتى نوؤديه 
فقال : قالت : نعم, هو عندي يا ر�شول �هلل ! فابعث من يقب�شه, فقال ر�شول 
�هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � للرجل : �ذهب به فاأوفه �لذي له, قال : فذهب به 
فاأوفاه �لذي له .. قالت : فمرَّ �لأعر�بي بر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � وهو 
جال�س يف �أ�شحابه فقال : جز�ك �هلل خري�, فقد �أوفيت و�أطيبت, قالت : فقال 
ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � : �أولئك خيار عباد �هلل عند �هلل يوم �لقيامة, 

�ملوفون �ملطيبون( رو�ه �أحمد .
وعن �حل�شن بن علي بن �أبي ر�فع �أن �أبا ر�فع �أخربه قال : بعثتني قري�س �إىل 
ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � فلما ر�أيت ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � 
�أُلِقيرَ يف قلبي �لإ�شلم, فقلت يا ر�شول �هلل : �إين و�هلل ل �أرجع �إليهم �أبد�, فقال 
ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )�إين ل �أخي�س )�أنق�س( بالعهد, ول �أحب�س 
درَ)�لر�شل(, ولكن �رجع فاإن كان يف نف�شك �لذي يف نف�شك �لآن فارجع, قال  �لرُبْ

: فذهبت, ثم �أتيت �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � فاأ�شلمت( رو�ه �أبو د�ود .
ومع �أعباء �لر�شالة مل ين�س � �شلى �هلل عليه و�شلم � �لذين �أجابو� دعوته ووقفو� 
بجانبه, و�آزروه ون�شروه, فاإىل �آخر حياته يدعو لهم, ويو�شي بهم خري�, فيقول 
�أ�شحابي( رو�ه �بن ماجه, )ل ت�شبو�  � : )�حفظوين يف  � �شلى �هلل عليه و�شلم 
�أ�شحابي( رو�ه �لبخاري, )من �شبَّ �أ�شحابي فعليه لعنة �هلل و�مللئكة و�لنا�س 

�أجمعني( رو�ه �لطرب�ين .
ى لأبي بكر � ر�شي �هلل  فكان � �شلى �هلل عليه و�شلم � وفيَّا لأ�شحابه جميعا .. ووفَّ
� : )ما لأحد  عنه �, فبني للأمة مكانته ومنزلته, فقال � �شلى �هلل عليه و�شلم 
عندنا يد �إل وقد كافيناه, ما خل �أبا بكر, فاإن له عندنا يد� يكافيه �هلل بها يوم 

�لقيامة( رو�ه �لرتمذي .
� للأن�شار مبايعتهم له, ووقوفهم معه, فحينما  � �شلى �هلل عليه و�شلم  ��ى  فَّ ووَّ
خ�شي بع�شهم �إذ� ظهر و�نت�شر �أن يعود لقومه ويرتكهم, تب�شم � �شلى �هلل عليه 
و�شلم � وقال : ).. �أنا منكم, و�أنتم مني, �أحارب من حاربتم , و�أ�شامل من �شاملتم(, 
وقال لهم : )لو �شلك �لنا�س و�ديا �أو �ِشعبا ل�شلكت و�ديكم و�شعبكم, �أنتم �شعار, 
�إين  �م��ر�أ من �لأن�شار, ثم رفع يديه حتى  و�لنا�س دث��ار, ولو ل �لهجرة لكنت 
لأرى ما حتت منكبيه, فقال : �للهم �غفر للأن�شار ولأبناء �لأن�شار ولأبناء �أبناء 
�لأن�شار!, �أما تر�شون �أن يذهب �لنا�س بال�شاء و�لبعري وتذهبون بر�شول �هلل � 
�شلى �هلل عليه و�شلم � �إىل بيوتكم ؟, فبكى �لقوم حتى �خ�شلو� )�بتلت( حلاهم, 
و�ن�شرفو� وهم يقولون : ر�شينا باهلل وبر�شوله حظا ون�شيبا(, ثم �أو�شى بهم 
ِر�شي  يف مر�س موته فقال � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )�أو�شيكم بالأن�شار, فاإنهم كرَ
يبتي )بطانتي وخا�شتي(, وقد ق�شو� �لذي عليهم, وبقي �لذي لهم, فاقبلو�  وعرَ
�لثوب �لذي  . و�ل�شعار:  من حم�شنهم, وجت��اوزو� عن م�شيئهم( رو�ه �لبخاري 

يلي �جل�شد, و�لدثار: �لذي فوق �ل�شعار.

�أ�شده,  بلغ  رب��اه حتى  �ل��ذي  �أب��ي طالب  لعمه   � و�شلم  � �شلى �هلل عليه  ��ى  وفَّ بل 
و�أعانه على �إبلغ دعوته, فلما ح�شرته �لوفاة, ظهرت م�شاعر وفاء �لنبي � �شلى 
�أبو طالب  �لكفر, وكاد  �إنقاذه من  �, فحر�س كل �حلر�س على  �هلل عليه و�شلم 
ي�شتجيب لول �أن حال بينه وبني �لهد�ية قرناء �ل�شوء, حتى فارق �حلياة على 
ِملتهم .. فعن �شعيد بن �مل�شيب � ر�شي �هلل عنه � عن �أبيه قال : )ملا ح�شرت �أبا 
طالب �لوفاة جاءه ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � فوجد عنده �أبا جهل و عبد 
�هلل بن �أبى �أمية بن �ملغرية, فقال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � : يا عم قل 
ل �إله �إل �هلل �أ�شهد لك بها عند �هلل (, فقال : �أبو جهل و عبد �هلل بن �أبى �أمية 
: حدثنا يا �أبا طالب �أترغب عن ملة عبد �ملطلب ?, فلم يزل ر�شول �هلل � �شلى 
�هلل عليه و�شلم � يعر�شها عليه و يعيد له تلك �ملقالة, حتى قال �أبو طالب �آخر ما 
كلمهم : هو على ملة عبد �ملطلب , و �أبرَى �أن يقول : ل �إله �إل �هلل , فقال ر�شول 
�هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )�أما و�هلل لأ�شتغفرن لك ما مل �أنه عنك , فاأنزل �هلل 
اُنو� �أُويِل  لرَْو كرَ ُنو� �أرَْن يرَ�ْشترَْغِفُرو� ِلْلُم�ْشِرِكنيرَ ورَ �لَِّذينرَ �آمرَ انرَ ِللنَِّبيِّ ورَ ا كرَ عز وجل : )مرَ
ِحيِم( )�لتوبة:113(, و �أنزل �هلل  اُب �جْلرَ حرَ رَ لرَُهْم �أرَنَُّهْم �أرَ�شْ ا ترَبرَنيَّ ُقْربرَى ِمْن برَْعِد مرَ
ُهورَ  اُء ورَ ْن يرَ�شرَ رَ يرَْهِدي مرَ لرَِكنَّ �هللَّ ْن �أرَْحبرَْبترَ ورَ تعاىل يف �أبى طالب : )�إِنَّكرَ ل ترَْهِدي مرَ
� ر�شي �هلل  �لعبا�س  قال  وملا  �لبخاري,  رو�ه  )�لق�ش�س:56((   ) ِبامْلُْهترَِدينرَ �أرَْعلرَُم 
عنه � للنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )ما �أغنيت عن عمك ؟, فاإنه كان يحوطك 
�أنا لكان يف �لدرك �لأ�شفل  ويغ�شب لك, قال : هو يف �شح�شاح من نار, ولول 

من �لنار( رو�ه �لبخاري .
وكان � �شلى �هلل عليه و�شلم � وفياً مع زوجاته, وجعل �مليز�ن �لذي يوزن به خريية 
�ملرء لأهله ح�شن معاملته لهم, فقال � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )خريكم خريكم 
�هلل  ر�شي   � وق��د حفظ خلديجة   . �لرتمذي  رو�ه  لأهلي(  و�أن��ا خريكم  لأهله, 
عنها � مو�قفها �لعظيمة, وبذلها �ل�شخي, وعقلها �لر�جح, وت�شحياتها �ملتعددة, 
�إنه مل يتزوج عليها يف حياتها, وكان يذكرها باخلري بعد وفاتها, وي�شل  حتى 

�أقرباءها, ويح�شن �إىل �شديقاتها, وهذ� كله وفاء�ً لها � ر�شي �هلل عنها - . 
�إليه  �لهجرة  على  �لو�لدين  رج��ح حق  �أن   � و�شلم  عليه  �هلل  � �شلى  وفائه  وم��ن 
�ً لهما, فعن عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س � ر�شي  و�جلهاد يف �شبيل �هلل, وفاًء وِبرَّ
� فقال :  � �شلى �هلل عليه و�شلم  �إىل ر�شول �هلل  � ق��ال : )�أقبل رج��ل  �هلل عنهما 
�أبايعك على �لهجرة و�جلهاد �أبتغي �لأجر من �هلل, قال : فهل من و�لديك �أحد 
حي ؟, قال : نعم, بل كلهما حي, قال : �أفتبتغي �لأجر من �هلل ؟, قال : نعم, 

قال : فارجع �إىل و�لديك فاأح�شن �شحبتهما( رو�ه �لبخاري .
�, بل  � �شلى �هلل عليه و�شلم   لقد كان لكل �شنف من �لنا�س ن�شيب من وفائه 

تعدت �شور وفائه حتى �شملت �حليو�ن و�جلماد .
� �شلى �هلل  �أ�شابو� من قبل ناقة لر�شول �هلل  �أ�شر �لعدو �م��ر�أة م�شلمة, وكانو� 
عليه و�شلم �, فر�أت �ملر�أة من �لقوم غفلة, فركبت ناقة ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه 
و�شلم � وهربت بها حتى �أتت �مل�شلمني, وقالت : " �إين نذرت �أن �أنحرها �إن جناين 
�هلل بها ", فعجب �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � من هذه �ملكافاأة ملن كانت �شببا يف 
جناتها, وتب�شم وقال : )�شبحان �هلل بئ�شما جزتها, نذرت هلل �إن جناها �هلل عليها 

لتنحرنها !, ل وفاء لنذر يف مع�شية ول فيما ل ميلك �لعبد( رو�ه م�شلم .
وهذ� جذع �شجرة ل يعقل, كان � �شلى �هلل عليه و�شلم � يخطب عليه, ويف يوم 
ِنع له, وترك ذلك �جلذع, ف�شاح �جلذع �شياح �ل�شبي  �جلمعة �شعد منرب� �شُ
� �إليه � �شلى �هلل عليه و�شلم �, ويف مل�شة و�شورة وفاء, ينزل �لنبي � �شلى  حنينا 
�هلل عليه و�شلم � ويحت�شنه وي�شمه �إليه حتى �شكن, ثم قال : )�أما و�لذي نف�س 
حممد بيده لو مل �ألتزمه ملا ز�ل هكذ� �إىل يوم �لقيامة, حزنا على ر�شول �هلل � 
�شلى �هلل عليه و �شلم �, فاأمر به ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � فُدِفن( رو�ه 

�لرتمذي . 
بل �إن وفاءه � �شلى �هلل عليه و�شلم � و�شل للحجارة �ل�شماء, فقال عن جبل �أُُحد 

: )هذ� �أحد يحبنا ونحبه( رو�ه �لبخاري .
َّ �لعهد ذو كرم و�شدق    �شمائله �ل�شماحة و�لوفاء ويفِّ

�أرَْنِعم به من ُخلق كرمي,   ,� هذه �شورة من وفاء �حلبيب � �شلى �هلل عليه و�شلم 
و�جلماد,  و�حل��ي��و�ن  �لإن�شان  �شمل  حتى  مظاهره,  وتنوعت  جمالته,  تعددت 

و�لعدو و�ل�شديق
وفاء �زد�نت به �لنو�دي     وذ�ع يف �حل�شر و�لبو�دي

�شلى عليه بارئ �لعباد     ما �أمطرت �شحب و�شال و�دي

يف �شيف هذ� �لعام �شتزد�د �شاعات �ل�شيام مع �رتفاع يف درجة �حلر�رة, 
و�شيزد�د عط�س �ل�شائم, لذلك فاإن �أول ما يطلبه �ل�شائم عادة يف بد�ية 
�لإفطار هو �شرب �ملاء, لذ� يجب �لنتباه �إىل �أهمية �أن يكون �شرب �ملاء 
�ملياه  �أهمية جتنب  بكميات �شغرية )1-2 كوب ماء( وعلى دفعات, مع 
�ملثلجة, ف�شرب كمية كبرية من �ملياه مرة و�حدة يتعب ويربك �جلهاز 

�له�شمي, خا�شة �إذ� كانت مثلجة
تناول طعام �شديد �حلر�رة  �له�شمي عند  و�إرب��اك �جلهاز  وي��زد�د تعب 
)مثل �ل�شوربة( بعد �شرب �ملاء �لبارد, ويجب �لنتباه �إىل �أن بع�س �أنو�ع 
�ل�شر�ب �لتي �عتاد �لبع�س على تناولها يف رم�شان, تزيد من تعب �جلهاز 

�له�شمي لدى �لبع�س, �إ�شافة �إىل �أنها تقلل �شهيته يف تناول �لطعام

�أن نتبع �شنة �حلبيب حممد �شلى �هلل عليه  ويف�شل د�ئما يف �لإفطار 
�ل�شكريات  ل��وج��ود  �له�شم  �شهل  فهو  �لتمر  �أو  �ل��ّرط��ب  بتناول  و�شلم 
على  تعني  حيث  �مل��ع��دة,  على  �خلفيفة  �لمت�شا�س  �ل�شهلة  �لب�شيطة 
�لن�شاط و�حليوية بعد  ��شتعادة  �ل�شائم وتزيد من �شرعة  �شحن طاقة 

�ل�شيام, �إ�شافة �إىل �حتو�ئها على �لفيتامينات و�ملعادن.
- حاول �أن تكون مائدتك يف رم�شان غنية بالفاكهة و�خل�شار و�ل�شلطات 
و�شوربة �ل�شوفان و�للنب و�لزبادي �لقليل �لد�شم, وجتنب تناول �لأغذية 
�ملقلية و�حللويات و�ل�شر�ب �لغازي �أو �ل�شر�ب �ملحلى, ويف�شل ��شتبد�لها 

بالع�شائر �لطبيعية �ملنع�شة و�ملفيدة للج�شم.
�لوجبات  ��شتبد�ل  عليه  يجب  رم�شان,  يف  وزن��ه  �إن���ز�ل  يف  يرغب  ومل��ن 

�لن�شوية و�لدهنية �لتي �عتدنا على تناولها يف رم�شان بوجبات �شحية 
مثل تناول �شلطة �خل�شار, مع �لقليل من �خلل وزيت �لزيتون فهو من 

�أف�شل �خليار�ت �ل�شحية
باألو�نها  �مللونة  �خل�شار  �أن���و�ع  مبختلف  �ل�شلطة  �أل���و�ن  تغيري  وميكن 
�لز�هية لت�شبح جميلة �ملنظر و�شهية �ملذ�ق, وعند �إ�شافة �خلبز )لعمل 
قليه يف  م��ن  ب��دل  �ل��ف��رن  يف  �أن يحم�س  �لأف�شل  م��ن  �لفتو�س(  �شلطة 
و�لذرة  �حل��م��ر�ء  و�لفا�شوليا  �حلم�س  بع�س  �إ���ش��اف��ة  �أن  كما  �ل��زي��ت, 
ر�ئعا  وم��ذ�ق��ا  جميل  �شكل  ويعطي  �ل�شبع  فر�شة  من  يزيد  �لذهبية 
�لفيتامينات و�ملعادن و�لأحما�س �لأمينية �للزمة للنمو  غنيا مبعظم 

و�لن�شاط وجتدد �خلليا.

مائدة إفطار الصائم الصحية

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

محي الدين بن عربي 
اإمام الت�سوف الفل�سفي

برز �بن عربي يف �لعديد من �لعلوم حتى قيل �إنه من �أئمة �ملتكلمني يف كل علم 
وقيل عنه �أنه يف �أ�شول �لفقه مييل �إىل �ملذهب �لظاهري مع �إبطاله للتقليد, 
لكن �شهرته �لعظمى و�أغلب موؤلفاته كانت يف �لت�شوف ويف �لت�شوف �لفل�شفي 
بوجه خا�س وب�شب من غمو�س م�شامني م�شطلحا ته على كثري من �شامعيه 
وقارئيه ودر��شيه ب�شبب من �شعوبة مباحثه على غري �خلا�شة بل �خلا�شة 
�ختلف د�ر�شوه يف موؤلفاته �لتي بلغت نحو �لأربعمائة ومل يبقى منها �إيل مائة 
وخم�شون �أهمها �أجمعها لنظرياته �لفتوحات �ملكية ف�شو�س �حلكم وترجمان 
�لأ�شو�ق وهو جمموعة من �لأ�شعار �لغزلية كرموز لأحو�ل روحية على عادة 

�أهل �لت�شوف من �ل�شعر�ء .

تاأثري بن عربي
وتاأثري �بن عربي ملحوظ على �شائر �ل�شوفية �لذين جاءو� من بعده يف �ل�شرق 
و�لغرب على �ل�شو�ء حيث �بتعد يف �أ�شلوبه �أول عن �لتقليد �ل�شائع �لذي مل 
يكن �إل ترديد كلم �ل�شلف من �لعلماء دون تفهم ملقا�شدهم و�لذي كان قد 
�لإ�شلمي حينذ�ك وكذلك  �لعامل  �لفكرية يف  �لبيئات  �لكثري من  �نت�شر يف 
�أر�د �أن يتجاوز �لقيا�س �لفل�شفي �ملعتمد على جمرد �لقيا�س �لعقلي ويقل�س 
من عمق �خلربة �لروحية فاأتي باأ�شلوب مليئا باملفارقات بل �ملت�شاد�ت �لتي 
يتحري �لعقل �إز�ءها مثل عبارته �ل�شهرية �شبحان من �أظهر �لأ�شياء وهو عينها 
حيث ��شتدت �ملجالت حول تلك �لعبارة فكيف يكون �خلالق هو عني �ملخلوق؟ 
�إل �أن �ملق�شود منها مل ميكن جمرد �لغمو�س و�لأغر�ب لدى �شامعيها بقدر 
ما كان �إيقاظ روح لقارئ و�ل�شامع �إىل �إدر�ك عمق و�أو�شع للحقيقة �لألوهية 

�لتي تظل د�ئما و�أبد� متعالية ومت�شامية عن كل �إدر�ك ب�شري.

نظرية وحدة الوجود
و�إذ� كان معار�شيه قد �تهموه باأنه مييل �إىل مذهب وحدة �لوجود وهي فكرة 
مرفو�شة عند علماء �لإ�شلم �إل �أن �ملد�فعني عنه ل حظو� �أن هذ� �لتب�شيط 
بني  د�ئما  مييز  عربي  �ب��ن  لأن  وه��ذ�  �شحيح  غري  وكلمه  مر�ميه  فهم  يف 
�ملوجد وهو �هلل و�ملوجد وهو �خللق على كل حال فهذه ق�شية تظل معقدة 

و�شعبة �شب كل �ملعايري �لعقلنية .
ويبدو لنا �أنه من �لإن�شاف �لعلمي و�لإن�شاين �أل يجر�أ �أحد �أمن يدعى نه فهم 

فكر �بن عربي وخربته �ل�شوفية ل�شموها وعمقها و�شملوها.

من مواقفه واأقواله يف الرجاء
وينظم �بن عربي يف مقام �لرجاء يف فتوحاته �ملكية فيقول: �إن �لرجاء كمثل 
�خلوف يف �حلكم فاعزم عليه وكن منه على علم �إن �لرجاء مقام لي�س يعلمه 

�إل �أولو� �لعلم بالرحمن و�لفهم .. ثم ي�شتدرك فيقول عن �لرجاء �أي�شا:
ل تركنن �إىل �لرجاء فرمبا ... �أ�شبحت من حكم �لرجاء على رجا.

فا�شرع �إىل �لرحمن يف حت�شيله ... فيه جناتك فال�شعيد من �لنجا .
ما  �هلل  )ف��ات��ق��و�  ت��ع��ايل:  لقوله  دقيقة  ت��رج��ه  �ل�شعر  م��ن  �لبيتني  ه��ذي��ن  �إن 
��شتطعم ( ثورة �لتغابن �لآية .16. وقوله عز وجل )يا �أيها �لذين �آمنو� �تقو� 

�هلل حق تقاته ول متوتن �إل و�أنتم م�شلمون( �شورة �آل عمر�ن : �لآية 102 .

مقام التوكيل 
وقال يف هذ� �ملقام �أي�شا:

من يتخذ رب �لعباد وكيل .. �شلك �ل�شر�ط وكان �أقوم قيل.
�إن �لذي فيه يوكل ربه .. عبد �لإله يقارن �لتنزيل

يا طالبا ما لي�س يعلم ماله .. ل تتخذ غري �لإله وكيل.
وهو يف هذه �لأبيات يرتجم قوله تعايل يف قر�نه �لكرمي )ل �إله �إل هو فاتخذه 

وكيل( �شورة �ملزمل �لآية 9.
�أن كل خلق �هلل وما خلق �لأ�شياء من �أجل �لأ�شياء و�إمنا خلقها لي�شبحه  �أي 
�شلته  علم  ق��د  )ك��ل  ف��ق��ال:  و�أ�شخا�شها  و�أن��و�ع��ه��ا  �ملمكنات  م��ن  جن�س  ك��ل 

وت�شبيحه( �شورة �لنور �لآية 41.
وقال �شبحانه )ت�شبح له �ل�شماو�ت �ل�شبع و�لأر�س ومن فيهن.. و�إن من �شيء 
�شورة  غ��ف��ور�(  حليما  ك��ان  �إن��ه  ت�شبيحهم  تفقهون  ل  ولكن  بحمده  ي�شبح  ل 

�لإ�شر�ء �لآية 44.
�ل�شعي ملر�شاته و�لت�شبيح بحمده و�لت�شليم  فالكل ملك له وعلى خملوقاته 

باأو�مره ونو�هيه و�لت�شليم بق�شائه.

مقام الر�سا واأ�سراره

هو حمي �لدين بن �لعربي �لذي ��شتهر يف �ل�شرق ب )�بن عربي( كان مولده 
�أقطاب  �أ�شهر  ويعد   1240  - 628ه   عام  ووفاته  1165  م   - 560ه   عام 
�لت�شوف �لفل�شفي يف تاريخ �حل�شارة �لإ�شلمية بل رمبا يف تاريخ �لت�شوف 
�لعلماء  ل���دى  �لأك����رب  بال�شيخ  يلقب  ك���ان  ول��ذل��ك  �لإط����لق  ع��ل��ى  �لإن�����ش��اين 

�لد�ر�شني من كل �لجتاهات.
ولد يف مر�شية وهي مدينة كانت يف جنوب �شرق �لأندل�س �أ�شبانيا �لآن �نتقل 
يف �لثامنة من عمره �إىل �أ�شبيلية مع �أهله حيث بد�أ يف طلب �لعلم مع در��شة 
�لقر�آن و�حلديث وبعد فرتة من �لزمن يف �شبابه ق�شاها يف طلب �لدنيا �هتدى 
بالإلهام �إيل �لت�شوف فدخل طريق �ل�شوفية وتقدم فيه تقدما كبري� يف هذه 
�لفرتة من حياته �لتقى بفيل�شوف قرطبة �بن ر�شد و�أنت بينهما �شاجلت عن 

�لعلوم �لعقلية و�لعلوم �ل�شوفية.
ومن �أ�شبيلية �إيل مدينة �شبتة �ملغربية رحل حيث �أخذ عن علماء �ملغرب خا�شة 
�إيل تون�س فنزل بها عام  �أبي مدين �لتلم�شاين ثم �شد �بن عربي رحالة  عن 
�شنة  �مل�شرق  �إىل  غ��ادره��ا  �شنو�ت  بها  �أق��ام  �أن  وبعد  م   1194  - ه    595
�حلجاز  م�شر  �لبلد�ن  من  �لعديد  ز�ر  هذ�  �شرفه  ويف  1201م   - 598ه  
�ليمني تركيا �لعر�ق و�ل�شام و�لتقى �أثناء لرحلة بعدد كبري ن �أهل �لت�شوف 
و�أم��ر�ء �لبلد�ن �لإ�شلمية �إىل �أن ��شتقر به �ملقام يف دم�شق �لتي تفي بها يف 

�لثاين  �شنة رب���ي���ع  �أك���ت���وب���ر   - 638ه   ���ش��ن��ة 
1240 م ودفن ب�شفح جبل 
في�شون و�شريحه وجود 

حتى �لآن.

وفيه ينظم :
�شاألت ربي ع�شمة .. من كل �شوء و�أذى

�إىل �أن يقول : 
ر�شيت منه بكذ� .. ر�شيت عنه لكذ�

وهكذ� نن�شبه .. �إليه حكما هكذ�
تطبيقا لقوله تعاىل ) ل يكلف �هلل نف�شا �إل و�شعها( �شورة �لبقرة �لآية 286 
وقوله ) وما جعل عليكم يف �لدين من حرج( �شورة �حلج �لآية 78وقوله ) يريد 
�هلل بكم �لي�شر ول يريد بكم �لع�شر( �شورة �لبقرة �لآية 185 وقوله تعاىل ) 
و�إذ� �شاألك عبادي عني فاإين قريب �أجيب دعوة �لد�ع �إذ� د�ن فلي�شتجيبو� يل 

وليوؤمنو� بي لعلهم ير�شدون( �شورة �لبقرة �لآية 186 .

يف احلب
ويقول يف كتابه ترجمان �لأ�شو�ق عن �حلب �لإلهي:

�أل يا حمامات �لأر�كة و�ألبان.. ترفقن ل ت�شعفن بال�شجو �إ�شجاين
ترفقن ل تظهرن بالنوح و�لبكا .. خفي �شبا باتي ومكنون �أحز�ين 

�أطارحها عند �لأ�شيل وبال�شحى ..بحنة م�شتاق و�أنة هيمان.
�إىل �أن يقول: 

وقرعاه ما ينب �لرت�ئب و�حل�شا.. ويا عجبا من رو�شة و�شط نري�ن
لقد �شار قلبي قابل كل �شورة فمرعي لغزلن ودير لرهبان

وبيت �لأوثان وكعبة طائف .. و�ألو�ح تور�ة وم�شحف قر�آن.
�أدين بدين �حلب �أين توجهت .. ركائبه فاحلب ديني و�إمياين..

لنا �أ�شوة يف �شر هند و�أختها .. وقي�س وليلي ثم قي وغيلن. 
فاهلل تعايل ما هيم هوؤلء و�بتلهم بحب �أمثالهم �إل ليقيم بهم �حلجج على 
�أدع��ى حمبته ومل يهم يف حبه هيمان ه��وؤلء حني ذه��ب �حل��ب بعقولهم  من 
�أنه  و�أفناهم عنهم مل�شاهد�ت �شو�هد حمبوبهم يف خيالهم فاأحرى من يزعم 
يحب من هو �شمعه وب�شره ومن يتقرب �إليه �أكرث من تقربه �شعفا كما ي�شري 
به  ود�ن  �حل��ب  دي��ن  �شماه  فلهذ�  �هلل(  يحببكم  فاتبعوين   ( تعاىل  قوله  �إيل 

ليتلقى تكليفا حمبوبه وهو �هلل �شبحانه بالقبول و�لر�شي و�ملحبة . 
�أعلى من دين قام على �ملحبة  �أي ما مت دين  وقوله )فاحلب ديني و�إمي��اين( 
و�ل�شوق ملن �أدين له به و�أمر به على غيب وحممد �شلى �هلل عليه و�شلم له من 
بني �شائر �لأنبياء مقام �ملحبة بكمالها مع �أنه �شفي وجني وخليل وز�د عليهم 
�أن �هلل �تخذه حبيبا �أي حمبا وحمبوبا وعلينا �أن ن�شري على نهجه �شلى �هلل 

عليه و�شلم حتى ن�شل �إىل �أقرب ما و�شل �إليه.
كما �أنه يرى �أن �لقلب ما �شمي قلبا �إل لتقلبه فهو يتنوع بتنوع �لو�رد�ت عليه 

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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طفولة مو�صى اأثرت 
يف قلب فرعون

•• بقلم الكاتب االإ�شالمي : زين ال�شماك   

ــكاَ الاَ  لاَ ٍ يليِّ واَ ــنينْ ُت عاَ ــرَّ ناَ ُق ــونْ عاَ اأاَُت ِفــرنْ ـــراَ ــِت امنْ ــالاَ قاَ )واَ
الاَ  ُهمنْ  واَ ــًدا  لاَ واَ ُه  ِخذاَ ناَتَّ اأاَونْ  ا  ناَ عاَ نفاَ ياَ اأاَن  ى  �ساَ عاَ ُتُلوُه  قنْ تاَ

( )9( من �سورة الق�س�ض. ُعُروناَ �سنْ ياَ

و�شماحة  ب��رب�ءة طفولته  ج��ذب  �ملهد  ك��ان مو�شى طفل يف 
فوؤ�دها,  و�ط��م��اأن  قلبها  خفق  حيث  ف��رع��ون,  �م����ر�أة  وج��ه��ه 
وعرّبت عيونها مبزيد من �لهدوء و�ل�شكينة, فا�شتقرت على 
يخاطب  ل�شانها  فهتف  �هلل,  بنور  �ملتاألق  مو�شى  وجه  روؤي��ة 
قومها �لذين يعي�شون فى �لق�شر, وفيهم فرعون و�لأمر�ء 
وقادة �جلي�س و�جلند, فقالت بح�شم وعزم �آمرة للجند بعدم 
�إنه ي�شتحق  قتله, وقالت لفرعون لعله يكون نافعا لنا, كما 
ملا  �لق�شر,  ف��ر�غ  ب�شوته  مي��لأ  وع��زي��ز�  غاليا  �بنا  يكون  �أن 
للطفولة من بهجة و�ن�شر�ح لل�شدور, فالطفولة تكمل فى 
مباهجها حياة �لق�شور, فكان حلديث �مر�أة فرعون �شوت 
�لأطفال,  قتل  ع��دم  �إىل  ت��دع��و  كر�شالة  ب��ال��ع��و�ط��ف,  م��ل��يء 
�إن�شانية فيا�شة مل ي�شعر بها فرعون وجنده  وتلك م�شاعر 
يوما و�حد�, حيث �فتقدو� �مل�شاعر �لإن�شانية حلب �لأطفال 
�مل�شتقبل,  ورج��ال  �لوطن  حماة  ليكونو�  رعايتهم,  ووج��وب 
فكان  يد�عبه,  و�أخ��ذ  ملو�شى  قلبه  �ن�شرح  فرعون  �أن  ويبدو 
ذلك حال من �ل�شلم, حول فرعون �إىل �لطبيعة �لإن�شانية 
�لأط��ف��ال, فتعمد  �لتى حرم منها حينما نزع من قلبه حب 
يدى  بني  �لقلوب  وهكذ�  طفل,  كل  بكر�هية  قلبه  مي��لأ  �أن 
�لرحمن يقلبها كيفما ي�شاء, فندعو �هلل �أن يقلب قلوبنا على 
�حلب و�ل�شلم, ويبعد ما يعرتى �لقلب من عد�وة وعدو�ن, 
وليت عاملنا �ملنزعج فى كل مكان �أن يفيق ويتم�شك بال�شلم, 
�حلرب  ت�شجيع  �أو  �ل�شفو  تعكري  نحو  خطو�ته  يخطو  ول 
�أ�شلها طيب  �أر���س,  تن�شاب على  �لب�شرية  دم��اء  �لتى جتعل 
�لرت�ب  ف��وق  تت�شاقط  ب�شرية  دم��اء  من  نقطة  من  تق�شعر 
و�لرمال, وقد يكون يف ذلك در�س ل يجب �إهماله يف حتقيق 
حبة  �أن  �لزكية  �ل��روح  لحظت  �إذ�  وخا�شة  �ل�شلم,  ون�شر 
رمل ترف�س ب�شدة �أن متت�س قطرة دم من �إن�شان, فرنجو �أن 
يكون ذلك �شمن بر�مج �لتعليم لل�شغار و�لكبار حتى ي�شيع 

�ل�شلم, وذلك �أقوى در�س من درو�س �لإ�شلم. 

فهل  رم�سان  �سهر  نهار  يف  اأهلي  اإىل  ال�سفر  من  �ساأرجع 
يجوز لزوجتي اأن تفطر ذلك اليوم? علمًا باأنها مل تكن 

على �سفر.

�حلمدهلل رب �لعاملني, و�ل�شلة و�ل�شلم على �أ�شرف �ملر�شلني 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني, �أما بعد..

�ل�شفر  �ل��زوج من  �أن ق��دوم  و�إي��اك يف دينه  فاعلم فقهني �هلل 
�إن  ولكن  نهار رم�شان,  �أن تفطر يف  للزوجة  ي�شوغ  لي�س مما 
ذلك  ت�شوم  ل  �أن  فلها  عنها  �حلي�س  �نقطاع  قدومه  �شادف 
و�لإكليل  �لتاج  يف  جاء  يومها,  بقية  لها  �أن  �عتبار  على  �ليوم 
للإمام �ملو�ق رحمه �هلل: )  من �ملدونة قال مالك : �إن حا�شت 
بقية  فلتفطر  �آخ��ره  �أو  �لنهار  �أول  �م��ر�أة وطهرت يف رم�شان 
يومها , وكذلك �إن ر�أت �لطهر بعد �لفجر , و�أما �إن ر�أته قبل 

�لفجر �غت�شلت بعد �لفجر و�أجز�أها �شومها (, و�هلل �أعلم.
• و�خلل�شة: قدوم �لزوج ل يبيح للزوجة �لفطر ولها بقية 
وفوق  ه��ذ�  عنها,  �حلي�س  �نقطاع  ق��دوم��ه  ���ش��ادف  �إن  يومها 

كل ذي علم عليم.

اأفطرت هناك عدة  و قد  اإىل كندا  رم�سان  �سافرت يف 
االفطار  جــواز  عن  ال�سفر  قبل  �ساألت  قد  كنت   . اأيــام 
و  عدت  اأن  بعد  و   . يجوز  يل  وقالو  ال�سفر  خالل 
انه  اأخربين  اآخر  �سخ�ض  يل  قال  بالق�ساء  قمت 
ال يجوز االفطار . املهم اأين اأريد اأن اأعرف ماذا 
 11 اأين:�سافرت مدة  االآن علمًا  اأفعل  اأن  يجب 
ب�سبب  كامل  يوم  تاأخد  الطائرة  )رحلة  يوما 
�سفر  اأيــام  ثــالث  هناك  اأي  الوقت  فــرق 
يوم ذهاب و يومني اإياب (يوم اأفطرت 
اأيـــام  غــري  اأيــــام   5 حـــوايل  منهن 
ال�سفر و �سمت ثالث اأيام خالل 

ال�سفر؟

و�ل�شلة  �ل��ع��امل��ني,  رب  �حل��م��دهلل 
�ملر�شلني  �أ����ش���رف  ع��ل��ى  و�ل�����ش��لم 

�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني, �أما بعد..
�أن ل  �شروطاً, منها  �ل�شفر  للفطر يف  �أن  �لكرمي  �أخ��ي  فاعلم 
�لفجر:  طلوع  قبل  �ل�شفر  يف  ي�شرع  و�أن  مع�شية,  �شفر  يكون 
قال �خلر�شي يف �شرحه على خمت�شر خليل: ) ومعنى كلمه 
�أنه يجوز �لفطر يف �شفر تق�شر فيه �ل�شلة �إذ� �شرع يف �ل�شفر 
بعد  �شرع  ف��اإن  �ل�شفر؛   �ل�شوم يف  ينو  �لفجر ومل  قبل طلوع 
�لفجر, �أو نوى �ل�شوم يف �ل�شفر ق�شى, ولو كان �ل�شوم تطوعاً, 
�أن ينوي �ل�شوم يريد �شوم رم�شان يف �ل�شفر  �إل  ول كفارة؛ 
�إىل �لفتوى رقم  (. وملعرفة تفا�شيل ذلك نن�شحك بالرجوع 
�أنه يجوز له �لفطر فاأفطر فيجب عليه  1669 . ومن ظن 

�لق�شاء دون �لكفارة, لأنه تاأويل قريب ت�شقط به �لكفارة
�أكرث من �ملدة �لتي تق�شر  و�ملدة �لتي ذكرتها وهي 11 يوماً 
فيها �ل�شلة �أو يباح فيها �لفطر عند �أكرث �لفقهاء, فاإن ظننت 
حل �لإفطار ب�شبب من �أفتاك بذلك, فاأفطرت خطاأً, فعلى هذ� 

يلزمك �لق�شاء دون �لكفارة.  
 ( �حلنفي:  عابدين  �بن  للعلمة  �ملحتار  رد  وج��اء يف حا�شية 
لو فعل ما يظن �لفطر به كما لو �أكل �أو جامع نا�شيا �أو �حتلم 
�أنه �أفطر فاأكل عمد�ً فل  �أو ذرعه �لقيء فظن  �أو �أنزل بنظر 

كفارة لل�شبهة (.
تعمد  �إن  ر  وكفَّ �ملالكي:" )  �لفقه  يف  و�لإكليل  �لتاج  يف  وج��اء 
فاإن   ....  ) جماعاً  فقط  رم�شان  يف  وجهل  قريب  ت��اأوي��ل  بل 
فل  موجود  �أم��ر  �إىل  و��شتند  تاأويله  ق��رب  ف��اإن  متاأول  �أفطر 
كفارة عليه. وهذ� كما مثله يف �لكتاب فيمن �أفطر نا�شياً فظن 
يف  ليًل  �لطهر  ت��رى  و�مل���ر�أة  متعمد�ً,  فاأفطر  �شومه  بطلن 
ليًل فل �شوم  �أن من مل يغت�شل  رم�شان فل تغت�شل فتظن 
�أنه ل �شوم  له فتاأكل, و�لرجل يدخل من �شفره ليًل فيظن 
له �إل �أن يدخل نهار�ً فيفطر, و�لعبد يخرج ر�عياً على م�شرية 
ثلثة �أيام فظن �أنه �شفر يبيح �لفطر فاإنه ل كفارة على جميع 
هوؤلء. قال �بن �لقا�شم: كل ما ر�أيت مالكاً ي�شاأل عنه من هذ� 
�للخمي:  قال  كفارة.  فيه  �أره يجعل  فلم  �لتاأويل  �لوجه على 
ومعروف �ملذهب �أن حكم �جلاهل كذي تاأويل قريب ". �ه� من 

�لتاج و�لإكليل.و�هلل �أعلم
�لكفارة, لأنك  �لق�شاء فقط دون  • و�خلل�شة: يجب عليك 

�أفطرت جاهًل باحلكم ظاناً لإباحة �لفطر يف هذه �حلالة.

ما هو حكم الفح�ض الطبي ال�سرجي من قبل الطبيب 
يختلف  وهــل  ؟   �سائمًا  املري�ض  كــان  اإذا  ما  حالة  يف 
احلكم فيما اإذا كانت يد الطبيب جافة اأو رطبة وعليها 

دهن اأو ما �سابه ؟

�حلمدهلل رب �لعاملني, و�ل�شلة و�ل�شلم على �أ�شرف �ملر�شلني 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني, �أما بعد..

�أن  و�إي���اك  �هلل  �علم رحمني  ثم  �لتوفيق  ول��ك  �هلل يل  فاأ�شال 
�لقاعدة �لفقهية �أن كلما و�شل �إىل �ملعدة من �ملنافذ �لعلوية 
مائعاً  ك��ان  ���ش��و�ء�ً  لل�شوم  فاإنه مف�شد  �أن��ف  �أو  �أذن  �أو  فم  من 
فاإنه  �ل�شفلية  �ملنافذ  من  �إليها  ي�شل  ما  بخلف  ج��ام��د�ً؛  �أو 
فل  �لدبر؛  من  يكون  و�أن  مائعاً,  يكون  �أن  ب�شرطني:  مفطر 
�أو  وك��ان جامد�,  �أ�شفل  �ملعدة من  �إىل  �ل�شوم ما و�شل  يف�شد 
باملعدة, يقول  �لتبول لأنه غري مت�شل  �إليها من مكان  و�شل 
�خلر�شي رحمه �هلل يف �شرحه للمخت�شر: )ل فرق فيما ي�شل 
�إىل �ملنفذ �لأعلى بني �أن يكون قد و�شل من منفذ و��شع كالفم 
�أو غري و��شع كالأنف و�لأذن و�لعني بخلف ما ي�شل �إىل �ملنفذ 
�لأ�شفل ي�شرتط كونه و��شعا كالدبر ل كاإحليل �أو جائفة فل 

�شيء فيه (.
ويقول �لد�شوقي يف حا�شيته على �ل�شرح �لكبري: )  ما و�شل 
كان  �شو�ء  لل�شوم  ع��ال فهو مف�شد  ك��ان من منفذ  �إن  للمعدة 
�إل  �شافل فل يف�شد  و�إن كان من منفذ   , �أو غري مائع  مائعا 
للمعدة مف�شد  �ملائع  �إن كان جامد� فو�شول  �إذ� كان مائعا ل 
ل  لها  �جل��ام��د  وو���ش��ول  �شافل  �أو  عاليا  �ملنفذ  ك��ان  مطلقا 
يف�شد �إل �إذ� كان �ملنفذ عاليا(, ويقول �ل�شيخ �لدردير: )فعلم 
�أن و�شول �شيء للمعدة من �حللق مطلقا �أو من منفذ �أ�شفل 

ب�شرط �أن يكون مائعا �أو للحلق كذلك مفطر (.
�ل�����ش��رج يتم  ك���ان فح�س  ف����اإذ�  �ل�����ش��وؤ�ل  �إىل  ن��رج��ع  مم��ا �شبق 
يرتتب  لل�شوم  مف�شد  فهو  مائعة,  �شائلة  م���ادة  �أو  مبحلول 
عليه وجوب �لق�شاء؛ �أما �إذ� كان مبادة �شلبة �أو باأ�شعة �أو حتى 

باأ�شبع فكل ذلك لي�س مائعاً ول يوؤثر على �شحة �ل�شوم.
�شائلة  مب��ادة  ك��ان  �إن  �لطبي  �ل�شرج  فح�س  و�خلل�شة:   •
مائعة  ك��ان مب��ادة غري  و�إن  �لق�شاء  يتوجب معه  فهو مفطر 

فل �شيء فيه. هذ� وفوق كل ذي علم عليم.

َالّلـُهمَّ َوفِّْقني فيِه ِلُمواَفَقِة ااَلْبراِر، َوَجنِّْبني فيِه ُمراَفَقَة 

ااَلْشراِر، َوآِوني فيِه ِبَرْحَمِتَك ِالى داِر اْلَقـراِر، ِبِالُِهيَّتَك يا ِالـَه 

اْلعاَلميَن .

تقوية بدنه على �لقيام و�ل�شيام كان مثاباً على ذلك.
على  نائماً  كان  و�إن  عبادة  �ل�شائم يف  �لعالية:  �أب��و  قال 
نائمة  و�أنا  يا حبذ� عبادة  فر��شه فكانت حف�شة تقول: 
على فر��شي فال�شائم يف ليله ونهاره يف عبادة وي�شتجاب 
دعاوؤه يف �شيامه وعند فطره فهو يف نهاره �شائم �شابر 

ويف ليله طاعم �شاكر.
ويف �حلديث �لذي خرجه �لرتمذي وغريه: " �لطاعم 
�ل�شاكر مبنزلة �ل�شائم �ل�شابر " , ومن فهم هذ� �لذي 
�أ�شرنا �إليه مل يتوقف يف معنى فرح �ل�شائم عند فطره 
, فاإّن فطره على �لوجه �مل�شار �إليه من ف�شله ورحمته 
ق��ول �هلل تعاىل: )ق��ل بف�شل �هلل وبرحمته  فيدخل يف 

فبذلك فليفرحو� هو خري مما يجمعون(.
ي��ج��ده عند �هلل من  ل��ق��اء رب���ه: فبما  و�أم���ا ف��رح��ه عند 
ثو�ب �ل�شيام مّدخر�ً فيجده �أحوج ما كان �إليه كما قال 
تعاىل: )وما تقدمو� لأنف�شكم من خري جتدوه عند �هلل 
هو خ��ري�ً و�أعظم �أج��ر�( . هذ� هو حال من �أر�د �هلل له 

�خلري .

اأ�سناف النا�ض يف ا�ستقبال رم�سان
عبد  �ل�شيخ  ي��رى  – كما  �ل��ن��ا���س  نق�شم  �أن  لنا  ومي��ك��ن 
وتعاملهم   , رم�شان  �شهر  ��شتقبال  يف   - �ل�شيد  �ل��رز�ق 

معه ومع قدومه �إىل �أ�شناف ثلثة:
�شنفان: يفرحان بقدوم هذ� �ل�شهر.

و�شنف: يغتم بقدوم هذ� �ل�شهر.
فال�شنف �لأول : وهم طائفة �ملوؤمنني , يفرحون بقدوم 
بني  �لعيد حل  هو  وك��اأمن��ا   , ملجيئه  وي�شرون   , رم�شان 
�أظهرهم بل �أعظم من �لعيد , ويعتربونه فر�شة جتارة 

مع �هلل, وذلك لأ�شباب عدة :
ت�شتاق  و�أنف�شهم  ي�شري,  �أم��ر  عندهم  �ل�شيام  �أن   .1
�ل�شيام,  على  �أ���ش��ًل  متعودون  فهم  �إل��ي��ه,  �شديد  بلهف 
�لثنني  ي��وم  ه��ذ�   , �ل�شيام  وه��م حلفاء  �ل��ع��ام  ف��ط��و�ل 
�أي��ام �لبي�س , وه��ذ� يوم عرفة ويوم  و�خلمي�س , وه��ذه 
عا�شور�ء , وهم مع ذلك يحت�شبون �لأجر �لعظيم عند 

�هلل تعاىل.
�أحد  له من  ب��اع جارية  �ل�شلف  بع�س  �أن  ذك��ر  وق��د 
�جلديد  �شيدها  �أخ��ذ  رم�شان  �أقبل  فلما   , �لنا�س 
ل�شتقبال  ؛  و�مل�شروبات  �ملطعومات  باألو�ن  يتهياأ 
�ليوم-  �مل�شلمني  من  كثري  ي�شنع  –كما  رم�شان 
فلما ر�أت �جلارية ذلك منهم, قالت: ملاذ� ت�شنعون 

ذلك ؟ قالو�: ل�شتقبال �شهر رم�شان !
فقالت: و�أنتم ل ت�شومون �إل يف رم�شان ؟! و�هلل 
نة عندهم كاأنها كلها  لقد جئت من عند قوم �ل�شَّ

ن منا ل يبحث عن �ل�شعادة ؟! مرَ
وهل هناك �إن�شان ل يريد �أن يكون �شعيد� ؟!

�إن�شان يف هذ� �لوجود  كلنا نتفق �أن �ل�شعادة مطلب كل 
...بل �إن �شئت قلت : هي مطلب كل كائن حي .

و�أعظم �أنو�ع �ل�شعادة هي �ل�شعاده �لروحية ... �ملتمثلة 
يف �أعماق �لنف�س �لب�شرية .

�شعادة  لي�شت  لكنها   .. �ل�شعادة  بتلك  ننعم  رم�شان  ويف 
ز�ئلة ومنقطعة .. بل هي �شعادة د�ئمة وممتدة .

ِ �شلى �هلل عليه  الرَ ررَ�ُشوُل �هللَّ الرَ : قرَ ةرَ , قرَ ْيررَ �أرَِبي ُهررَ فعرَن 
ِرحرَ ,  ررَ فرَ �أرَْفطرَ  � �إِذرَ ا  ُحُهمرَ ترَاِن يرَْفررَ ْرحرَ اِئِم فرَ "...ِلل�شَّ و�شلم : 

ْوِمِه " رو�ه �لبخاري . ِرحرَ ِب�شرَ بَُّه فرَ �إِذرَ� لقي ررَ ورَ
�أي �شعادة تلك �لتي جتدها عند فطرك ؟

�إنها �شعادتك بالطاعة , و تنفيذك لأمر �هلل تعاىل .
كما �أنها فرحتك مبا �أنعم �هلل عليك به من �لقيام بعبادة 
�ل�شيام �لذي هو من �أف�شل �لأعمال �ل�شاحلة , وكم من 

�أنا�س حرمهم �هلل منه فلم ي�شومو� !
�ل��ط��ع��ام و�ل�شر�ب  ل��ك م��ن  �أب���اح �هلل  �إن��ه��ا فرحتك مب��ا 

ما عليك حال �ل�شوم . رَّ و�لنكاح �لذي كان حُمرَ
يف  جل  رب��ك  على  تقدم  حينما  �لعظيمة  �شعادتك  و�أم��ا 

عله , وجتد جز�ء �شيامك �لذي �أعده �هلل تعاىل لك.
تخيل نف�شك و�أنت مقدم على ربك يوم �لقيامة , فرحا 

بطاعتك بني يديه .
قال �لعلمة �بن رجب: " �أما فرحة �ل�شائم عند فطره 
من  يلئمها  م��ا  �إىل  �مليل  على  جمبولة  �لنفو�س  ف��اإن 
مطعم وم�شرب ومنكح , فاإذ� منعت من ذلك يف وقت من 
�لأوقات ثم �أبيح لها يف وقت �آخر فرحت باإباحة ما ُمنعت 
�لنفو�س  فاإن   , �إليه  ��شتد�د �حلاجة  عند  منه خ�شو�شاً 
تفرح بذلك طبعاً فاإن كان ذلك حمبوباً هلل كان حمبوباً 
�شرعاً , و�ل�شائم عند فطره كذلك , فكما �أن �هلل تعاىل 
حرم على �ل�شائم يف نهار �ل�شيام تناول هذه �ل�شهو�ت 
فقد �أذن له فيها يف ليل �ل�شيام بل �أحب منه �ملبادرة �إىل 
�أعجلهم  �إليه  �لليل و�آخره فاأحب عباده  �أول  تناولها يف 
ف���ط���ر�ً , و�هلل وم��لئ��ك��ت��ه ي�����ش��ل��ون ع��ل��ى �مل��ت�����ش��ح��ري��ن , 
فال�شائم ترك �شهو�ته هلل بالنهار تقرباً �إىل �هلل وطاعة 
له ويبادر �إليها يف �لليل تقرباً �إىل موله , و�أكل و�شرب 
وحمد �هلل فاإنه يرجى له �ملغفرة �أو بلوغ �لر�شو�ن بذلك, 
ويف �حلديث : "�إن �هلل لري�شى عن عبده �أن ياأكل �لأكلة 
وي�شرب  عليها  فيحمده 
�ل�شربة فيحمده 
ورمبا   , " عليها 
دعاوؤه  ��شتجيب 
ذل����ك, و�إن  ع��ن��د 
ن����������وى ب����اأك����ل����ه 

و���������ش��������رب��������ه 

رم�شان , ل حاجة يل فيكم ردوين �إليهم . ورجعت �إىل 
�شيدها �لأول.

�لدنيا  يف  �مل���ل���ذ�ت  ع���ن  �م��ت��ن��اع��ه��م  �أن  مل��ع��رف��ت��ه��م   .2
يف  ونيلها  �لآخ����رة,  يف  عليها  للح�شول  �شبب  بال�شوم 
ول  �شمعت  �أذن  ول  ر�أت  عني  ل  ما  حيث  �لنعيم  جنات 

خطر على قلب ب�شر.
�لثو�ب  قيمة  و�إدر�كهم  قلوبهم,  يف  �لعبادة  لعظمة   .3
فيه  يتناف�شون  يجعلهم  مم��ا   , �ل�����ش��ي��ام  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب 
رم�شان  �أن  ويوقنون  ي��درك��ون  فهم  عليه,  ويت�شابقون 
فيه ُت�شاعف �لأج��ور, وتزيد �حل�شنات , وعلى هذ� فل 
عجب يف فرحهم بقدوم هذ� �ل�شهر �ملبارك, فلقد �شار 

عندهم كاحلبيب �ملفارق حني يعود.
فطرك  و�جعل  �لدنيا  �شم  �ل�شلف:  بع�س  قال  ولذلك 
فيه  ي�شومون  �ملتقون  �شيام,  �شهر  كلها  �لدنيا  �مل��وت. 
مات, فاإذ� جاءهم �ملوت فقد �نق�شى  عن �ل�شهو�ت و�ملحرَّ

�شهر �شيامهم و��شتهلو� عيد فطرهم . 
مت عن لذ�ت دهري كلها  وقد �شُ

 ويوم ِلقاُكم ذ�ك ِفطُر �شيامي
فهذ� هو �ل�شنف �لأول من �لنا�س يف ��شتقبال رم�شان 

�ملبارك .
و�أم��ا �ل�شنف �لثاين : من يفرح بقدوم رم�شان , لي�س 
تبارك  �هلل  �إىل  و�لتقرب   , �لعبادة  على  بد�فع �حلر�س 
وت��ع��اىل , ب��ل ب��د�ف��ع ت��ن��اول �لأطعمة و�لأ���ش��رب��ة �لتي ل 

يجدها �إل يف رم�شان !!
�لطعام,  و�لتزود من  للعلف  �شهر�  فيجعل من رم�شان 

بدل من �أن يجعله �شهر� للزهد و�لتزود بالتقوى!
ن���وم طويل,  �شهر  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان  �شهر  م��ن  وي��ج��ع��ل 

و�شبات عميق!!
- و�أما �ل�شنف �لثالث : فهم �أنا�س يغتمون بقدوم هذ� 
�أيوب,  ك��رب  فيه  عليهم  ن��زل��ت  وك��اأمن��ا  �مل��ب��ارك,  �ل�شهر 
وف��اج��ع��ة �أم م��و���ش��ى, ح��ت��ى ح��زن��و� ح���زن ي��ع��ق��وب! فهذ� 

�ل�شنف :
- يحزن �إذ� جاء رم�شان ويغتم .

- يفرح �إذ� ذهب رم�شان ويبتهج .
- ل ي�شوم �إل يف رم�شان .

�إل يف  �لليل  يقوم  و ل   -

رم�شان .
كانو� يوقظونه  , عندما  ذ�ت مرة  �أحدهم  �شمعت  ولقد 
يف �أول ليلة من رم�شان لتناول وجبة �ل�شحور – ولي�س 
ل��ق��ي��ام �ل��ل��ي��ل – �إذ ب��ه ي��ق��ول ل��ه��م : ج���اءت �أي����ام �لقلق 

و�لتعب!!.
�خلري  م��ن  رم�شان  �شهر  يف  م��ا  �مل�شكني  ه��ذ�  علم  ول��و 

و�لربكات , لتمنى �أن يكون �لعام كله رم�شان .
ففي حديث مرفوع رو�ه �بن �أبي �لدنيا �أن �لنبي �شلى 
�أم��ت��ي م��ا يف رم�شان  ل��و تعلم  ق��ال: )  �شلم  و  �هلل عليه 

لتمنت �أن تكون �ل�شنة كلها رم�شان (.
�أن��ه ك��ان للر�شيد �ب��ٌن �شفيه, ر�أى  و مما ي��روى يف ذل��ك 

هلل رم�شان ذ�ت مرة فقال :
دعاين �شهر �ل�شوم ل كان من �شهر

 ول �شمت �شهر�ً بعده �آخر �لدهر
فلو كان يعديني �لإمام بقدره 

 على �ل�شهر ل�شتعديت جهدي على �ل�شهر
فاأ�شابه عقيب هذ� �لقول �شرع , فكان ي�شرع يف �ليوم 
�أن مات, ومل يبلغ �شهر�ً مثله )�ملنتظم لبن  مر�ت �إىل 

�جلوزي( .

بني احلجاج واأعرابي �سائم
�لغد�ء فقال:  خرج �حلجاج ذ�ت يوم قائظ فاأح�شر له 
�طلبو� من يتغدى معنا , فطلبو� , فلم يجدو� �إل �أعر�بًيّا 

, فاأتو� به فد�ر بني �حلجاج و�لأعر�بي هذ� �حلو�ر:
�حلجاج: هلم �أيها �لأعر�بي لنتناول طعام �لغد�ء .

�لأعر�بي: قد دعاين من هو �أكرم منك فاأجبته .
�حلجاج: من هو ؟

فاأنا  �ل�شيام  �إىل  دع��اين  وتعاىل  تبارك  �هلل  �لأع��ر�ب��ي: 
�شائم .

�حلجاج: ت�شوُم يف مثل هذ� �ليوم على حره ؟!
�لأعر�بي: �شمت ليوم �أ�شد منه حًر� .

�حلجاج: �أفطر �ليوم و�شم غًد� .
�لأعر�بي: �أورَ ي�شمن �لأمري �أن �أعي�س �إىل �لغد ؟!

�حلجاج: لي�س ذلك �إيلرَّ , فعلم ذلك عند �هلل .
�لأعر�بي: فكيف ت�شاألني عاجًل باآجل 

لي�س �إليه من �شبيل ؟!
�حلجاج: �إنه طعام طيب .
�لأعر�بي: و�هلل ما طيبه 
ولكن  وطباخك  خ��ب��ازك 

طيبته �لعافية .
�حل��ج��اج: ب��اهلل ما ر�أيت 
مثل ه��ذ� .. ج��ز�ك �هلل 

خ����������رًي� �أي����ه����ا 

رم�سان ... فر�ستك لل�سعادة يف الدنيا والآخرة
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Bank Melli Iran                                بنــــك ملــــي ايـــران
فروع دولة االمارات العربية املتحدة - البيانات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2012 - البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

Financial Statements as at 31 December 2012 - UAE Branches 
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•• باماكو-ا ف ب:

تغرق مايل �ملهددة بالفقر يف حالة من �لفو�شى 
منذ ثمانية ع�شر �شهر� بعد �ن هجرها �ل�شياح 
ون��ه��و���ش��ه��ا �شيكون  و�مل�����ش��ت��ث��م��رون �لج���ان���ب, 
�شعبا لكنها تعول كثري� على �مل�شاعدة �لكثيفة 

�لتي وعدها بها �شركاوؤها �لدوليون.
وقد �تى على �قت�شاد هذ� �لبلد �مل�شنف ��شل 
يف عد�د �لبلد�ن �لكرث فقر� يف �لعامل, هجوم 
�ملتمردين �لطو�رق مطلع 2012 و�لنقلب 
�ل��ع�����ش��ك��ري �ل�����ذي ت��ب��ع��ه يف �ذ�ر-م�����ار������س ثم 
�ح���ت���لل ج��م��اع��ات ج��ه��ادي��ة م�����ش��ل��ح��ة لثلثي 
لطرد  �لجنبي  �لع�شكري  و�لتدخل  �ر��شيه 

هذه �جلماعات.
�ذ�ر-م����ار�����س   22 �ل��ع�����ش��ك��ري يف  ف��الن��ق��لب 
توماين  �مادو  بالرئي�س  �طاح  �لذي   2012
كامل  ���ش��ب��ه  ت��ع��ل��ي��ق  �ىل  ف��ع��ل��ي��ا  �دى  ت���وري���ه 
للم�شاعد�ت �لعامة للتنمية با�شتثناء �مل�شاعدة 
�ن  �ل  لل�شعب  �مل��ب��ا���ش��رة  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��ط��ارئ��ة 
�ن  تدريجيا منذ  ��شتوؤنفت  �لعامة  �مل�شاعد�ت 
تعهدت �ل�شلطات �لنتقالية يف باماكو بتنظيم 
يف  �لوىل  دورتها  �شتجرى  رئا�شية  �نتخابات 

متوز-يوليو.  28
ويف وثيقة بعنو�ن خطة �لنهو�س �لقت�شادي 
�يار-مايو   15 يف  ق��دم��ت  م���ايل  يف  �مل�����ش��ت��د�م 
�ملانحة  للجهات  م��وؤمت��ر  �ث��ن��اء  بروك�شل  �ىل 
�لدولة  م�����و�رد  �ن  ب��ام��اك��و  �ك����دت  �ل���دول���ي���ة, 
�لعامة  و�ل��ن��ف��ق��ات   30% بن�شبة  �نخف�شت 

�ملا�شي. �لعام  خلل  يف   33%
�لن�شاط  تقل�س  ب  �ي�شا  �لزم��ة  ت�شببت  كما 
�نكما�س  حالة  �ىل  �لبلد  قاد  ما  �لقت�شادي 
من  �شلبي  من��و  م��ع��دل  م��ع  �ل��وث��ي��ق��ة  بح�شب 
%1,2- مقابل %4,3+ يف 2011 بح�شب 

�شندوق �لنقد �لدويل.
�ن  �ىل  ل��ف��ت��ت  �مل��ال��ي��ة  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  ل��ك��ن 
�ملو�شم �لزر�عي �جليد وت�شدير �لذهب �لذي 
تبقى مايل ثالث بلد منتج لهذ� �ملعدن �لثمني 
يف �فريقيا ور�ء جنوب �فريقيا وغانا, �ديا �ىل 

�لتخفيف من وطاأة تر�جع معدل �لنمو.
ويف �لعام 2012 �رتفع عجز ميز�ن �ملدفوعات 

�ىل 75 مليون يورو كما �زد�د معدل �لت�شخم 
برت�جع  ت�شبب  ما   ,5,3% �ىل   3,5% من 

�لقدرة �ل�شر�ئية �ملنخف�شة ��شل يف مايل.
ويف �طار هذه �لظروف ��شبحت كل �ملوؤ�شر�ت 
يف خانة �لحمر و��شتتبع ذلك �غلق �لعديد 
وبنى  و�ل�شياحية  �لفندقية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
�خرى يف �لقطاع �لثالث, و�ىل تباطوؤ ن�شاطات 
�ل��ب��ن��اء و�ل�شغال  وب��خ��ا���ش��ة  �ل��ث��اين  �ل��ق��ط��اع 
�لجنبية  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت  وه���ب���وط  �ل���ع���ام���ة, 
�لنهو�س �لقت�شادي  , بح�شب خطة  �ملبا�شرة 
ب��ل��د� زر�ع��ي��ا ب�شكل  . وتعترب م��ايل  �مل�����ش��ت��د�م 
ق��ط��ن وم���و�����ش���ي وزر�ع�������ات غذ�ئية  ����ش��ا���ش��ي 

لكنها تعد من �لبلد�ن �لقل تقدما على وجه 
�ملرتبة  يف   2012 يف  �شنفت  وق���د  �ل��ك��وك��ب 
ملوؤ�شر  بالن�شبة   187 من  �شلم  على  �ل182 
�ملنظمات  �ل����ذي و���ش��ع��ت��ه  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ملقدر  �شكانها  ن�شف  نحو  ويعي�س  �ل��دول��ي��ة. 
عددهم ب15 مليون ن�شمة حتت عتبة �لفقر 
ومعدل �حلياة فيها يقدر ب53 عاما ون�شبة 
�خل�����ش��وب��ة ب���ني �ل��ن�����ش��ب �لك����رث �رت���ف���اع���ا يف 

�لعامل 6,5 �طفال للمر�أة �لو�حدة .
�لزم�����ة  ب�����ش��ب��ب  �ل���ف���ق���ر  م���ع���دل  �زد�د  وق�����د 
 41,7% من  لريتفع  �لع�شكرية  �ل�شيا�شية 
�شمال  يف  مت  فيما   ,2012 يف   42,7% �ىل 
�مل�شلحة يف  �ملحتل من قبل �جلماعات  �لبلد 
�لقاعدة  و�ن�شار  �ل��ط��و�رق  �ملتمردين  حركة 
�ل�شحية  �ملر�كز  %90 من  �غلق �كرث من 
وح��ت��ى �مل���د�ر����س ك��م��ا �����ش���ارت �ل��وث��ي��ق��ة �لتي 

قدمت �ىل بروك�شل.
و�ثناء �ملوؤمتر �لدويل يف 15 �يار مايو �ملا�شي 
جرت تعبئة كبرية من �جل مايل مع تعهد�ت 
يورو  مليار   3,25 بقيمة  م�شاعد�ت  بتقدمي 
ذلك  ويف  و�لتنمية  �لع��م��ار  �ع����ادة  �ج���ل  م��ن 
�حلني �كد �لرئي�س �لفرن�شي فرن�شو� هولند 
�لذي ��شهمت بلده وجي�شها �ىل حد كبري يف 
�ح��ت��لل �جلماعات  م��ن  م��ايل  �شمال  حت��ري��ر 
�ىل  ف�شاعد�  �لن  م��ن  يعود  �ن��ه  �ل�شلمية, 
�ملاليني �ن يحرتمو� �لتعهد�ت �لتي قطعوها 
باجر�ء �مل�شاحلة و�ر�شاء �لمن ودولة �لقانون 

و�لد�رة �لر�شيدة .

•• بغداد-وكاالت:

�تهم رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي نوري �ملالكي حر��شا يف 
�شجن �أبو غريب -قال �إنهم تابعون ملا �شماها ملي�شيا 
جي�س �مل��ه��دي- ب��ال��ت��و�ط��وؤ م��ع �مل��ه��اج��م��ني, يف حني 
با�شتدعاء  �ل�شدر  مقتدى  �ل�شيعي  �لزعيم  طالب 
�ملالكي و�مل�شوؤولني �لأمنيني على خلفية �لهجوم على 
�شجني �أبو غريب و�لتاجي �لذي تبنته جماعة �لدولة 
�لإ�شلمية يف �لعر�ق و�ل�شام �لتابعة لتنظيم �لقاعدة 
�ملهاجمني  �شاعدو�  �حلر��س  ه��وؤلء  �إن  �ملالكي  وق��ال 
على  هجوما  �شن  كما  لهم,  �ل�شجن  �أب���و�ب  وفتحو� 
�شركائه يف �لتحالف �لوطني و�تهمهم باإف�شال خطط 

حكومته لتوفري �خلدمات لل�شعب �لعر�قي.
وقال �إن رئي�س كتلة �ملجل�س �لأعلى يف �لربملان جلل 
ومنع  �لتحتية  �لبنى  قانون  �أف�شل  من  هو  �ل�شغري 

متريره يف جمل�س �لنو�ب.
وجناحه  �ل�����ش��دري  �لتيار  ب�شدة  �ملالكي  ه��اج��م  كما 
يف  يعملن  �إنهما  وق���ال  �مل��ه��دي(  )جي�س  �لع�شكري 
�لب�شرة  على  �شيطرتهما  �شيناريو  �إع��ادة  على  بغد�د 
2008 و�تهم م�شوؤوًل يف وز�رة �ل�شحة ينتمي  عام 
ع�شرة  ب��ن��اء  م�����ش��روع  بتعطيل  �ل�����ش��دري  �ل��ت��ي��ار  �إىل 

م�شت�شفيات حديثة لأغر��س �شيا�شية.
يف  �ل�����ش��دري��ة  �لكتلة  رئي�س  ق��ال  ذل��ك  على  رده  ويف 
�ل���ربمل���ان �ل��ع��ر�ق��ي �أم���ري �ل��ك��ن��اين �إن �مل��ال��ك��ي يريد 

تربير ف�شله يف �إد�رة �لبلد وخ�شو�شا �مللف �لأمني, 
�لتيار  �ل�شيا�شية ومنها  �لقوى  عرب �شن هجوم على 

�ل�شدري .
�شتتخذ  للتيار  �ل�شيا�شية  �لهيئة  �أن  �لكناين  و�أ�شاف 

�لإج������ر�ء�ت �لكفيلة ل��ل��رد ع��ل��ى ه���ذه �ل��ت��خ��ر���ش��ات , 
موؤكد� �أن عد�ء �لتيار لتنظيم �لقاعدة معروف و�أنه 
قدم مئات �ل�شهد�ء يف حماربته فكيف ميكن �أن يقدم 
ل��ه ي��د �مل�����ش��اع��دة؟! . ويف وق��ت �شابق �ل��ث��لث��اء تبنى 

تنظيم �لدولة �لإ�شلمية يف �لعر�ق و�ل�شام �لهجوم 
على �شجني �أبو غريب و�لتاجي. وذكر بيان موقع من 
�لتهيئة  بعد  �نطلقت  �ملجاهدين  كتائب  �أن  �لتنظيم 
و�لتخطيط ل�شهر, م�شتهدفة �ثنني من �أكرب �شجون 

�حلكومة .
وك��ان��ت م�����ش��ادر �أم��ن��ي��ة ع��ر�ق��ي��ة ق��د �أف�����ادت يف وقت 
 64 �أك��رث من  36 �شخ�شا قتلو� و�أ�شيب  ب��اأن  �شابق 
يف م�����ش��ادم��ات ب��ني م�شلحني و�ل��ق��و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف 
جلنة  ع�شو  وك�����ش��ف  و�ل��ت��اج��ي.  غ��ري��ب  �أب���و  �شجني 
�لأمن و�لدفاع يف �لربملان حاكم �لز�ملي عن هروب 
ما بني خم�شمائة و�ألف نزيل من �ل�شجن, م�شري� �إىل 

�أن معظمهم ينتمون �إىل �لقاعدة.
بينهم  �لعر�قية  �ل�شرطة  من  عنا�شر   9 وقتل  ه��ذ� 
�شابط برتبة ملزم �أول, و�أ�شيب �شرطي بجروح يف 
على  �لأربعاء,  فجر  م�شلحة,  جمموعة  �شنته  هجوم 
مقرهم بجنوب �ملو�شل يف �شمال �لبلد وقال م�شدر 
�أمني حملي �إن جمموعة م�شلحة هاجمت مقر� تابعا 
�لب�شمانة  منطقة  يف  �لعر�قية  �لحت��ادي��ة  لل�شرطة 
)60 كلم جنوب �ملو�شل(, ما �أ�شفر عن مقتل �شابط 
برتبة ملزم �أول و8 عنا�شر منها, ف�شًل عن �إ�شابة 
�شرطي بجروح . و��شاف �أن قوة �منية طوقت مكان 
�حلادثة, و�شرعت بتنفيذ عملية دهم وتفتي�س بحثا 
�مل�شت�شفى  �ىل  �جل��ري��ح  نقلت  ك��م��ا  �مل��ه��اج��م��ني,  ع��ن 

وجثث �لقتلى �ىل د�ئرة �لطب �لعديل.

الكونغر�ض يقرر االإبقاء على امل�ساعدات مل�سر 

م�صريون يتظاهرون لف�س اعت�صام بلطجية الإخوان

املالكي يتهم جي�س املهدي بت�صهيل فرار ال�صجناء 

مايل تغرق يف الفو�صى ونهو�صها لي�س �صهًل 

•• وا�شنطن-القاهرة-وكاالت:

�أمام  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  م��ئ��ات  تظاهر 
بجنوب  �ل�����دق�����ي  ����ش���رط���ة  ق�������ش���م 
�ل����ق����اه����رة, م���ط���ال���ب���ني �لأج����ه����زة 
�أن�شار  �ع��ت�����ش��ام  ب��ف�����س  �لأم���ن���ي���ة 
�ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري �مل��ع��زول حممد 
بتعطيل  ي��ت�����ش��ب��ب  �ل�����ذي  م��ر���ش��ي 

م�شاحلهم.
�أه���ايل ميد�ن  م��ن  م��ئ��ات  وجتمهر 
�جل��ي��زة , و�أح���ي���اء �ل��دق��ي , و بني 
�ل�شر�يات , و بولق �لدكرور , ليل 
�ل��ث��لث��اء – �لأرب���ع���اء, �أم����ام ق�شم 
�لقاهرة(,  )ج��ن��وب  �ل��دق��ي  �شرطة 
بف�س  �لأمنية  �لأج��ه��زة  مطالبني 
�أن�شار  ب��ه  ي��ق��وم  �ع��ت�����ش��ام م��ف��ت��وح 
م��ر���ش��ي مب���ي���د�ن ن��ه�����ش��ة م�����ش��ر , 
�لذي  �لعت�شام  ��شتمر�ر  ر�ف�شني 

ملخاطر,  ت��ع��ر���ش��ه��م  يف  ي��ت�����ش��ب��ب 
وت���ع���ط���ي���ل م�������ش���احل���ه���م وك�������ش���اد 

جتارتهم.
ورف���ع �مل��ت��ظ��اه��رون لف��ت��ات حتمل 
�لرئي�س  �إىل  م��وج��ه��ة  ����ش��ت��غ��اث��ات 
�مل�����ش��ري �مل���وؤق���ت �مل�����ش��ت�����ش��ار عديل 
م�����ن�����������ش�����ور, ووزي���������������ري �ل������دف������اع 
و�لد�خلية, وقادة �لأجهزة �لأمنية, 
�ل�شريع  ب��ال��ت��دخ��ل  ي��ط��ال��ب��ون��ه��م 

لف�س �عت�شام �أن�شار مر�شي.
وكانت ��شتباكات د�مية وقعت م�شاء 
�شباح  ح��ت��ى  و�����ش���ت���م���رت  �لث���ن���ني 
�لثلثاء بني مو�طنني وبني �أن�شار 
�لقاهرة  ج���ن���وب  ب���اأح���ي���اء  م��ر���ش��ي 
حمافظات  ع�����دة  ويف  و����ش���م���ال���ه���ا 
�أ�شفرت, بح�شب �آخر �إح�شاء �أعلنته 
�مل�شرية,  و�ل�شكان  �ل�شحة  وز�رة 
عن مقتل 12 �شخ�شاً و�إ�شابة 86 

�آخرين.
�ل�شيوخ  �أك�����د جم��ل�����س  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�مل�شاعد�ت  �لإب��ق��اء على  �لأم��ريك��ي 
منها  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  و�مل������ع������ون������ات 
�لرئي�س  طلبها  �لتي  و�لقت�شادية 
�أوب��ام��ا مل�شر ولكن ب�شروط  ب��ار�ك 
منها �إجر�ء �نتخابات دميقر�طية.

لوز�رة  �لفرعية  �للجنة  وو�ف��ق��ت 
�خلارجية  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  �خل��ارج��ي��ة 
مبالغ  ع���ل���ى  �ل�������ش���ي���وخ  مب��ج��ل�����س 
�أوباما  �ملعونة �لتي طلبها �لرئي�س 
�لتي   2014 �ملالية  لل�شنة  مل�شر 
�لأول  �أكتوبر-ت�شرين  �أول  يف  تبد�أ 
م�شاعد�ت  دولر  مليار  وهي1.3 
دولر  م��ل��ي��ون  و250  ع�����ش��ك��ري��ة 
م�����ش��اع��د�ت �ق��ت�����ش��ادي��ة وه���ي نف�س 

م�شتويات �ملعونة هذ� �لعام.
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  خ��ط��ة  وت��ق�����ش��ي 

�لع�شكرية  �مل�������ش���اع���د�ت  ب��ت��ق�����ش��ي��م 
بحيث  ����ش���ر�ئ���ح,  �أرب������ع  �إىل  مل�����ش��ر 
وتكون  �ل��ف��ور,  ع��ل��ى  �أوله����ا  ُت�شلم 
باأن  م�شروطة  �لتالية  �مل�����ش��اع��د�ت 
حكومة  �أن  �خلارجية  وز�رة  ت�شهد 
�لقاهرة تدعم عملية �شيا�شية كما 
بقية  ت��ت��وق��ف  ب���اأن  �خل��ط��ة  تق�شي 
�إجر�ء  على  ب��ن��اء  مل�شر  �مل�����ش��اع��د�ت 
وت�شكيل  دمي��ق��ر�ط��ي��ة,  �ن��ت��خ��اب��ات 
ت��ت��خ��ذ خطو�ت  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة 
و�لأقليات  �مل�����ر�أة  ح��ق��وق  حل��م��اي��ة 

�لدينية.
�ملعونة  و���ش��ع  و����ش��ن��ط��ن  وت���در����س 
�لرئي�س  ع��زل  منذ  مل�شر  �مل��ق��دم��ة 
�ل�شهر  �أو�ئ������ل  يف  م��ر���ش��ي  حم��م��د 

�جلاري.
ويحظر �لقانون �لأمريكي تقدمي 
م�������ش���اع���د�ت ل���ل���دول �ل���ت���ي حتدث 

�أن  ب��ي��د  ع�شكرية,  �ن��ق��لب��ات  فيها 
نتيجة  ج�����اء  مب���ر����ش���ي  �لإط�����اح�����ة 
�أن  ح��ني  يف  ع���ارم���ة,  �شعبية  ث����ورة 
�لأمريكيني  �مل�شوؤولني  من  كثري�ً 
�لعلقات  ع��ل��ى  ي��ري��دون �حل��ف��اظ 
يريدون  ول  �مل�����ش��ري  �جلي�س  م��ع 
ب��زي��ادة �ل���ش��ط��ر�ب��ات يف  �ملخاطرة 
مهماً  �إق��ل��ي��م��ي��اً  حليفاً  مت��ث��ل  دول���ة 
وقال �ل�شيناتور �جلمهوري لينزي 
ج���ر�ه���ام ل ن��ري��د دول����ة ف��ا���ش��ل��ة يف 
م�شر, ول دولة �إ�شلمية مت�شددة, 
جتنب  م���ق���دورن���ا  يف  �أن  و�أع���ت���ق���د 
�لأم���ري���ن ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �ل��ت��ع��اون مع 
�جل��ي�����س و�ل�����ش��ع��ب يف م�����ش��ر, لكن 

ب�شروطنا ولي�س ب�شروطهم.
ويف هذ� �ل�شياق, �أكد وزير �خلارجية 
�لأمريكي جون كريي يف �ت�شالني 
هاتفيني, مع نظريه �مل�شري نبيل 

�مل�شري  �ل��رئ��ي�����س  ون���ائ���ب  ف��ه��م��ي 
�لوليات  دع���م  �ل���رب�دع���ي,  حم��م��د 
�ملتحدة لل�شعب �مل�شري وللنتقال 

�إىل حكومة مدنية �شاملة.
وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  و�أع���ل���ن���ت 
�لأم������ريك������ي������ة جني  �خل�����ارج�����ي�����ة 

ب��ك��ل من  �ت�����ش��ل  ك���ريي  �ن  ب�شاكي 
ف��ه��م��ي و�ل����رب�دع����ي, وت��ط��رق��ا �إىل 
�لق�شايا من  و��شعة من  جمموعة 
م�شر  يف  �لنتقالية  �لعملية  بينها 

وغريها من �لق�شايا �لإقليمية.
�خلارجية  وزي�����ر  �ن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

�لأمريكي كرر يف �لت�شالني تاأكيد 
لل�شعب  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  دع����م 
�ملهمة,  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  �مل�����ش��ري يف 
حكومة  �إىل  ل��لن��ت��ق��ال  ودع���م���ن���ا 
�شاملة منتخبة دميقر�طياً  مدنية 

يف م�شر .

•• لندن-وكاالت:

�لأوروبي  �لحت��اد  �إدر�ج  على  �إندبندنت  �شحيفة  علقت 
�ل��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى قائمة  �ل��ع�����ش��ك��ري حل����زب �هلل  �جل���ن���اح 
�مل��ن��ظ��م��ات �لإره���اب���ي���ة ب����اأن �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني, �ل��ذي��ن من 
�شيظلون رغم ذلك  �لقر�ر,  ي�شتفيدو� من  �أن  �ملفرت�س 
على �ت�شال باجلناح �مل�شلح للحزب كلما �أر�دو� مقاي�شة 
عادة  �إ�شر�ئيليتني  جثتني  تبادل  معدل  �إن  �إذ  م��ا,  جثة 

ي�شاوي 300 �أو 400 جثة حلزب �هلل.

وفند �لكاتب �دعاء �أن �أملانيا لن تقدم خدماتها �جليدة 
�جلناح  �إىل  �لتحدث  يعني  ه��ذ�  ك��ان  �إذ�  للإ�شر�ئيليني 
�لع�شكري حلزب �هلل مبا �أنها ع�شو يف �لحتاد �لأوروبي. 
�لأمل��ان��ي��ة مثلها مثل  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  ق��ي��ادة  �أن  و�أ����ش���اف 
�شتو��شل  �أخ��رى  جهة  و�أي  و�لأمريكيني  �لربيطانيني 
حتدثها �إىل �لأ�شر�ر �إذ� كانت �مل�شالح �لوطنية تقت�شي 
تقت�شي  �لإ�شر�ئيلية  �مل�شالح  كانت  �إذ�  وخا�شة  ذل��ك, 

ذلك.
عن  تلغر�ف  ديلي  �شحيفة  حتدثت  مت�شل  �شياق  ويف 

و�أنه   1982 ع��ام  �هلل  ح��زب  لن�شاأة  �لتاريخية  �خللفية 
�لكيانات:  م��ن  مزيجا  لي�شري  ت��ف��رع  �حل��ني  ذل��ك  منذ 
بريوت,  يف  �ل����وزر�ء  مبجل�س  وزر�ء  ل��ه  �شيا�شي  ف�شيل 
وجمعية خريية وحركة دينية مكر�شة لبناء دولة دينية, 
�لإير�نية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  ذر�ع  ه��ذ�  ك��ل  ب��ني  و�أن���ه 

�ملرتبطة �إىل حد بعيد باحلر�س �لثوري �لإير�ين.
كثري� من  �كت�شب  �هلل  �أن حزب  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
عملوؤه  يقاتل  �ل�شبب  ولهذ�  �لتقليدي  �جلي�س  قدر�ت 

يف �شوريا متحالفني مع نظام ب�شار �لأ�شد.

وذكرت �ل�شحيفة �أن �حلركة كد�شت ما ل يقل عن 40 
�أنحاء  �أه���د�ف يف جميع  ق��ادر على �شرب  ���ش��اروخ  �أل��ف 
�إ�شر�ئيل. وبالإ�شافة �إىل ذلك منظمة حزب �هلل �ل�شرية 
ور�ء  و�غ��ت��ي��الت  تفجري�ت  تنفيذ  على  قدرتها  �أثبتت 

�ل�شرق �لأو�شط .
وترى �ل�شحيفة �أن قر�ر �لحتاد �لأوروبي �إدر�ج �ملنظمة 
�جلناح  �أن  فر�شية  على  مبني  �ل�����ش��ود�ء  �لقائمة  على 
وف�شله  ما,  بطريقة  تطويقه  ميكن  للحزب  �لع�شكري 
بطريقة نظيفة عن بقية �حلركة. ومن ثم فاإن �لت�شمية 

�شتكون  �لحت���اد  ودول  ك��ك��ل,  �ملنظمة  على  تنطبق  ل��ن 
�أي �ت�شالت مع �لأع�شاء �ملدنيني  حرة يف �لإبقاء على 

للحزب.
وق��ال��ت �إن و�ق���ع �لأم���ر ه��و �أن مثل ه��ذه �ل��ف��و�رق بني 
�حلركة وجناحها �لع�شكري ل ميكن متييزها لأن معظم 
�أع�شاء حزب �هلل ميكن تعبئتهم لعمل ع�شكري �إذ� تطلب 
�لأمر ذلك. وهم ل يرون �أنف�شهم كجزء من منظمة لها 
�أفرع منف�شلة ت�شمى ع�شكرية ومدنية. وبدل من ذلك 

يرى حزب �هلل نف�شه حركة و�حدة.

�صحيفة: اإ�صرائيل �صتظل على ات�صال بحزب اهلل 

مقتل م�صلح وعن�صرين اأمنيني يف اجلزائر 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

حار�شان  قتل  فيما  بوعريريج,  برج  مبحافظة  نفذتها  عملية  يف  م�شلح  قتل  من  �جلي�س �جلز�ئري  ق��و�ت  متكنت 
�أن  �لأربعاء  �لبويرة وذكرت �شحيفة �خلرب �جلز�ئرية,  بانفجار قنبلة يف حمافظة  �آخ��ر�ن بجروح  �ثنان  و�أ�شيب 
�لإرهابي �لقتيل يدعى )�شفيان( وينحدر من منطقة حمام �ل�شلعة يف حمافظة �مل�شيلة )250 كيلومرت� �شمال 
�ملنطقة  قو�ت �جلي�س يف  �أن  و�أ�شافت   .  2001 �لعام  �مل�شلحة  باجلماعات  �لتحق  وكان  �لعا�شمة �جلز�ئر(  �شرق 
�حلدودية للوليات �جلز�ئرية �ل� 3, برج بوعريريج, �لبويرة و�مل�شيلة, قامت بعملية مت�شيط �نطلقا من جبال 
بوكحيل, و��شتناد� ملعلومات ح�شلت عليها خلل تفكيك �شبكة دعم �مل�شلحني تتاألف من 3 �أ�شخا�س, مبنطقة �أولد 
�شيدي �إبر�هيم باملدخل �لغربي لربج بوعريريج. و��شارت �ىل قو�ت �جلي�س متكنت من تفكيك قنبلتني تقليديتني 
ومن جهة �أخرى, �ألقى م�شلحون قنبلة تقليدية �ل�شنع, على �شيارة بد�خلها 4 عنا�شر يتبعون لأجهزة �أمن �لغابات 
بقرية �أولد بلفو�شيل �لو�قعة ببلدية �لقادرية غربي ولية �لبويرة )120 كيلومرت� �شمال �شرق �لعا�شمة( ما �أدى 
�إىل مقتل �ثنني و�إ�شابة �ثنني بجروح متفاوتة �خلطورة. وتعترب منطقة بلفو�شيل من �أخطر �ملناطق بالولية, 

بحيث �شهدت منذ �لعام �ملا�شي عدة تفجري�ت بالقنابل �لتقليدية, ��شتهدفت عنا�شر �جلي�س.

جرحى بانفجار قنبلة 
يف العا�صمة اليمنية 

•• �شنعاء-يو بي اأي:

�أ�شيب 3 �أ�شخا�س بجروح بليغة �م�س بعدما �ألقى جمهولون قنبلة 
��شتهدفت �ملارة يف �شارع �لرباط �لقريب من �شاحة �لتغيري بجامعة 
ليونايتد  �أمني ميني  وقال م�شدر  �ليمنية  �لعا�شمة  و�شط  �شنعاء, 
مبكر  وقت  بليغة يف  بجروح  �أ�شخا�س   3 �أ�شيب  �إنرتنا�شونال  بر�س 
ن��اري��ة, قنبلة يف �شارع  ك��ان ي�شتقل در�ج��ة  �إل��ق��اء جمهول  �إث��ر  �ليوم 
3 من �ملارة  �أ�شابت  �أن �لقنبلة  16 م�شري�ً �ىل  �لرباط تقاطع رقم 
من  �لقريب  �أز�ل  م�شت�شفى  �ىل  �إثرها  على  نقلو�  مبا�شرة  �إ�شابات 

موقع �حلادث .
ووقع حادث مماثل يف �حلي نف�شه �لأ�شبوع �ملا�شي �إثر قيام جمهول 
نارية  در�ج����ة  ي�شتقل  ك���ان  ع��ن��دم��ا  �لآيل  ���ش��لح��ه  م��ن  �ل��ن��ار  ب��ف��ت��ح 
�ىل مقتل  �أّدى  ما  ب�شنعاء,  �لتغيري  �شاحة  ل�شباب  م�شتهدفاً جتمعاً 

�آخرين.  3 وجرح  منهم   3
�أمني منذ �ملظاهر�ت �لعارمة �لتي  ويعاين �ليمن من حالة �نفلت 
�شهدتها �لبلد و�أّدت �ىل تخلي �لرئي�س �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح 
�ل�شر�ع  �أط����ر�ف  ب��ني  �شيا�شية  ت�شوية  على  و�ل��ت��وق��ي��ع  �حل��ك��م,  ع��ن 
�ل�شعودية  �لعا�شمة  يف  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين   23 يف  �ل�شيا�شي 
مل��دة عامني  م��وؤق��ت  �ن��ت��ق��ايل  برئي�س  �ل��ق��ب��ول  تن�س على  �ل��ري��ا���س, 

يعقبها �نتخابات برملانية ورئا�شية يف �شباط-فرب�ير �ملقبل.
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•• وا�شنطن-باري�س-وكاالت:

�أم��ريك��ي��ون ع��ن ت�شاوؤمهم ح��ي��ال مترير  م�����ش��وؤول��ون  �أع���رب 
يو��شل  ح��ني  يف  �شريعا  �ل�شورية  �ملعار�شة  ت�شليح  خطط 
�جلربا  �أحمد  �ملعار�س  �ل�شوري  �لوطني  �لئ��ت��لف  رئي�س 

م�شاعيه لإقناع فرن�شا بت�شليح �جلي�س �حلر. 
وقال م�شوؤولون �أمريكيون �إن خطط ت�شليح �لثو�ر يف �شوريا 
�مل��زي��د من  ت��و�ج��ه  ق��د  لكنها  �ل��ك��ون��غ��ر���س  يف  عقبة  تخطت 
�لعقبات عندما يجري تنفيذ عملية �لتمويل خلل �شهرين, 

مما يزيد من تاأخر تدفق �لأ�شلحة.
وكانت جلنتا �ل�شتخبار�ت مبجل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ و�فقتا 
�أ�شلحة  لتقدمي  �لر�مية  �لأبي�س  �لبيت  خطة  على  موؤخر� 
�مل�شرعني  حتفظات  من  �لرغم  على  �ل�شورية  �ملعار�شة  �إىل 

على فر�س جناحها.
رويرتز  لوكالة  قال  بالق�شية  معنيا  �أمريكيا  م�شوؤول  لكن 
�إن متويل �لربنامج �ل�شري �شينفد يوم 30 �شبتمرب-�أيلول 
بنهاية �ل�شنة �ملالية للحكومة مما يعني ح�شب �مل�شوؤول ذ�ته 
�أن على �لبيت �لأبي�س �أن ي�شعى مرة �أخرى للح�شول على 
مو�فقة �لكونغر�س على ت�شليح قو�ت �ملعار�شة ورمبا ميهد 

يت�شل  فيما  و��شنطن  �شيا�شة  ب�شاأن  جديدة  ملو�جهة  ذل��ك 
بالأزمة �ل�شورية. وكان ممثلون عن �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي 
على  يعكفون  �أن��ه��م  �أعلنو�  ق��د  �لكونغر�س  يف  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك 
�ملعار�شة مبا يف ذلك  ق��و�ت  للتدقيق يف فح�س  �آلية  �إع��د�د 
�إجر�ء مقابلت قبل ت�شليم �لأ�شلحة وهو ما قد يوؤدي �أي�شا 

�إىل �لتاأخري.
مب�����و�ز�ة ذل���ك �أع���رب���ت م�����ش��ادر م��ق��رب��ة م��ن �مل��ع��ار���ش��ة عن 
�لأ�شلحة �لأمريكية  �إر�شال  �أن ت�شتغرق عملية  خ�شيتها من 
�لأوىل على كمية  �ل��دف��ع��ة  زم��ن��ا ط��وي��ل حت�شل خ��لل��ه يف 
مو�فقة  على  �حل�شول  بعدها  يتعني  �لأ�شلحة  م��ن  قليلة 

�لكونغر�س لإر�شال �ملزيد.
وعلى �لرغم من مو�فقتهم على خطط �لبيت �لأبي�س يعرب 
يكون  �أل  م��ن  خ�شيتهم  ع��ن  �لأم��ريك��ي��ني  �مل�شرعني  بع�س 
�ملعار�شة  قو�ت  مل�شاعدة  كافيا  �لأمريكية  بالأ�شلحة  �لدعم 
ل�شالح  تتحول  باتت جمرياتها  �لتي  دفة �حل��رب  تغيري  يف 

�لرئي�س ب�شار �لأ�شد بف�شل �لدعم �لإير�ين.
يف هذه �لأثناء �أعرب رئي�س �لئتلف �ملعار�س �أحمد �جلربا 
بتغيري  �لكفيلة  �لأ�شلحة  �إىل  يفتقر  ز�ل  ما  �أن��ه  باري�س  يف 
دفة �لأمور �شد قو�ت �لأ�شد, م�شري� �إىل �أنه �شي�شعى لإقناع 

�لفرن�شيني بتقدمي �ملزيد من �مل�شاعد�ت �لع�شكرية.
باري�س  �إىل  حديثا  �نتخب  �ل���ذي  �لئ��ت��لف  رئي�س  وو���ش��ل 
على ر�أ�س وفد ي�شم قائد �جلي�س �حلر �للو�ء �شليم �إدري�س 
للجتماع مع م�شوؤولني فرن�شيني ويتوقع �أن يلتقي �لرئي�س 

�لفرن�شي فر�ن�شو� هولند.
�ل�شوؤون  �أمام جلنة  بعدما حتدث  لل�شحفيني  وقال �جلربا 
�خلارجية يف �جلمعية �لوطنية �لفرن�شية )جمل�س �لنو�ب( 
�إن �لأ�شلحة �أحد �لأهد�ف �لتي ن�شعى �إليها م�شيفا �أن فرن�شا 
دبلوما�شية  م�شاعد�ت  منها  �شيطلب  و�أن��ه  رئي�شي,  دور  لها 

و�إن�شانية وع�شكرية .
ل����ور�ن ف��اب��ي��و���س ق��د قال  وك���ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لفرن�شي 
�لأ�شبوع �ملا�شي �إن باري�س مل تقرر بعد ما �إذ� كانت �شت�شلح 
�أن  على  م��وؤ���ش��ر�ت  هناك  �إن  ق��ال  لكنه  �ل�شورية,  �ملعار�شة 
وبريطانيا  فرن�شا  وق���ادت  تنظيما.  �أف�شل  باتت  �ملعار�شة 
�لأوروبي  �لحت��اد  لإقناع  �ملا�شي  يونيو-حزير�ن  يف  جهود� 
باإنهاء حظر على �لأ�شلحة �ملفرو�س على �شوريا. لكن فرن�شا 
�أغ�شط�س-�آب  قبل مطلع  ق��ر�ر�  تتخذ  لن  �إنها  م��ر�ر�  قالت 
�إج��ر�ء مزيد من �ملحادثات مع �ملعار�شة  �إىل  و�إنها �شتحتاج 

قبل �أن يت�شنى لها تزويد �ملعار�شة باأ�شلحة ثقيلة. 

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ج��دد وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي ت��اأك��ي��د �ل��ت��ز�م �لوليات 
�ملتحدة مبعاجلة �لأزمة �لإن�شانية �ل�شورية, �شاكر�ً م�شوؤويل 
هذ�  يف  �لكبري  جهدهم  على  �لإن�شانية  �لدولية  �ملنظمات 
با�شم وز�رة �خلارجية �لأمريكية  �ملتحدثة  �ملجال. وذكرت 
�ملتحدة  �لتقى م�شوؤولني من �لأمم  جني ب�شاكي �ن كريي 
ومنظمات دولية �إن�شانية للتاأكيد �للتز�م �لأمريكي �لذي 
ل يتزعزع مبعاجلة �لأزمة �لإن�شانية يف �شوريا, و�ل�شتناع 
�إىل ما لدى �أولئك �مل�شوؤولني عن عمل منظماتهم �لأ�شا�شي 
�شبل  ومناق�شة  �ل�����ش��وري,  �ل�شعب  حل��اج��ات  �ل�شتجابة  يف 

كو�جهة �لتحديات �لتي تربز يف نقل �مل�شاعد�ت. وقالت �ن 
كريي ي�شعر �ن �لعن�شر �لإن�شاين يف ما نر�ه ب�شوريا مهم 
�جتمع معهم  �شكر من  ك��ريي  �ن  �إىل  ب�شاكي  ولفتت  ج��د�ً 
و�أو�شحت  منظماتهم  عمل  وعلى  �حلثيثة  جهودهم  على 
�لإن�شانية  لل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  وكيلة  �شمل  �لجتماع  �ن 
�أمو�س, ومفو�س �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �للجئني  فالريي 
�أنطونيو غوتريي�س, و�ملديرة �لتنفيذية يف برنامج �لغذ�ء 
�لعاملي �إيثارين كوزين, ومدير عام منظمة �لهجرة �لعاملية 
وي��ل��ي��ام لي�����ش��ي, و�مل��ف��و���س �ل��ع��ام ل��وك��ال��ة �لأون�����رو� فيليبو 
غر�ندي, وعدد من �مل�شوؤولني يف منظمة �ل�شحة �لعاملية, 

و�ليوني�شيف, و�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر.

قتل �شخ�شان وجرح 3 �آخرون بينهم �شرطيان, بانفجار وقع �لأربعاء, 
�أمام م�شت�شفى يف �إقليم نار�تيو�ت جنوب تايلند.

قنبلة  �أن  �ل�شرطة,  عن  �لتايلندية  بو�شت  بانكوك  �شحيفة  ونقلت 
قربة  عند  نار�تيوت  باإقليم  �شاناي  م�شت�شفى  �أم��ام  بعد  عن  فّجرت 
من  عنا�شر  ق��ي��ام  م��ع  �مل��ح��ل��ي,  بالتوقيت  �شباحاً  �لتا�شعة  �ل�شاعة 
يف  وق�شت  �أ�شاتذة   3 فيها  ل�شيارة  �أمنية  مو�كبة  ب��دوري��ة  �ل�شرطة 

�لنفجار معلمتان فيما جرح �آخر و�شرطيان.
ي��ذك��ر �أن �أق��ال��ي��م ت��اي��لن��د �حل���دودي���ة يف �جل��ن��وب, وخ�����ش��و���ش��اً يال 
وباتاين, تتعّر�س د�ئماً لهجمات متمردين منذ عام 2004, وت�شّببت 

�لتفجري�ت وحو�دث �إطلق �لنار مبقتل �لآلف.

يف  م��وؤي��دي��ه  ت�شاجنري�ي  م��ورج��ان  زمي��ب��اب��وي  وزر�ء  رئي�س  ح�شد 
يف  موجابي  روب��رت  �ل��ل��دود  خ�شمه  على  للتغلب  جديدة  حماولة 

�نتخابات مقبلة.
نحو  بعد  على  موريهو�  يف  �نتخابيا  جتمعا  ت�شاجنري�ي  وح�شر 
100 كيلومرت �ىل �ل�شمال من �لعا�شمة هار�ري �شارك فيه نحو 

�ألف من �ن�شار حزب حركة �لتغيري �لدميقر�طي �لذي يتزعمه.
�ل��وط��ن��ي �لفريقي  و�مل��ن��ط��ق��ة م��ع��ق��ل حل����زب م��وج��اب��ي �لحت�����اد 
��شطر�با  �ملناطق  �أكرث  �حد  وكانت  �لوطنية  �لزميبابوي-�جلبهة 

يف �لنتخابات �لرئا�شية عام 2008.
�لختيار  �لنتخابات..  �مام �حل�شد نقرتب من  ت�شاجنري�ي  وقال 
و��شح جد� جد�.. بني �مل�شنني و�ل�شبان.. بني �لنور و�لظلم.. بني 
�خلطاأ و�ل�شو�ب.. و�لعنف و�ل�شلم.. بني �لتقدم و�لياأ�س.. هذ� هو 

�لختيار.. �نه و��شح جد� جد�.
�ل�شخ�شية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لتغيري  ح��رك��ة  زع��ي��م  ح��ي��اة  وتعر�شت 
للهجوم من �لقناة �لتلفزيونية �لوحيدة يف زميبابوي �لتي متتلكها 
�لقناة  وعر�شت  م�شددة  رقابة  موجابي  عليها  ويفر�س  �حلكومة 
�علنات �نتخابية �شردت خللها ثلث ن�شاء قال �لتلفزيون �نهن 

ع�شيقات ت�شاجنري�ي كيف تخلى عنهن.

ير�أ�س نائب �لرئي�س �ل�شيني يل يو�ن ت�شاو وفد� حل�شور �حتفالت 
كوريا �ل�شمالية مبرور 60 عاما على �نتهاء �حلرب �لكورية.

ويل ع�شو يف �ملكتب �ل�شيا�شي للحزب �ل�شيوعي �ل�شيني �ملكون من 
ع�شو� لكنه لي�س ع�شو� يف �للجنة �لد�ئمة للمكتب �ل�شيا�شي   25
و�أعلنت وز�رة  �ل�شني  �لدولة يف  و�أق��وى هيئة يف هيكل  �أعلى  وهي 
�ىل   25 �لفرتة من  �شتتم يف  �لتي  زيارته  �خلارجية عن  �ل�شوؤون 

متوز. يوليو   28
ور�أ�س يل من قبل �د�رة �لتنظيم يف �حلزب وكان ينظر �ليه يف وقت 

من �لوقات على �نه من �ملر�شحني لع�شوية �للجنة �لد�ئمة.
وز�د ��شتياء �ل�شني من جارتها وحليفتها �لتقليدية كوريا �ل�شمالية 
بعد �ن �أجرت ثالث تفجري نووي يف فرب�ير �شباط وهددت كوريا 
�ل�شمالية ب�شن حرب نووية على و�لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية 
طو�ل �أ�شابيع بعد �ن �شددت �لمم �ملتحدة �لعقوبات �لتي تفر�شها 
�حلني  ذل��ك  منذ  لكنها  �ل��ن��ووي  �لتفجري  عقب  بيوجنياجن  على 

�نتهجت �شيا�شة �أكرث ت�شاحلية.
وقال م�شدر مطلع لرويرتز �ن �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جوجن 
�ون �أر�شل مبعوثا �ىل بكني يف مايو �يار لكن �ملبعوث لقي ��شتقبال 
فاتر� من �مل�شوؤولني �ل�شينيني م�شيفا �ن بكني تريد نهاية للتجارب 

�ل�شاروخية و�لنووية �لتي جتريها كوريا �ل�شمالية.

بانكوك

زميبابوي

بكني

عوا�شم

•• وا�شنطن-وكاالت:

توقع �ملتحدث با�شم �لبيت �لأبي�س جاي كارين �أل ي�شيطر 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد على �شوريا من جديد, قائل 
�ل�شعب �ل�شوري لن ي�شمح بذلك. ود�فع �ملتحدث عن  �إن 
يف  وتقف  نف�شها  تقوي  ك��ي  �ل�شورية  �ملعار�شة  م�شاعدة 
وجه قو�ت �لأ�شد وقو�ت حزب �هلل و�إي��ر�ن ورف�س �إعطاء 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  ع��ن  تفا�شيل 
�لأمريكي  �لدعم  ��شتمر�ر  �أكد  لكنه  �ل�شورية,  للمعار�شة 
لها, م�شري�ً �إىل �أن �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما ملتزم 
�إن  ك��ارين  وق��ال  �ل��ظ��روف.  تقت�شي  �مل�شاعدة كما  ب��زي��ادة 

�ل�شعب و�ملعار�شة �ل�شورية �شي�شتمرون يف مقاومة �لأ�شد 
�ل�شركاء  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  م��ن  مب�شاعدة 
�أنه  على  �لأ�شد  ب�شار  �شيذكر  �لتاريخ  و�أ���ش��اف  و�حللفاء. 
ي��د�ه بدماء  �أ���ش��و�أ طغاة ع�شره, وق��د تلطخت  و�ح��د م��ن 
�لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  ج��دد  ثانية  جهة  من   . �شعبه 
جون كريي تاأكيد �لتز�م �لوليات �ملتحدة مبعاجلة �لأزمة 
�لإن�شانية �ل�شورية, و�لتقى يف هذ� �ل�شياق م�شوؤولني من 
�للتز�م  لتاأكيد  �إن�شانية  دولية  ومنظمات  �ملتحدة  �لأمم 
�لأمريكي ملناق�شة �شبل مو�جهة �ل�شعوبات �لتي تعرت�س 
نقل �مل�شاعد�ت. ويف تطور ذي �شلة �أعلن مبعوث بريطانيا 
�لأمن  �أن جمل�س  ليال غر�نت  �ملتحدة مارك  �لأمم  لدى 

�شيعقد �جتماعا غري ر�شمي مع �أع�شاء �لئتلف �لوطني 
لقوى �لثورة و�ملعار�شة �ل�شورية يوم �جلمعة �ملقبل رغم �أنه 
مل تت�شح بعد م�شاركة �للو�ء �شليم �إدري�س, قائد �ملجل�س 
�لع�شكري �لأعلى للمعار�شة. و�أو�شح �ملبعوث �لربيطاين 
يف بيان �أن رئي�س �لئتلف �جلديد �أحمد �جلربا �شيرت�أ�س 
للجتماع  �لر�شمية  غري  �لطبيعة  �أن  �إىل  م�شري�  �لوفد, 
ب�شر�حة  للتحدث  �لأمن  �شتوفر جتمعا لأع�شاء جمل�س 
�أ�شا�شية  ملناق�شة ق�شايا  وب�شكل غري ر�شمي مع �لئتلف 
 2 مل��وؤمت��ر جنيف  و�لتح�شري  �ل��ع��ن��ف  �إن��ه��اء  ر�أ���ش��ه��ا  ع��ل��ى 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  و���ش��ول  ق�����ش��اي��ا  م��ع��اجل��ة  و�أي�����ش��ا 

وحقوق �لإن�شان و�للجئني وحماية �ملدنيني.

•• نيويورك-رام اهلل-وكاالت:

�ل�شلطة  �إن  ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي  وزي���������ر  ق�������ال 
على  �إ�شر�ئيلية  ردود�  تنتظر  �لفل�شطينية 
�ل�شلم  عملية  مرجعيات  ب�شاأن  مطالبها 
برعاية  �ل�شلم  مفاو�شات  بدء  ب�شاأن  للبت 
�ملدنية  �ل���������ش����وؤون  وزي������ر  وق������ال  �أم���ريك���ي���ة 
�ل�شيخ  ح�����ش��ني  �لفل�شطينية  �ل�����ش��ل��ط��ة  يف 
توجه  �إن  �لر�شمية  �لفل�شطينية  ل��لإذ�ع��ة 
نظريه  للقاء  و��شنطن  �إىل  فل�شطيني  وفد 
من  �إيجابي  رد  بتلقي  مرهون  �لإ�شر�ئيلي 
�لإ�شر�ئيلي على �ملقرتح �لأمريكي  �جلانب 

ب�شاأن مرجعيات عملية �ل�شلم.
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  �أن  �ل�شيخ  و�أو����ش���ح 
�ل�����رد  ت���ن���ت���ظ���ر�ن  �لأم�����ريك�����ي�����ة  و�لإد�رة 
�جتماع  عقب  يكون  �أن  �ملتوقع  �لإ�شر�ئيلي 
�حلكومة �لإ�شر�ئيلية �ملقبل نهاية �لأ�شبوع.
�أن م��ف��او���ش��ات �ل�����ش��لم عند  و�أك����د �ل�����ش��ي��خ 
زمني  ب�شقف  حم����ددة  ���ش��ت��ك��ون  ��شتئنافها 
�لتو�فق  مت  و�أن��ه  �ل�شهور  يتعدى  ل  حم��دد 

على ذلك مع �لو�شيط �لأمريكي.
�مل���ط���ال���ب  م����ق����دم����ة  يف  �أن  ع����ل����ى  و������ش�����دد 
�لإفر�ج  �ملفاو�شات  ل�شتئناف  �لفل�شطينية 
معتقلني  فل�شطينيني  �أ����ش���رى   103 ع��ن 
منذ ما قبل �تفاق �أو�شلو �ملوقع بني منظمة 

�لتحرير و�إ�شر�ئيل عام 1993.
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  �أك���د  �ل�����ش��دد  وب��ه��ذ� 
تبذل  ر���ش��م��ي��ة  �أن ج���ه���ود�  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 

�لفل�شطينيني  �مل��ع��ت��ق��ل��ني  ع����ن  ل�����لإف�����ر�ج 
�لقد�مى لدى �إ�شر�ئيل.

ب��ث��ت��ه وك��ال��ة �لأنباء  ب��ي��ان  وق����ال ع��ب��ا���س يف 
�لقيادة  �إن  )وف���ا(  �لر�شمية  �لفل�شطينية 
بق�شية  خا�شة  �أهمية  ت��ويل  �لفل�شطينية 
�لأ�شرى وتبذل كافة �جلهود للإفر�ج عنهم 
�تفاق  قبل  �عتقلو�  �لذين  �لأ���ش��رى  خا�شة 
�أو�شلو يف عام 1993, و�لن�شاء وكبار �ل�شن 

و�ملر�شى.

�ملن�شق �خلا�س للأمم  �عترب  ذل��ك  مب��و�ز�ة 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شلم  لعملية  �ملتحدة 
روبرت �شري, �أنه بالرغم من تفاقم �لأزمة 
�ل�شرق  يف  �ل�����ش��لم  عملية  ف���اإن  �ل�����ش��وري��ة, 
مل�شري  بالن�شبة  حا�شمة  ز�ل��ت  م��ا  �لأو���ش��ط 

�ملنطقة.
مو�شعة  جل�شة  خ���لل  ���ش��ري  ت�شريج  ج���اء 
ب�شاأن  �أم�س  �ل��دويل  �لأم��ن  جمل�س  عقدها 
�إفادة  �إىل  خللها  ��شتمع  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

م��ن ���ش��ري ع��ن �آخ���ر �ل��ت��ط��ور�ت يف �ملنطقة, 
�لفل�شطينية  �ملفاو�شات  و�شع  ذل��ك  يف  مبا 
�ل�شوري على  �لنز�ع  وتد�عيات  �لإ�شر�ئيلية 

لبنان و�لأحد�ث �لأخرية يف م�شر.
ومزيد�ً  �ل�شلم  عملية  يف  �لتقدم  �إن  وق��ال 
ب���ني �لطرفني  �ل��ب��ن��اءة  �ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  م���ن 
�إيجابية  �شيا�شية  �إقليمية  �آث��ار�ً  لها  �شيكون 
����ش��ت��م��ر�ر �جل��م��ود �شيقو�س  م��ه��م��ة, ول��ك��ن 

�لأمل يف حل �لدولتني �ملتفق عليه.

�لد�ئم  �مل���ر�ق���ب  �أو����ش���ح  ذل����ك,  غ�����ش��ون  يف 
ريا�س  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ل����دى  ل��ف��ل�����ش��ط��ني 
ت�شع  مل  �لفل�شطينية  �ل��ق��ي��ادة  �ن  من�شور 
�ل�شرق  �ل�شلم يف  على عملية  �شروطاً  �أب��د�ً 
�لوقت �حلايل  �أهمية  ت��درك  �لتي  �لأو���ش��ط 
��شتعد�د  ع��ل��ى  �ن��ه��ا  معلناً  �إل��ي��ه��ا,  بالن�شبة 
لغتنام هذه �لفر�شة. وقال من�شور خلل 
جل�شة جمل�س �لأمن حول �لو�شع يف �ل�شرق 
�لرئي�س  بقيادة  �إن دولة فل�شطني  �لأو�شط, 
تعاونت  ق��د  ع��ب��ا���س,  حم��م��ود  �لفل�شطيني 
�خلارجية  وزي��ر  م��ب��ادرة  مع  م�شوؤول  ب�شكل 
�لعاملية  ك���ريي و�جل���ه���ود  �لأم���ريك���ي ج���ون 
�ل�شلم  عملية  �إط���لق  �إع���ادة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
من �أجل حتقيق حل �لدولتني, ��شتناد�ً �إىل 
عليها يف  �ملن�شو�س  �ل�شلم  معلمات عملية 
ومبادئ  �ل�شلة,  ذ�ت  �ملتحدة  �لأمم  ق��ر�ر�ت 
وخارطة  �لعربية  �ل�شلم  وم��ب��ادرة  م��دري��د 
�ل��ط��ري��ق �ل��رب��اع��ي��ة. و����ش���دد ع��ل��ى �ن���ه كما 
ه��و م��ع��رتف ب��ه م��ن ق��ب��ل �مل��ج��ت��م��ع �لدويل 
ف��ق��د وف����ى �جلنب  يف م��ن��ا���ش��ب��ات ع����دي����دة, 
�لفل�شطيني بالتز�ماته وت�شرف على �لدو�م 
�لتحديات  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  ن��ي��ة,  ب��ح�����ش��ن 
ي��و�ج��ه��ه��ا يف ظ��ل �لحتلل  �ل��ت��ي  �ل��ه��ائ��ل��ة 
�لإ�شر�ئيلي . وذكر �نه علوة على ذلك, فاإن 
�شروطاً  �أب��د�ً  ت�شع  مل  �لفل�شطينية  �لقيادة 
بحق  فقط  دع��ت  وق��د  �ل�شلم,  عملية  على 
�إىل �حرت�م �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �لأمم 

�ملتحدة �لتي ت�شكل �لأ�شا�س لهذه �لعملية .

قالت اإنها مل ت�سع �سروطًا على عملية ال�سالم 

ال�صلطة تنتظر ردًا اإ�صرائيليًا لبدء املفاو�صات 

تعقد مهمة التحقيق بالكيماوي يف �صوريا 

اجلربا ي�سعى الإقناع الفرن�سيني مبزيد من االأ�سلحة

خماوف من تاأخر ت�صليح اأمريكا للمعار�صة ال�صورية

•• نيويورك-ا ف ب:

تلقت �مال �لمم �ملتحدة يف �لتحقيق ب�شاأن ��شتخد�م 
�شيطرة  بعد  قوية  �شربة  �شوريا  يف  كيميائية  ��شلحة 
مقاتلي �ملعار�شة على بلدة خان �لع�شل �ل�شرت�تيجية 
يف ري����ف ح��ل��ب )����ش���م���ال( �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ر���ش��ت على 
�فاد  م��ا  وف��ق  كيميائية,  با�شلحة  لهجوم  يعتقد  م��ا 
�مل��و���ش��وع بني  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون ع�شية حم���ادث���ات ح���ول 

خرب�ء من �لمم �ملتحدة و�حلكومة �ل�شورية.
ويف وقت ي�شل �كي �شيل�شرتوم رئي�س جلنة �لتحقيق 
����ش��ت��خ��د�م �ل�شلحة  �مل��ت��ح��دة ح���ول  ل���لمم  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لمم  م�شوؤولة  كاين  و�جنيل  �شوريا  يف  �لكيميائية 
مع  للبحث  دم�شق  �ىل  �ل�شلحة  نزع  ل�شوؤون  �ملتحدة 
بالدخول  �ل�شماح  يف  �ل���ش��د  ب�شار  �لرئي�س  حكومة 
��شلحة  ��شتخد�م  مت  �ن��ه  يعتقد  �شوريا  يف  مو�قع  �ىل 
حيال  �شكوكهم  دبلوما�شيون  �ب��دى  فيها,  كيميائية 

نتيجة هذه �ملحادثات.
وكانت �حلكومة �ل�شورية ت�شر على �ن يتوجه فريق 
�لمم �ملتحدة فقط �ىل بلدة خان �لع�شل حيث تقول 
يف  كيميائية  ��شلحة  ��شتخدمو�  �ملعار�شة  مقاتلي  �ن 
هجوم يف 19 �ذ�ر-م��ار���س قتل فيه 26 �شخ�شا على 

�لقل من بينهم 16 جنديا فيما تتهم قو�ت �ملعار�شة 
�حلكومة با�شتخد�م تلك �ل�شلحة.

وقال دبلوما�شي يف جمل�س �لمن �ذ� مل تكن �حلكومة 
بان  فثمة حظوظ �شعيفة  �لع�شل,  ت�شيطر على خان 

ت�شمح خلرب�ء �لمم �ملتحدة بالدخول �ليها .
و��شار دبلوما�شي �خر طلب عدم ك�شف ��شمه �ىل �نه ل 
توجد �ي �مكانية )لدم�شق( لل�شتفادة من �ي حتقيق 
�ملتحدة,  ل��لمم  بالن�شبة  , م�شيفا  �حل��ايل  �لوقت  يف 
كلما طال �مد �لو�شع �حلايل, تر�جعت فر�س �لعثور 

على �ي �دلة قابلة لل�شتخد�م .
و���ش��ي��ط��ر م��ق��ات��ل��و �مل��ع��ار���ش��ة �لث��ن��ني ع��ل��ى ب��ل��دة خان 
�لع�شل, �حد �برز �ملعاقل �ملتبقية لقو�ت �لنظام يف ريف 
حلب �لغربي, بعد معارك عنيفة ��شتغرقت �ياما, وبد�أ 
�مل�����ش��وؤولن �ل��دول��ي��ان �لرب��ع��اء حم��ادث��ات م��ع حكومة 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد حول �ل�شماح بالدخول 
��شلحة  ��شتخد�م  مت  �ن��ه  يعتقد  �شوريا  يف  مو�قع  �ىل 
�نها  �مل��ت��ح��دة  �لمم  �علنت  وق��ت  يف  فيها,  كيميائية 
تبلغت بوقوع 13 هجوما كيميائيا يف �شوريا, بح�شب 

ما �فاد م�شوؤول �ممي بارز .
وق��دم��ت ل��ن��دن وب��اري�����س وو����ش��ن��ط��ن م���ذ�ك �دل���ة عن 
كيميائية  ��شلحة  با�شتخد�م  ي�شتبه  �خ��رى  عمليات 

خللها و�تهمت قو�ت �لرئي�س ب�شار �ل�شد بالوقوف 
تقرير�  �لدولية  �ملنظمة  رو�شيا  �شلمت  بينما  ور�ءه��ا 
ح���ول ه��ج��وم ع��ل��ى خ���ان �ل��ع�����ش��ل ق��ال��ت �ن���ه ي��ظ��ه��ر �ن 
مقاتلي �مل��ع��ار���ش��ة �ط��ل��ق��و� ق��ذي��ف��ة حت��ت��وي ع��ل��ى غاز 

�ل�شارين.
�ملتحدة  �لمم  خل�����رب�ء  �ل�����ش��م��اح  دم�����ش��ق  ورف�������ش���ت 
�ملعقل  �لع�شل  غ��ري خ��ان  �خ��رى  م��و�ق��ع  بالتحقيق يف 

�ل�شابق لنظام �ل�شد.

وا�صنطن: الأ�صد لن ي�صيطر على �صوريا  وا�صنطت جتدد التزامها مبعاجلة الأزمة الإن�صانية ب�صوريا
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الغاء اعالن �سابق
�ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1015256 لتجارية بان �لرخ�شة �لتجارية رقم�
تعديل  طلب  بالغاء  �ملرو�ن  :بقالة  �لتجاري  بال�شم 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خليال ملقاولت �لبناء ذ.م.م - فرع 

�بوظبي رخ�شة رقم:CN 1162449 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شريفة علي عبد�لرحمن ��شماعيل �لبريق �للوغاين من 95% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جا�شم خري حممد علي �لبلو�شي
تعديل مدير/حذف �شونغ فيك�شو

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�خليال ملقاولت �لبناء ذ.م.م - فرع �بوظبي
ALKHAYAAL BUILDING CONTRACTING LLC

�ىل/�خليال ملقاولت �لبناء 
AL KHAYAAL BUILDING CONTRACTING

بن  �شهيل  بن  �شعادة حممد  �ملالك  �ل�شهامة  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
مبارك �لكتبي �ىل �بوظبي �بوظبي �شارع �ملطار بناية رقم 82 ميز�ن 103 �ملالك/ 

حممد عتيق �شاعن �ملهريي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بال�س ليف لعمال �جلب�س

 رخ�شة رقم:CN 1142151 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جخادي�س ر�ي لل�شمان د��س )%15(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيف �شعيد نا�شر عبيد �لغيثي من وكيل خدمات �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شيف �شعيد نا�شر عبيد �لغيثي من 0% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تار� �شورجيت �شينغ )%20(
تعديل �ل�شركاء تنازب وبيع/بهوبيندير �شينغ �شورجيت �شينغ من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ بهوبيندير �شينغ �شورجيت �شينغ من 100% �ىل %14
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 100000

تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/بال�س ليف لعمال �جلب�س
PALACE LIFE GYPSUM WORKS

�ىل/بال�س ليف لعمال �جلب�س ذ.م.م 
PALACE LIFE GYPSUM WORKS LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�شاي  �ل�ش�����ادة/مرطبات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لف�شل رخ�شة رقم:CN 1072476 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لقادر بيكال عبا�س )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد عبد�هلل عبد�للطيف �ل�شلمي من مالك �ىل وكيل خدمات 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد عبد�هلل عبد�للطيف �ل�شلمي من 100% �ىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعلن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية بان 
CN بال�شم �لتجاري : �شركة   1186731 �لرخ�شة �لتجارية رقم 
�نفر ��شرت �كت�شر ماجنمنت هولدكو ذ.م.م �بوظبي وميلكها �ل�شادة/ 
�شركة �لبنى �لتحتية �لقاب�شة ذ.م.م �جلن�شية �مار�ت و�شركة �لثامن 

و�لثلثون لل�شتثمار ذ.م.م �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكورين �عله رغبتهم يف �جر�ء �لتعديلت �لتالية:

تعديل ��شم �ل�شريك من/�شركة �لبنى �لتحتيه �لقاب�شة ذ.م.م �مار�ت 
�جلن�شية لي�شبح �شركة مبادلة للبنى �لتحتية �لقاب�شة ذ.م.م

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعلن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

قلعة �ل�شمود لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1128693 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�وليمبيا لت�شليح �ملكيفات - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1130410 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �لمار�ت 

CN 1243917:للخدمات �جلامعية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبيد بخيت �شعيد بن م�شكني �ل�شويدي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حمد علي حمد �لبادي

 فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�ل�شركة �لهند�شية لل�شناعات 
�لبرتولية و�لكيماوية )�نبي( )م�شرية �جلن�شية( قد تقدمت 
بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي و�ملقيدة حتت 
وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )417( رقم 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديلتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرت��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10853 بتاريخ 2013/7/25   

 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/كر�ون  بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
 TL11244 لل�شفر ذ.م.م ويحملون �لرخ�شة �ل�شياحية رقم
م�شعد  مهدي  �ل�شيد/�حمد  �ن�شحاب  بطلب  تقدمو�  قد 
عثمان �لو�حدي ودخول �ل�شيد/ حممد حمد �شامل بالركا�س 
�ملذكورة �عله  �ل�شياحية  �لرخ�شة  بن�شبة 51% يف  �لعامري 

مع �لبقاء على ح�شة �ل�شيد/ �حمد حممد حجازي %49.
وعلى كل من له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء �لتقدم 
ومر�جعة �لهيئة خلل ��شبوع ميلدي من تاريخ ن�شر هذ� 
�و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لهيئة  فان  و�ل  �لعلن 
�لجر�ء�ت  �شت�شتكمل  حيث  �ملده  هذه  �نق�شاء  بعد  دعاوي 

�ملذكورة �عله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

العدد 10853 بتاريخ 2013/7/25   
   اعالن حكم بالن�سر

   يف الدعوى رقم 2013/476 احوال نف�س م�سلمني               
�ىل �ملحكوم عليه/ �حمد عبد�ملنعم حافظ ح�شني جمهول حمل �لقامة نعلمكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/7/4 يف �لدعوى �ملذكورة �لعله ل�شالح/فد�ء فار�س �شليمان �شلمان بحكمت �ملحكمة 
منه  بتطليقها   -1: مبا  بالتي  �ملذكور  �حمد  عليه  �ملدعى  على  �ملذكورة  ف��د�ء  للمدعية  �حل�شوري  مبثابة 
حكم  �شريورة  تاريخ  من  �عتبار�  �ل�شرعية  عدتها  �ح�شاء  وعليها  �لهجر  من  لل�شرر  بائنة  و�ح��دة  بطلقة 
�لتطليق باتا . 2- �ثبات ح�شانتها لولدها �شاره وعمرها 10 �شنو�ت و 8 ��شهر ويو�شف 8 �شنو�ت و 7 ��شهر 
وحممد 6 �شنو�ت و�شهرين وحور 4 �شنو�ت و 6 ��شهر ومد �شن �حل�شانه للولد خالد ونور �ىل �ن يبلغ �لذكر 
درهم  �لف وخم�شمائة  �شهريا  درهم  نفقة زوجية قدرها )1500(  لها  ي��وؤدي  بان  �لز�مه   -3 �لنثى.  وتتزوج 
�شهريا وذلك �بتد�ء من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �لو�قعة يف 2013/4/4 وحتى تاريخ �شريورة حكم �لتطليق 
باتا ونفقة بنوة لولدها �ل�شتة قدرها )6000( درهم �شهريا �شتة �لف درهم بحيث يخ�س كل و�حد من خالد 
ونور و�شاره ويو�شف وحممد وحور �ملذكورين )1000( درهم �شهريا �لف درهم وذلك �بتد�ء من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية �ملذكورة وكل �لنفقتني �شاملة �ملاأكل و�مللب�س و�مل�شرب. 4- �لز�مه بان يوؤدي لها موؤخر �شد�قها 
�لبالغ )20000( درهم ع�شرون �لف درهم وذلك �بتد�ء من تاريخ �شريورة حكم �لتطليق باتا. 5- �لز�مه بان 
يوؤدي لها �شكنى قدرها )3000( درهم ثلثة �لف درهم مره و�حدة وذلك �بتد�ء من تاريخ �شريورة حكم 
�لتطليق باتا. 6- �لز�مه بان يوؤدي لها �جرة ح�شانه قدرها )500( درهم �شهريا خم�شمائة درهم وذلك �بتد�ء 
من تاريخ �شريورة حكم �لتطليق باتا. 7- �لز�مه بان يوفر لها م�شكن حا�شنه منا�شب وجتهيزه باملنا�شب 
من �لثاث و�شد�د قيمة �يجارة �ل�شنوي و�ن يوؤدي لها مبلغ )800( درهم �شهريا ثمامنائة درهم �شهريا بدل 
��شتهلك �ملاء و�لكهرباء و�لهاتف و�ن تعذر ذلك �لز�مه بان يوؤدي لها مبلغ )40000( درهم �شنويا �ربعون 
�لف درهم �جرى م�شكن حا�شنه �شاملة فو�تري �ملاء و�لكهرباء و�لهاتف و )15000( درهم خم�شة ع�شر �لف 
درهم بدل �ثاث وذلك �عتبار� من تاريخ هذ� �حلكم و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف �لقانونية و�فهام �ملدعية بان 

عليها �علن �ملدعى عليه باحلكم �ملذكور .  
 رئي�س ال�سعبة                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10853 بتاريخ 2013/7/25   
   انذار عديل بالن�سر

   رقم 2013/1787               
حمل  )جمهول  �حلكيم  �ليه/وديع  �ملنذر  �ىل  �ملحدود  �لو�شط  �ل�شرق  �شي  بي  ����س  �ت�س  بنك   / �ملنذر 
�لقامة( يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ب�شر�ء �ملنازل �ملوؤرخة 15 مار�س 2007 و�مل�شتند�ت 
�مار�تي  دره��م   1.215.343.88 وق��دره  مبلغ  بدفع  )�مل��ن��ذر(  �لبنك  مع  و�مل��ربم��ة  �لعلقة  ذ�ت  �لخ��رى 

)مليونان ومائتان وخم�شة ع�شر �لف ثلثمائة ثلثة و�ربعون درهم وثمانية وثمانون فل�س(.
مقابل  هذ� �لدين قام �ملنذر �ليه )ب�شفته �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقارياً تاأمينياً للمنذر 
�لرو�شة   4 �جل��از   4 رق��م  �ملبنى  �لول  �لطابق   103 رق��م  )�ل�شقة(  �لعقار  على  وذل��ك  �لعقاري(  )�لرهن 
)ذ� جرينز( تلل �لم��ار�ت �لثانية دبي �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي تبلغ م�شاحتها 1.598.00 قدم 
مربع وذلك مقابل مبلغ وقدره 1.312.000.00 درهم �مار�تي )مليون وثلثمائة و�ثني ع�شر �لف درهم 
�مار�تي( وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح �ملنذر وفقا لل�شول لدى د�ئرة �لر��شي و�لملك يف دبي 

بتاريخ 13 مايو 2008.
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع ونتيجه ذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
من   )25( �مل��ادة  باحكام  �لتز�ما  وذل��ك  �لعدل  �لكاتب  طريق  عن  �لرهن(  تنفيذ  )��شعار  �لرهن  لتنفيذ 

�لقانوين رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي.
ولحقا فو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( �ملنذر بالقيام بتوجية ��شعار تنفيذ �لرهن عن طريق 
ن�شره يف �ل�شحيفة وبناء على ذلك يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعلن �ملنذر �ليه بانه يف حالة �لتق�شري يف 
ت�شديد �لدين كامل خلل مدة ل تتجاوز ثلثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعلن �شيقوم �ملنذر بتنفيذ 

�لرهن وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار.
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل: �س.ب: 66 , دبي , �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�و على �لرقم 971-4-3904722+ .  
 الكاتب العدل                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ديز�يرنز
 طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية:d d designers ديزيرنز

�ملودعة بالرقم:184967       بتاريخ:2013/1/13 م
با�ش��م:ديز�يرنز

فاك�س:   ,  02-6457078 هاتف:   ,  4406 ���س.ب:   ,  5257 بناية   , �لفلح  �شارع   , �لبحرية   , �بوظبي  وعنو�نه: 
 02-6457079

�لد�خلي  �لت�شميم  تنفيذ  و�ع��م��ال  د�خلية  هند�شة  بالفئة:42  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
)�لديكور( .

d يوجد زخرفة وحماط  �ل��  و�ل�شود وعلى حرف  �لبي�س  باللون   d �لعلمة:�لعلمة عبارة عن  و�شف 
باللون �ل�شود ومفتوح من �لعلى من جهة �ليمني ويف و�شط �ل�شعار د�ئرة �شود�ء بز�وية من جهة �ليمني 
من �لعلى وعلى ميني �ل�شعار كلمة ديزيرنز بالعربي وحتتها designers بالجنليزية باللون �ل�شود 

و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:هيثم �حلاج علي عبد�لقادر
DUBAI LINK طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية:دبي لينك 

�ملودعة بالرقم:177145       بتاريخ:2012/7/26 م
با�ش��م:هيثم �حلاج علي عبد�لقادر

وعنو�نه: �س.ب: 17004 , هاتف: 04/4488111 , فاك�س: 04/4508899 
�لبحرية  �لرحلت  تنظيم  �ل�شياحية  �لرحلت  تنظيم  بالفئة:39  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

�حلجز للنقل �حلجز لل�شفر .
 DUBAI LINK و�شف �لعلمة:عربية ولتينية مربعة �ل�شكل مع دو�ئر �شغرية متد�خله حتتها خط

دبي لينك .
�ل�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م )دبي DUBAI( لعتبارها ��شم جغر�يف مبعزل عن 

�لعلمة �و �لو�شاع �لخرى . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:حممد خاجا عظيم �لدين
CAR SHINE:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:180178       بتاريخ:2012/10/4 م
با�ش��م:حممد خاجا عظيم �لدين

وعنو�نه: دبي , �لمار�ت �لعربية �ملتحدة , �لعنو�ن:دبي , ديرة , �س.ب:35654 , هاتف: 2862170 04 , فاك�س: 
 04 2862171

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:2 �لدهانات )�لبويات( و�لورني�س و�للكية مو�د �لوقاية من 
�ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من �لتلف مو�د �لتلوين مو�د تثبيت �للو�ن ر�تنجات طبيعية خام معادن يف �شكل 

رقائق �و م�شحوق ل�شتخد�م �لدهانني وفنيي �لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانني .
و�شف �لعلمة:كتبت �لعبارة CAR SHINE باحلروف �للتينية �لبارزة باللون �ل�شود باطار �بي�س 

لكل حرف على خلفية �شفر�ء م�شتطيلة على �متد�د �فقي .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:فينت�شرز �ل�شرق �لو�شط - جي �ل تي
v.e.n.t.u.r.e.s healthcare:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:177858       بتاريخ:2012/8/13 م
با�ش��م:فينت�شرز �ل�شرق �لو�شط - جي �ل تي

وعنو�نه: دبي , جبل علي , �س.ب: 643708 , هاتف: 043659918 , فاك�س: 043659917 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 �خلدمات �ل�شت�شاريه لتكنلوجيا �لرعاية �ل�شحية در��شات 

�مل�شاريع �لتقنية.
ب�شكل   V �ل��  ي�شار ود�خله حرف  �ق�شى  �لزرق على  باللون  �لعلمة:�لعلمة هي عبارة عن مربع  و�شف 
مميز �جلانب �لي�شر من حرف V باللون �لبي�س و�جلانب �لمين باللون �لبي�س مع خطوط زرقاء د�خلة 
وعلى ميني �ل�شكل كتبت عبارة v.e.n.t.u.r.e.s ويف�شل بني كل حرف و�لثاين نقطة وحتتها يوجد خط 

فا�شل وحتت �خلط كتبت healthcare باللون �ل�شود .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:فينت�شرز �ل�شرق �لو�شط - جي �ل تي
v.e.n.t.u.r.e.s middle east:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:177870       بتاريخ:2012/8/13 م
با�ش��م:فينت�شرز �ل�شرق �لو�شط - جي �ل تي

وعنو�نه: دبي , جبل علي , �س.ب: 643708 , هاتف: 043659918 , فاك�س: 043659917 
�د�رة  �ل�شوق  �بحاث  �د�رة  �لت�شويقية  �لب��ح��اث  �د�رة  بالفئة:35  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
خدمات �ل�شت�شارية �لد�رية �بحاث �لعمال تقييم �لعمال حتليل ��شعار �لتكلفة معلومات ون�شائع جتارية 

للم�شتهلكني جتميع �لح�شائيات ��شت�شار�ت �د�رة �شوؤون �ملوظفني .
و�شف �لعلمة:جهة �لي�شار رمز V باللغة �لجنليزية باللون �لبي�س د�خل م�شتطيل �فقي باللون �لزرق 
�لد�كن جهة �ليمني عبارة عن ��شم �ل�شركة باللغة �لجنليزية باللون �ل�شود بجانب �مل�شتطيل �لفقي يوجد 
من  �لوىل  �لعلمة  بني  فا�شل  خط  يوجد   Ventures لل�شركة  �لول  ��شم  من  حرف  كل  بني  نقطة 

. middle east وحتته �لعلمة �لثانية من �لعلمة �لتجارية Ventures لعلمة �لتجارية�
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:فينت�شز �ل�شرق �لو�شط  جي �ل تي
v.e.n.t.u.r.e.s onsite:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:178820       بتاريخ:2012/9/3 م
با�ش��م:فينت�شز �ل�شرق �لو�شط  جي �ل تي

وعنو�نه: دبي , جبل علي , �س.ب: 643708 , هاتف: 043659918 , فاك�س: 043659917 
در��شات  حا�شوب  بيانات  قو�عد  يف  �ملعلومات  جتميع  بالفئة:35  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�لت�شويق تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�شوب .
و�شف �لعلمة:�لعلمة من �ق�شى �لي�شار حرف o باللون �لزرق �لد�كن مفتوح من �على وبد�خله حرف 
v باللون �لبنف�شجي وعلى ميني �ل�شكل خط �فقي فا�شل باللون �لزرق وجهة �ليمني مكتوب باللون �لزرق 
�حلروف v e n t u r e s  ويف�شل بني �حلرف و�لخر نقاط زرقاء �شغرية وحتتها خط �زرق عر�شي 

وحتته مكتوب onsite حرف �ل�� o مكتوب باللون �لبنف�شجي وباقي �لحرف باللون �لزرق �لد�كن .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ملنزل لل�شقق �لفندقية
m:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:183360       بتاريخ:2012/12/12 م
با�ش��م:�ملنزل لل�شقق �لفندقية

وعنو�نه: �شارع �لكرت� , �س.ب:12966 , هاتف: 0507318892 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 �شقق فندقية فخمة .

و�شف �لعلمة:�لعلمة عبارة عن �شكل )معني( باللون �لذهبي و�لبني ود�خل �ل�شكل حرف )m( باللون 
�لبي�س وب�شكل مميز على خلفية زخرفة .

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شليم �لدين خان زمري �لدين خان
Pure Lines symbol of genuineness:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:172985       بتاريخ:2012/5/2 م
با�ش��م:�شليم �لدين خان زمري �لدين خان

وعنو�نه:دبي , ديرة , �ملطينة , �س.ب:81527 , هاتف:042366581 , فاك�س: 042366582  
�ك�ش�شور�ت  �لكمبيوتر  �ك�ش�شو�ر�ت  موبايل  �ك�ش�شو�ر�ت  بالفئة:9  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

�للكرتونية .
و�شف �لعلمة:كلمتني ��شلية وكتب مع لون �لذهب )pure lines( بني ثلثة خطوط حمر�ء �للون كل 

. )symbol of genuineness( جانب وحتت مكتوب مع �للون �لحمر
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853
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•• مو�شكو-ا ف ب:

�لرو�شية  �ل�����ش��ح��اف��ي��ة  ب��ق��ت��ل  �مل��ت��ه��ون  م��ث��ل 
 2006 ب��ول��ي��ت��ك��وف�����ش��ك��اي��ا يف  �آن����ا  �مل��ع��ار���ش��ة 
يف  مبو�شكو  �جلنايات  حمكمة  �م��ام  �لرب��ع��اء 
�ل�شحية  ممثلو  ق��اط��ع��ه��ا  ج��دي��دة  حم��اك��م��ة 

و�نتقندها هيئة �لدفاع.
�ربعة  �ملتهمني  بح�شور  �جلل�شة  و�فتتحت 
مو�شكو  ���ش��رط��ة  يف  ���ش��اب��ق  و���ش��اب��ط  �شي�شان 
�لذين  �ل�شحافية  �ب��ن��اء  ح�شور  ب���دون  لكن 
�نه  وي���رون  قانونية  غ��ري  �ملحاكمة  يعتربون 

جلنة  ت�شكيل  يف  ��شت�شارتهم  م��ن  ب��د  ل  ك��ان 
�فادت  �ملحلفني يف حمكمة �جلنايات على ما 
�لوكالت �لرو�شية. وقال رئي�س �ملحكمة بافل 
ميليخني �ن �ملحكمة ترى �نه ميكن �لنظر يف 

�لق�شية يف هذه �لظروف .
�ما حمامو �لدفاع فقد �نتقدو� ت�شكيلة جلنة 
�شخ�س  �ي  ت�شم  ل  لنها  �شيما  ل  �ملحلفني 
�ملتهمني  مثل  �ل�شمايل  �لقوقاز  من  متحدر 
وي�شتبه  �ل�شي�شان  م��ن  �مل��ت��ح��دري��ن  �خلم�شة 
غايتوكاييف  علي  ل��وم  ويدعى  �حدهم  �ن  يف 
تلقى �أمر قتل �ل�شحافية �لتي كانت تعمل يف 

�شحيفة نوفايا غازيتا �ملعار�شة, مقابل مال.
ولذلك �لغر�س �تفق مع �للفتنانت كولونيل 
بافليوت�شنكوف  دمي��رتي  مو�شكو  �شرطة  يف 
���ش��ريغ��ي ح���اج كوبانوف  و�ل�����ش��رط��ي �ل�����ش��اب��ق 
وجربيل  ر����ش���ت���م  �ل�����ش��ي�����ش��ان��ي��ني  و�ل�����ش����ق����اء 
و�ب���ر�ه���ي���م حم���م���دوف �جل��ال�����ش��ني يف قف�س 
�يار-مايو  �ب��رم يف  �تفاق  وبناء على  �لت��ه��ام. 
م���ع م�����ش��اع��د �مل���دع���ي �ل���ع���ام, مت ف�����ش��ل و�شع 
لوج�شتية  ب��ت��وف��ري  �مل��ت��ه��م  ب��اف��ل��ي��ت�����ش��ن��ك��وف 
�ىل  و�خ�شاعه  �لق�شية  بقية  ع��ن  �لغ��ت��ي��ال, 
ك��ان��ون �لول- �ج���ر�ء خ��ا���س, وحكم عليه يف 

 11 �ل�شاقة  �ل�شغال  م��ع  بال�شجن  دي�شمرب 
�شنة لتورطه يف جرمية �لقتل.

ر�شتم  �ل��ث��لث��ة  �ل�شي�شانيني  �ن  يف  وي�شتبه 
هم  حممدوف  و�بر�هيم  وجربيل  و�بر�هيم 
�طلق  من  هو  ر�شتم  �ن  ويف  �جلرمية  منفذو 

�لنار, وهو فقط قيد �لعتقال.
وقد �فرج عن �شقيقيه �ثر حماكمة يف 2009 
لكن يف 2010 �مرت �ملحكمة �لعليا �لرو�شي 
باحالة �لق�شية على �لنيابة للتحقيق جمدد� 
بعد  يتم  مل  بينما  �نف�شهم  فيهم  �مل�شتبه  مع 

�لتعرف عن مدبر �لعملية.

املتهمون بقتل بوليتكوف�صكايا ميثلون اأمام املحكمة 

التاأ�سي�سي التون�سي يتعّث يف ت�سكيلها:

خما�س ع�صري للهيئة العليا للنتخابات..!
ك��م��ال ب���ن م�����ش��ع��ود �أن ل��دي��ه من 
�مل���وؤه���لت م���ا مي��ك��ن��ه م���ن رئا�شة 
�أن يرت�شح,  و�أن من حقه  �لهيئة, 
لكن مع وجود �تفاق �شري مل يعد 
�لأمر منا�شبا له فخرّي �لن�شحاب 
رئي�شا  ي����ري����دون  ق���ول���ه  م�����ش��ي��ف��ا 
بن  كمال  ونفى  �ليد.  ط��وع  يكون 
مر�شح  ي��ك��ون  �أن  جم���دد�  م�شعود 
حركة �لنه�شة �لإ�شلمية , قائل 
�أك��ون مر�شح �لنه�شة  �أن  كيف يل 
�إ���ش��ق��اط��ي م��ن قائمة  يف ح��ني مت 
تد�فع  ومل  �لبد�ية  يف  �ملر�شحني 
عني �لنه�شة" م�شيفا �إذ� دعمتني 
حركة �لنه�شة فل يعني ذلك �أين 
عن  تر�شح  ب��اأن��ه  و�أك���د  مر�شحها. 

قناعة �شخ�شية.
و�أ�����ش����ار ب���ن م�����ش��ع��ود �إىل �أن�����ه مل 
ميار�س �لن�شاط �ل�شيا�شي و�أنه مل 
كمال  وق���ال  منا�شل.  ي��وم��ا  يكن 
بن م�شعود , �أنه ل يريد �أن يكون 
على  �ل��ه��ي��ئ��ة  ���ش��م��ن  زور  ���ش��اه��د 
وعمليات  و�ملقاي�شة  �ملحا�ش�شة 
�ل��ب��ي��ع و�ل�������ش���ر�ء �ل��ت��ي ت����دور بني 
�لنو�ب يف �لتاأ�شي�شي, موؤكد� وجود 
�تفاق �شري بني �لكتل  د�خل جلنة 
�لوطني  �ملجل�س  يف  و�لكتل  �لفرز 
�لعامة  �جل��ل�����ش��ة  يف  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 

لإق�شائه من رئا�شة �لهيئة.
م���ن ج��ه��ت��ه ع����رّب �ل��ق��ا���ش��ي عبد 
�ملرت�شحني  �حد  �خلليفي  �ل�شتار 
عن  ل��لن��ت��خ��اب��ات  �ل��ع��ل��ي��ا  للهيئة 
تعر�س  �لتي  للموؤ�مرة  ��شتغر�به 
�لتي  �لأخ���رية  �لنتخابات  يف  لها 
نتيجة  وكفاءته  بخربته  ع�شفت 
�حلزبية  باملحا�ش�شة  ����ش��م��اه  م��ا 
�ل�شيقة يف �نتخاب عنا�شر �لهيئة 
�مل�شلحة  ف��ي��ه��ا  ي������ر�ع  مل  �ل���ت���ي 
�خلليفي  �أك������د  ك���م���ا  �ل���وط���ن���ي���ة. 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ش��اء  �أّن 
����ش���ي���ظ���ل���ون ه����ن����اك ل���ل����ش���رتز�ق 
�لتون�شي  �ل�شعب  على  و�ل�شحك 

ل غري.

يف ت�شريح �إذ�ع��ي, �أن �شد �ل�شغور 
بن  ك��م��ال  ��شتقالة  خلفته  �ل���ذي 
م�شعود من ع�شوية �لهيئة �لعليا 
�مل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��لن��ت��خ��اب��ات ح��ال��ة مل 
�حلل  و�ن  �لد�شتور,  لها  يتعر�س 
�لأق������رب ه���و �إع������ادة �ل���ف���رز د�خل 
�لت�شويت  و�إع�������ادة  �ل���ف���رز  جل��ن��ة 
�أن  �شعيد  و�أ����ش���اف   . ج��دي��د  م��ن 
�لأم�����ر ل ي��ت��ع��ل��ق ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة كما 
16 من  �لف�شل  ذل��ك  ين�س على 
بالهيئة  �ملتعلق  �لأ�شا�شي  �لقانون 
�لعليا �مل�شتقلة للنتخابات, و�إمّنا 
�أن كمال  �شعيد,  بان�شحاب.  وبنّي 
ثم  مهامه  يبا�شر  مل  م�شعود  ب��ن 
����ش��ت��ق��ال, ب��ل �ن�����ش��ح��ب ق��ب��ل ذلك 
لأن�����ه ك����ان ي��ن��ت��ظ��ر ت��ط��م��ي��ن��ات �أو 
رمبا يكون وجد تطمينات يف هذ� 
�أن��ه لن  �لإط���ار, لكنه عندما علم 
�لبقاء  رف�س  للهيئة  رئي�شا  يكون 

فيها.

مقاي�سة وبيع و�سراء
م�شعود  ب��ن  كمال  �ملحامي   وك��ان 
ق���د ذك���ر يف ت��ربي��ر ����ش��ت��ق��ال��ت��ه �أو 
�تفاقا  هناك  �أن   �ملبكر,  �ن�شحابه 
�ل���ي���وم ع��ل��ن��ي��ا �تفقت  ب����ات  ���ش��ري��ا 
و�ملعار�شة  �لنه�شة  كتلة  مبوجبه 
�شفيق  م������ن  ك������ل  م����������رور  ع����ل����ى 
�شر�شار وكمال بن م�شعود خلل 
�للجنة  �ن��ت��خ��اب��ات  يف  �لت�شويت  
على  للنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا 
لفائدتهما  �لت�شويت  يتم  ل  �أن 
ب���ن م�شعود  و�ع���ت���رب  ل��رئ��ا���ش��ت��ه��ا. 
مغ�شو�شة,  �أ�شبحت  �ل��ق��و�ع��د  �أن 
�للعبة  ي��خ��دم ق��و�ع��د  و�ن ه��ذ� ل 
م�شعود  ب��ن  و�أك���د  �لدميقر�طية. 
ن���و�ي���ا للرت�شح  ل��دي��ه  ك��ان��ت  �أن����ه 
ل��رئ��ا���ش��ة �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ك��ن �ت�����ش��ح  �أن  
�لفرز  منذ  حم�شوم  �لرئا�شة  �أمر 
ولن يكون ل �شفيق �شر�شار  ول  
ح�شب  رئي�شا  م�شعود  ب��ن  ك��م��ال  
م��ا �أع��ل��م��ه ب��ه �أح���د �ل��ن��و�ب. و�أكد 

نائب  كل  ليتحمل  �لغيابات  بن�شر 
م�شوؤوليته.

طالق.. قبل الّزفاف
�للجنة  ه�����ذه  ت�����ش��ك��ي��ل  م���ت���اع���ب 
�ملرحلة  ل���ش��ت��ك��م��ال  �مل�������ش���ريي���ة 
�لن���ت���ق���ال���ي���ة يف ت���ون�������س و�إج�������ر�ء 
�لإنهاء  بعد  �ملرتقبة  �لنتخابات 
م��ن ك��ت��اب��ة �ل��د���ش��ت��ور, مل تتوقف 
عند هذ� �حلد. فقد �أعلن �ملحامي 
��شتقالته  ع��ن  م�شعود  ب��ن  ك��م��ال 
�لعليا  �ل���ه���ي���ئ���ة  ع�������ش���وي���ة  م�����ن 
�مل�شتقلة للنتخابات بعد �نتخابه 
�لنتخابية  �ل��دورة  يف  لع�شويتها 
عملية  تنتهي  �أن  وق��ب��ل  �ل��ث��ان��ي��ة 

�نتخاب كامل �أع�شاء �لهيئة.
وح�شب ما �أكده �لعديد من �لنو�ب 
��شرتط ح�شوله  م�شعود  بن  فان 
للمو��شلة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ا���ش��ة  ع��ل��ى 
ف��ي��ه��ا, وه���و م���ا رف�����ش��ت��ه خمتلف 
�أن��ه من غري  �عتربت  �لتي  �لكتل 
�ملعقول �أن ي�شع �أّي ع�شو �شروط 
ك��ه��ذه ل��ل��ب��ق��اء. ويف ه����ذ� �لإط����ار 
بر�همي  حم��م��د  �ل��ن��ائ��ب  �ع���ت���رب 
بن  ك��م��ال  �أن  �ل�شعبي  �ل��ت��ي��ار  ع��ن 
م�شعود يوؤكد با�شتقالته �أنه يقّدم 
على  و�ل����ولء  �حل��زب��ي��ة  �مل�شلحة 

خدمة �لوطن.
�ملجل�س  رئ��ا���ش��ة  ف���ان  ول���لإ����ش���ارة 
مر��شلة  وج��ه��ت  ق��د  �لتاأ�شي�شي, 
�لإد�رية  �ملحكمة  �إىل  ��شتعجاليه 
هذ�  يف  �لقانونية  قر�ءتها  لتقدم 
�ل�شاأن خا�شة و�أن �لقانون �ملحدث 
للهيئة �لعليا �مل�شتقلة للنتخابات 

مل يتعر�س لهذه �حلالة.
�ملنا�شب  �حل��ل  �أّن  �لبع�س  وي��رى 
�شيكون  و�ل��ذي  �ل�شغور  هذ�  ل�شّد 
�ختيار  �أو  �ل����ف����رز  �إع���������ادة  �إّم��������ا 
�ل���ذي���ن ج������اوؤو� بعده  �مل��ر���ش��ح��ني 
�لتقييمي.   �ل�شلم  ترتيب  ح�شب 
�أ�شتاذ  ق�����ال  �ل�������ش���ي���اق  ه�����ذ�  ويف 
�شعيد  قي�س  �لد�شتوري  �لقانون 

على �حلرية.
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  و�أب������رزت 
�مل��ج��ل�����س حم���رزي���ة �ل��ع��ب��ي��دي �نه 
م�شوؤوليتهم  حتمل  �ل��ن��و�ب  على 
و�حل�شور للم�شاركة يف �لت�شويت 
وب���ل���وغ �ل��ث��ل��ث��ني وك���ذل���ك �لأم����ر 
حركة  كتلة  رئي�س  �إىل  بالن�شبة  
�ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ح��ب��ي ع��ت��ي��ق �لذي 
�شتلتزم  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أّن  �أك���د 
ي����ك����ون لها  ول������ن  ب����ال����ت����و�ف����ق����ات 
�لتعطيل  خّيم  هكذ�  �آخ��ر  مر�شح 
�لنتخابية  �جلل�شة  �أج����و�ء  على 
بع�س  وحت��دث  و�لثامنة  �ل�شابعة 
حما�ش�شة  وج�����ود  ع���ن  �ل����ن����و�ب 
و�ملعار�شة  �لنه�شة  ب��ني  ح��زب��ي��ة 
�لعام للجنة فرز  �ملقرر  �أكد  حيث 
�لنتخابات  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��رت���ش��ح��ات 
هناك  ك��ان  �ن��ه  �لرب�همي  حممد 
حركة  ك���ت���ل���ة  ب�����ني  حم���ا����ش�������ش���ة 
�لدميقر�طية  و�لكتلة  �لنه�شة 
برت�شيح  �ملحا�ش�شة  مت��ت  ح��ي��ث 
�لنه�شة  حلركة  �ل��ردي��ب��ي  ف��وزي��ة 
للكتلة  خ����و�ج����ة  وف�������اء  م���ق���اب���ل 
ح�شل  ول����ذل����ك  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�لرب�همي  وي��رى  �لتعطيل.  ه��ذ� 
قامو�  ق��د  �مل�شتقلني  �ل��ن��و�ب  �إّن 
بعملية �لت�شويت ح�شب �لقناعات 
�ل��ت��و�ف��ق��ي هو  �أّن �حل���ل  و�ع���ت���رب 
�حلل  �أم��اّ  �لغائبني   �لنو�ب  جلب 
�لتو�فقي بالن�شبة  �إىل ع��دد  من 
تر�شيح  ه���و  �مل�����ش��ت��ق��ّل��ني  �ل����ن����و�ب 
وطنية  ككفاءة  �لعامري  �ل��ربين 

عو�س وفاء خو�جة.
من جانبها دعت �لنائبة عن كتلة 
عدم  �إىل  �جل��ري��ب��ي  لبنة  �لتكتل 
�لن�شياق ور�ء �لت�شكيك يف حيادية 
�لعليا  �لهيئة  �أع�شاء  و��شتقللية 
يف  و���ش��ددت  للنتخابات  �مل�شتقلة 
�لغيابات  ك��رثة  على  �لوقت  نف�س 
�ملت�شببة يف تعطيل �ختيار �ملر�شح 
وغري  مقبول  غ��ري  وه��ذ�  �لتا�شع 
�ملجل�س  �إد�رة  وط��ال��ب��ت  م�����ش��وؤول 

•• الفجر – تون�س - خا�س

حتى  ت�شكيلها  ي�شتعجل  �جلميع 
تبا�شر مهامها, فهي مفتاح �إ�شد�ل 
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��ار 
�أجند�  �شياغة  وح��رب  ت��ون�����س,  يف 
�أخ����ر م��ر�ح��ل��ه��ا, ول��ك��ن ي��ب��دو �أن 
ينت�شب  و�ل�����و�ق�����ع  �مل���ع���ل���ن  ب����ني 
�ل���ت���ن���اق�������س و�ل����ت����ع����ار�����س د�خ����ل 
�إىل  �لتون�شي,  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
درجة بد� �لأمر وكاأّنه ل �حد من 

�لأحز�ب يف عجلة من �أمره . 
�نتخابية  دور�ت   8 �إج���ر�ء  فرغم 
تركيبة  ��شتكمال  يتم  مل  �أن��ه  �إل 
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة للنتخابات 
�لختلف  لز�ل  حيث  تون�س  يف 
حا�شل بخ�شو�س �نتخاب ممثل 
�لعمومية  �ملالية  �خت�شا�س  ع��ن 
وفاء  �ملر�شحة  تتح�شل  مل  حيث 
خو�جة �شوى على 135 �شوت يف 
ح�شول  يفر�س  �لقانون  �أن  حني 

�ملرت�شح على 145 �شوت. 
بقيت  �لإ���ش��ك��ال��ي��ة  �أن  و�مل���لح���ظ 
�مل�شتقلني  �ل����ن����و�ب  ب��خ�����ش��و���س 
�ختيار  يف  بحقهم  مت�شكو�  �لذين 
من يرونه قادر� على تويل من�شب 
يف ع�شوية �لهيئة معتربين �أنهم 
�لختيار بني  على  غري جمربين 
مر�شح  و  �لنه�شة  ح��رك��ة  مر�شح 
و�أن  خا�شة  �لدميقر�طية  �لكتلة 
�أيام  منذ  ح�شلت  �لتي  �لتو�فقات 
ك��ان��ت ع��ل��ى مت��ري��ر م��ر���ش��ح كتلة 
�لنه�شة يف �خت�شا�س �لتون�شيني 
ب��������اخل��������ارج وم������ر�������ش������ح �ل���ك���ت���ل���ة 
�لدميقر�طية يف �خت�شا�س �ملالية 

�لعمومية. 
�لنائب  ���ش��رح  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�لكتلة  ع�����ن  �ل������رح������وي  م���ن���ج���ي 
�لتعطيل  �أن  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 
�نتخاب  ����ش��ت��ك��م��ال  يف  �حل��ا���ش��ل 
�أع�����������ش�����اء �ل���ه���ي���ئ���ة ����ش���ب���ب���ه ع����دم 
بتعهدها  �لنه�شة  ح��رك��ة  �ل��ت��ز�م 
بني  ح�شلت  �ل��ت��ي  وب��ال��ت��و�ف��ق��ات 
يتعلق  ف���ي���م���ا  �ل���ن���ي���اب���ي���ة  �ل���ك���ت���ل 
�لعمومية  �مل��ال��ي��ة  باخت�شا�شات 
و�لق�شاء  ب��اخل��ارج  و�ل��ت��ون�����ش��ي��ني 

�لعديل.

دورة انتخابية تا�سعة
وقد تقرر تنظيم جل�شة �نتخابية 
�لقادم  �جل��م��ع��ة  ���ش��ب��اح  ت��ا���ش��ع��ة 
�لهيئة  ع�شو  �نتخاب  ل�شتئناف 
للنتخابات  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
وقد  �لعمومية  �ملالية  عن  �ملمثل 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��رب 
�أ�شفه  ب���ن ج��ع��ف��ر ع���ن  م�����ش��ط��ف��ى 
�نه ل خيار  و�أك��د  �ل�شائع  للوقت 
�نتخابية  دور�ت  مو��شلة  ���ش��وى 
مر�شح  ح�شول  حني  �إىل  متتالية 
على �لثلثني من �لأ�شو�ت. و�أ�شار 
بن جعفر �إىل ت�شجيل عدة غيابات 
ع��ل��ى حد  ن��ائ��ب��ا   50 ق��ر�ب��ة  بلغت 
قوله و�عترب بن جعفر �إّن ت�شجيل 
هذه �لغيابات �لهامة م�شاألة تبعث 

اخليط االأبي�ض

الدميقراطية املفرتى عليها..!
تاأّكد �جلميع  �نه مر�شد �جلماعة, و�لأخطر من ذلك, 
من �أّن مرجعية �حلكم تتجاوز �إطارها �لوطني, لت�شتمد 
كنهها و�إ�شرت�تيجيتها وجوهر �شرعيتها ل من �ل�شعب, 
�لذي  �مل�شلمني,  ل��لإخ��و�ن  �ل��دويل  �لتنظيم  و�إمّن���ا من 
�أو  �أي يف غياب كل �شفافّية  يقوم بعمله يف �شرّية تامة, 
رقابة وهما �شرطان �شروريان لكل دميقر�طية حقيقية, 
ي�شتقيم �حلديث عن  �لتي ل  �لأ�شا�شّية  �ملقّومات  ومن 

دميقر�طية يف غيابهما.
�لنتخابية,  �ل�شرعية  ع��ن  �حل��دي��ث  ي�شبح  ه��ن��ا,  م��ن 
و�ل�شرعية �لد�شتورية, جمّرد هذيان ي�شاهم يف تزييف 
�أو تقوميه, و�إّننا ل�شنا  �إ�شلحه  �إىل  �لو�قع, ول ي�شعى 
�أمام �نحر�ف دميقر�طي, بل يف مو�جهة عملّية �غتيال 

ممنهجة ومربجمة للفكرة �لدميقر�طية ذ�تها.
ومن هذ� �ملنطلق, يبدو �نه غاب عن �أ�شحاب هذ� �لر�أي, 
فروعها  مبختلف  �جل��م��اع��ة,  ه���ذه  �أدب���ي���ات  جم��م��ل  �أّن 
ول  �ملدنية,  بالدولة  توؤمن  ل  وتعبري�تها,  وتلويناتها 
بالنتخابات, ول بالد�شتور, ول مكان للتد�ول �ل�شلمي 
و�لإميان  ب��ال��ولء  ُتدين  فهي  فكرها,  يف  �ل�شلطة  على 
باحلاكمّية  فقط, ول ميكن �أن تتحّول فجاأة وتنعطف 
�ل��ف��ك��ري��ة وروؤيتها  م��ائ��ة وث��م��ان��ني درج���ة يف ق��ن��اع��ات��ه��ا 
وم�شروعها �ملجتمعي, وتتخّلى مبثل هذه �لب�شاطة عن 

جذورها و�أدبّيات �شاحبتها منذ تاأ�شي�شها .
�إّن كّل ما يف �لأم��ر, هو جم��ّرد زو�ج متعة بني �لإ�شلم 
�ل�شيا�شية  و�لقيم  و�ملفاهيم  �لآل��ي��ات  وب��ني  �ل�شيا�شي 
�حل��دي��ث��ة, و�مل���ف���ارق���ة �ن���ه زو�ج ع��ل��ى ورق����ة ط����لق, يف 
عملّية خد�ع كربى للد�خل, وتروي�شا للقوى �لغربية 
�جلماعة  باأهلّية  �لأخ���رية  ه��ذه  ُت�شّلم  حتى  �خلارجّية 
لديها  وترت�ّشخ  و�ل��ّدول��ة,  �ملجتمع  قيادة  ��ة  دّفّ لت�شيري 
�لقناعة باأّن �لإخو�ن وجماعات �لإ�شلم �ل�شيا�شي عموما 
م�شاعدتهم  ت��رّبر  �ملزعومة  �شعبّيتهم  و�ن  ت��غ��رّيو�,  قد 

و�لإقر�ر باأحقّيتهم يف �إد�رة �ملجتمعات �لعربية .
�لإخ���و�ن, هو من بني  �لّتحّول و�لتغيري يف فكر  ووه��م 
و�ملفكرين  �لكتاب  بع�س  قادت  �لتي  �لرئي�شية  �لعو�مل 
و�ملحللني �إىل �ل�شتنتاج �خلطاأ, ودفعهم للدفاع عن ما 

�عتربوه �ل�شرعية �مل�شتلبة للجماعة.
 لقد كانت بع�س �حلركات �ل�شيا�شية يف �لوطن �لعربي 
وما  �ل��ي��م��ني,  نحو  لتتجه  للي�شار  ت��وؤ���ّش��ر  م��ا,  ف��رتة  يف 
ليتجهو�  للدميقر�طية  �ل��ت��اأ���ش��ري  ه��و  �لإخ�����و�ن  فعله 
باأ�شا  �أ�شّد  ثيوقر�طية  وديكتاتورية  �شمويل  حكم  نحو 
من"�لديكتاتوريات" �ملدنية �ل�شابقة, من خلل عملّية 
دماغ  غ�شل  وعملّية  �لأب���ع���اد,  وم��ت��ع��ّددة  و����ش��ع��ة  مت��وي��ه 
نقدي  ك��ل ح�ّس  م��ن  ب��اأ���ش��ره, وجت��ري��ده  �شاملة ملجتمع 
عقلين, ومن كل عو�مل �حليوّية �ملبدعة فيه, و�جتثاث 
معنى �ملو�طنة �لذي تقوم عليه كّل دميقر�طّية �شليمة, 

و��شتبد�له بالرعّية بل بالقطيع.
�أّن قر�ءة �لتطور�ت �مل�شرية �لأخرية,  لكل هذ�, نعتقد 
ت�شتدعي جهد� فكريا ��شتثنائيا, و�إبد�ع مقاربة جديدة 
و�قعها  م��ن  جم��ت��ز�أة  �إ���ش��ق��اط��ات  ع��ن  بعيد�  تناولها  يف 
�ل�شعب  �إب����د�ع  ُي����و�زي  �إب����د�ع  �أي  �ل��ت��اري��خ��ي,  و�شياقها 
و�ملجتمع  للحكم  من���وذج  ���ش��ّد  ينتف�س  وه���و  �مل�����ش��ري 
ول  حاجياته  وحقيقة  �حل�شارية  وخ�شائ�شه  يتنافى 

ي�شتجيب لطموحاته و�آماله.
�لربيطانية,  �أو  �لأمريكية  ول  �لفرن�شية  �ل��ث��ورة  ف��ل 
هزت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ا���ش��ف��ة  ت��ل��ك  ول  �لبل�شفية  �ل���ث���ورة  ول 
�أن  �ملا�شي, ميكنها  �لقرن  �ل�شرقية يف ت�شعينات  �أوروب��ا 
ُت�شعفنا يف م�شك حقيقة ما جرى يف �لثلثني من يونيو 
ومن  و��شتيعابها,  فهمها  مفاتيح  على  و�لعثور  �ملا�شي, 

ائب منها. ثّمة حتديد �ملوقف �ل�شّ
ودون �خلو�س يف تفا�شيل, ل يت�شع �ملجال هنا ل�شردها 
مل  م�شر,  يف  يونيو  م��ن  �لثلثني  �إّن  نقول  وعر�شها, 
يكن �نقلبا ول جمرد �نتفا�شة �شد حكم فا�شل وجائر, 
و�إمّنا هو �أعمق من ذلك, �نه �إعلن �شريح وو��شح من 
هو  لي�س  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��لم  ب��ان  �مل�شرّية  �جل��م��اه��ري 
عقود  طيلة  �أ�شحابه  رّوج  كما  �لقائمة,  ل���لأدو�ء  �حل��ّل 
من �لزمن, بل هو جذر �مل�شكلة و�لورم �لذي ز�د �جل�شم 

�عتلل وفاقم مر�شه وحّوله �إىل عجز مزمن.
ملا عا�شته  ق��ر�ءة �شائبة وعقلنية  �نه ل  نعتقد  ونحن 
م�شر, خارج �لإقر�ر بهذه �حلقيقة, موؤكدين �أّن هذ� هو 
وما عد�ه  وتفكيكه,  عليه  �ل�شتغال  �لذي يجب  �حلقل 
تهوميات خارج �ل�شياق لن تزيد و�قع م�شر و�لعرب �إّل 

تاأّزما وتعقيد�.
�إنها فر�شة قد ل تتكرر للتخل�س من �شعار �أيديولوجي 
�أ�شحابه  �شّم �لآذ�ن, و�أعمى ب�شرية بع�شنا, وقد ف�شل 
�جلّنة  حت��ول��ت  فقد  و�ق��ع��ا.  لتج�شيده  �خ��ت��ب��ار  �أول  يف 
�مل����وع����ودة �إىل ج��ح��ي��م ���ش��ي��ع�����ش��ف ب����الأوط����ان, وحت����ّول 
�إىل مو��شم قحط و�ر�س يباب.  "�لربيع" �ملزعوم فيها 
كما �أّنها فر�شة لتخلي�س �لدين �لإ�شلمي �حلنيف من 
�لر�شمي  �لناطق  �شفة  �حتكرو�  �لذين  ومن  خاطفيه, 
با�شمه, فالذي �شقط هو �إيديولوجيا �لإ�شلم �ل�شيا�شي 
�لإ���ش��لم كما  �زدو�ج��ي��ة ونفاق ولي�س  وم��ا يطبعها من 
ت�شعى �لدعاية �لخو�نية �إىل ترويجه, فمكانة �لإ�شلم 
و�أدر�نها,   �ل�شيا�شة  م�شتنقع  بعيد� عن  تبقى حمفوظة 
بل  �لدميقر�طية  لي�شت  �لنقلب عليها  مّت  �أّن ما  كما 

وهمها ونقي�شها.
فمن �حلقائق �لأخرى �لتي �نك�شفت و�شقط �لقناع من 
�إىل جانب نهاية مقولة �لإ�شلم  �أ�شحابها,  على وجوه 
�ل�شيا�شي, هو �أّن �لدميقر�طية ل ُت�شنع باأعد�ئها, ولن 

ت�شتقيم وي�شُلب عودها يف ح�شرتهم.
�لقر�ءة,  تاأ�شيل  �إىل  �لعربية  �لّنخب  ندعو  ه��ذ�  لكل 
�أ�شالة �لتجربة �مل�شرية وتفّردها, درء� للفتنة, وحت�شينا 
للتجربة, وحفاظا على زخمها, وم�شاهمة يف �إجناحها, 

و�لرتقاء بها تاأكيد� للّذ�ت و�نحياز� للم�شتقبل. 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

�لتعاليق  �لأو���ش��اع يف م�شر �شيل من  ت��ط��ور�ت  �أث���ارت 
مع  �لتعاطي  يف  وم�����ش��روع��ة  طبيعية  ت��ب��دو  و�ل��ك��ت��اب��ات 
�ملقايي�س,  ب��ك��ل  ��شتثنائي  ح���دث  �حل��ج��م,  ب��ه��ذ�  ح���دث 
معها  �لتعامل  يع�شر  �ن��ه  على  للتاأكيد  ن�شارع  و�شابقة 

وتناولها باملفرد�ت �ل�شيا�شية �لتقليدية.
ولعل هذه �ل�شعوبة, هي �لتي قد نتخذها مربر� وذريعة 
لتف�شري بع�س �لكتابات وتفّهمها, خا�شة منها تلك �لتي 
�نقلبا  و�عتباره  ح��دث,  ما  �إد�ن��ة  �إىل  �أ�شحابها  خُل�س 

على �ل�شرعية وتعّديا �شارخا على �شناديق �لقرت�ع.
�ل��ذي��ن قالو�  �ل��ف��ئ��ة, وؤلئ����ك  ���ش��وف ن�شتثني م��ن ه���ذه 
بهذ� �لر�أي من باب ن�شرة �لأخ �أو �حلليف, �أو �لتخندق 
�لربح  ومقيا�س  �مل�شالح  ز�وي���ة  م��ن  �أو  �لأي��دي��ول��وج��ي, 
�لتي  و�ل��دول��ي��ة  �خلارجية  للقوى  بالن�شبة  و�خل�����ش��ارة 
�أح���ي���ان���ا, جت��اه��ل �لو�قع  �ل��غ��ال��ب, وت��ت��ع��ّم��د  جت��ه��ل يف 
�إن �شّح  ب��اردة,  �إىل قو�لب ومفاهيم  وحر�رته, وحتتكم 
�ل��ت��ع��ب��ري, وت��ع��ت��م��د, يف حت��دي��د م��و�ق��ف��ه��ا, ع��ل��ى تقارير 
ديناميكية  على  وتتعامى  لل�شكل  تنحاز  بريوقر�طية 
�لوقائع وتعقيد�ت �لو�قع, وتتوّكاأ على ما ي�شبه �لعمليات 
يف  يونيو  من  �لثلثني  �أح���د�ث  �أّن  حني  يف  �حل�شابية, 
م�شر �أثبتت �أّن �ل�شيا�شة لي�شت علما �شحيحا �أو جمّرد 
معادلت منطقية �أو ح�شيلة جمع وطرح وق�شمة, و�إمّنا 
فاجاأت  �إذ�  خا�شة  �لتعقيد,  �شديدة  مرّكبة  عملّية  هي 

نتائجها �لفاعلني يف �حلقل �ل�شيا�شي �أنف�شهم.
�لتي  �لكتابات  عند  ونقف  ه���وؤلء,  ن�شتثني  �شوف  قلنا 
�إىل  و�شعت  جم���ّرد,  وحتليلي  ف��ك��ري  ه��ّم  م��ن  �نطلقت 
�ل��ظ��اه��رة وق��ر�ءت��ه��ا م��ن �ج��ل حم��اول��ة فهمها  تف�شري 
بفكرة  �لقائل  �ل�شتنتاج  ذ�ك  �إىل  لت  وتو�شّ وت�شميتها, 

�لنقلب على �لدميقر�طية.
ونظرة �أولّية على تلك �لكتابات, تك�شف �أّن �أ�شحابها مل 
ينطلقو� يف قر�ءتهم ملا حدث, من �أّن ما �شهدته م�شر 
�لإن�شانية  تاريخ  ��شتثنائية يف  �إز�ء حالة  و�أّنهم  �شابقة, 
�أدو�ت  ����ش��ت��خ��د�م  ت�شتدعي  ف��ه��ي  وب��ال��ت��ايل  �ل�شيا�شي, 
جديدة, ومقاربة مغايرة متاما, وهنا, من وجهة نظرنا, 

مكمن �خللل �لذي قاد �إىل ذ�ك �ل�شتنتاج �خلاطئ .
لقد عاد هوؤلء �لباحثون و�لكتاب, �إىل جممل �لنظريات 
�لتقليدية �ملتعارف عليها يف �لعلوم �ل�شيا�شية, و��شتندو� 
�لثورية �لكربى  يف مقارناتهم وقيا�شهم على �لتجارب 
�لتي عرفتها �لب�شرية. ومن هذ� �ملنطلق با�شرو� عملية 
�أ�شقطو�  �أ�شحابها  لأن  وعرجاء,  مبتورة  نر�ها  تقييم, 
و�أو�شاع  و�ق��ع م�شري مغاير,  جت��ارب خم�شو�شة على 
منزوعة من �شياقها ول تتطابق مع �للحظة �لإن�شانية 
�ملوؤ�شر�ت  بع�س  ب��دت  و�ن  حتى  �ل��ر�ه��ن��ة,  و�لتاريخية 

و�لنتائج مت�شابهة يف �لّظاهر.
�لفرن�شية  �لأدب����ي����ات  م���ن  ه���ائ���ل  ك���م  ����ش��ت��ع��ر����س  مّت 
وخل�س  �مل�شرية,  �لتجربة  لت�شريح  و�لجنلو�شك�شونية 
دميقر�طي,  �ن��ح��ر�ف  ظ��اه��رة  �أم����ام  �أّن��ن��ا  �إىل  بع�شهم 
متنا�شني �أّن �لدميقر�طية م�شار تاريخي كامل, وتتويج 
ملر�حل وخطو�ت كربى, يف حني �أّن ما عرفته م�شر هو 
نتاج �شنة و�حدة من �حلكم, ويف "دميقر�طية "جنينية 
ما  �إذ�  �إل  بعد,  وموؤ�ش�شات  ثقافة  تت�شكل  ومل  ونا�شئة 
�لنتخابية  �لعملية  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ه����وؤلء  �خ��ت��زل 
وم��ث��ل هذ�  ك��ذل��ك,  لي�شت  �مل�����ش��ال��ة  �أّن  ف��ق��ط, و�حل����ال 

�لختز�ل, ُيحّرف مفهوم �لدميقر�طية ذ�ته وين�شفه.
�لنتخابية  �لعملية  فاّن  بذلك,  جدل  �شّلمنا  لو  وحتى 
ُقّدت �شناديقها من �أمّية وفقر وخ�شا�شة, وبالتايل كان 
عملية  كانت  �أنها  مبعنى  �لإر�دة,  م�شلوب  �شعبا  بطلها 
بالتجيي�س  �أ�شا�شا  وحمكومة  �حل��رّي��ة,  ل�شرط  تفتقر 
وباخل�شو�س  �جل��م��اه��ري,  م�شاعر  ودغ��دغ��ة  �لعاطفي 

�لعزف على �لوتر �لديني.
�إّن ما �فرزه �ل�شندوق �مل�شري, مل يكن ترجمة لإر�دة 
�ملو�طنة ول للإر�دة �حلّرة ول ل�شر�ع �لرب�مج �ملدنية, 
و�إمنا كان, يف وجه من وجوهه, نتاج مو�جهة بني ممثلي 
�إر�دة �هلل وحزبه, وبني ما تبقى من �لطيف �ل�شيا�شي , 
�نطلق  منذ  �لفرقاء  بني  �ل��ت��و�زن  �ختلل  هنا  وجلّي 
�ل�ّشباق و�ملناف�شة �ملفرت�شة, بل نحن ل جنانب �ل�شو�ب 
كانت  �لدميقر�طية  �لنتخابية  �ملناف�شة  �أّن  جزمنا  �إن 

منعدمة, بل و�لغائب �لأكرب �أمام مكاتب �لقرت�ع.
�شوى  ت��ك��ن  �جل���دي���دة مل  �ل�����ش��رع��ي��ة  �إّن  �آخ����ر  مب��ع��ن��ى 
بال�شلطة,  و�ل���ش��ت��ف��ر�د  �ل���ش��ت��ب��د�د  لعقلّية  ����ش��ت��م��ر�ر� 
ولكن بلغة ومفرد�ت جديدة, وبفاعلني جدد ممثلني يف 

�حلالة �مل�شرية بجماعة �لإخو�ن �مل�شلمني.
و���ش��رع��ان م��ا جت��ّل��ى ه��ذ� �ل��وج��ه �ل���ش��ت��ب��د�دي �جلديد, 
جاء  �نه  ننكر  ل  و�ل��ذي  �لنتخابية,  بال�شرعية  �ملجّمل 
�لأوىل.  �لتمكني  حلظات  منذ  �لق��رت�ع,  �شناديق  عرب 
�ل�شندوق  �أن  قيا�شي,  وق��ت  ويف  �مل�����ش��ري��ون,  و�كت�شف 
باتو� يف قب�شة  و�إّنهم  �ف��رز وح�س طيبة,  �ل�شحري قد 
لل�شتيلء  م�شعد�  �لدميقر�طية  من  �تخذت  جماعة 
على �حلكم, �أي �أنهم �أمام جماعة ل توؤمن بالدميقر�طية 
ومريديها  ومنت�شبيها  ق��ادت��ه��ا  �إ����ش���ر�ع  ب��دل��ي��ل  �أ���ش��ل, 
�لتي  و�ملدنية  �حلد�ثة  مكا�شب  �نتز�ع  �إىل  وحو�رييها, 
زرع  �إىل  و�شعو�  ع��ق��ود,  طيلة  �مل�شري  �ملجتمع  ر�كمها 
ثقافة منغلقة متحّجرة, تقوم على تزييف وعي �لنا�س, 

وعلى هوّية م�شّوهة تقيم خارج ع�شرها.
هذ� �إ�شافة �إىل و�شع �جلماعة د�شتور� وموؤ�ش�شات على 
من  �حلكم  �إد�رة  ويكفل  �شطوتها,  يوؤّمن  مبا  مقا�شها, 
�أّية رقابة. وقد  خارج تلك �ملوؤ�ش�شات �لد�شتورية, ودون 
و�شاحب  �لفعلي,  �حلاكم  �أّن  �مل��وؤ���ش��ر�ت,  عديد  ك�شفت 
�لقر�ر, لي�س من �لذين �نُتخبو� لأد�ء تلك �ملهمة, و�إمنا 
هو من خارجها, وميّثل �شلطة فوق �ل�شلطات و�ملوؤ�ش�شات 
�لقائمة, و�ملفرت�س فيها حماية �لدميقر�طية �لنا�شئة, 

�لتاأ�شي�شي �لتون�شي يف �ختبار جديد

اعتربته اأداة الإطالة املرحلة االنتقالية

تون�س:اجلبهة ال�صعبية تقاطع احلوار الوطني..!
نتائج �سادمة حلركة النه�سة التون�سية :

من  ــة  ــائ ــامل ب  12
الت�صويت  نــوايــا 
لــــلآراء �ــصــرب  يف 

•• الفجر - خا�س

�أفريك  ج����ون  �لأ���ش��ب��وع��ي��ة  �مل��ج��ل��ة  ق���ال���ت 
Jeune Afrique �لفرن�شية �إن حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة �لإ���ش��لم��ي��ة ط��ل��ب��ت م���وؤخ���ر� من 
�لآر�ء  �شرب  يف  خمت�شة  بريطانية  �شركة 
�أن جتري �شرب للآر�ء يف تون�س حول نو�يا 
�ملزمع  �لت�شريعية  �لنتخابات  �لت�شويت يف 

�إجر�ءها يف موّفى 2013.
�أن  بينت  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  �مل��ج��ل��ة  نق�س  و�أك����دت 
باملائة   12 على  حت�شلت  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�لعّينة  �أّن  �إىل  �لت�شويت..ي�شار  نو�يا  من 
�مل�����ش��ت��ج��وب��ة ���ش��م��ل��ت ت��ون�����ش��ي��ني م���ن جميع 
جهات �لبلد ومن خمتلف �لفئات �لعمرية 

و�لجتماعية .
�لنتائج  �إن  �فريك  �أ�شبوعية جون  و�أ�شافت 
�لنه�شة  ل��ق��ي��اد�ت  بالن�شبة  ���ش��ادم��ة  ك��ان��ت 
ن�شبة  ع��ل��ى  حت�شلت  �حل��رك��ة  �أن  ب��اع��ت��ب��ار 
�إياها  منحتها  �لتي  من  �قل  ت�شويت  نو�يا 

موؤ�ش�شات �ل�شتطلع �لتون�شية.

•• الفجر- تون�س - خا�س

�لوطني  �أن �حلو�ر  �لأخ�شر  �ل�شعبية زياد  �لقيادي يف �جلبهة  قال 

مل يعد موجبا م�شيفا �أن �لوفاق �أ�شبح قمي�س عثمان �لذي ترفعه 
عدة �أطر�ف �شيا�شية حاكمة لإطالة �لفرتة �لنتقالية و�ملماطلة يف 

�إعد�د �لد�شتور وحتديد تاريخ للنتخابات.
�لعام  �لعام للحتاد  �لأمني  �مل�شاور�ت مع  �أن  و�أ�شاف زياد خل�شر, 
�إىل  وتعر�شت  �ملعطيات  من  جملة  �إىل  تطرقت  لل�شغل  �لتون�شي 
جدوى �حل��و�ر �لوطني �لذي يتم يف كل مرة �للتفاف على نقاط 

�لتو�فق �لتي ح�شلت خلل �جلولت �لأوىل ح�شب قوله. 
و�أ�شار �لأمني �لعام حلزب �لوطنيني �لدميقر�طيني �ملوحد �إىل �أن 
�ل�شعبية �قرتحت عقد موؤمتر وطني للإنقاذ و�أن �لو�شع  �جلبهة 
�لوطني �ل�شعب يتطلب �جتماع كافة �لأطر�ف �ملدنية و�لقوى �لتي 
�ملوؤمتر لن ي�شمل من يزيف  تعترب و�شع تون�س يف خطر و�أن هذ� 
بتعيينات حزبية على  يقوم  تون�س ومن  �حل��ايل يف  �لو�شع  حقائق 

ر�أ�س �مل�شالح �لإد�رية لتزييف نتائج �لنتخابات �ملقبلة.
وكانت �جلبهة �ل�شعبية قد عر�شت �أم�س �لأول على قيادة �لحتاد 
�لبلد  لل�شغل وجهة نظرها وقر�ءتها للأو�شاع يف  �لتون�شي  �لعام 

وموقفها من ��شتئناف جولة �حلو�ر �لوطني.
�لتي دعا لها �لحتاد  ��شتئناف مبادرة �حلو�ر �لوطني  وبخ�شو�س 

�لوقت  �إىل جولة جديدة من �حل��و�ر يف  �لذهاب  �أن  �أك��دت �جلبهة 
�إل م�شلحة �لرتويكا  �ل�شابقة لن يخدم  �ل�شروط  �لر�هن وبنف�س 

�لتي تبحث عن و�شيلة لإنقاذ نف�شها وفك عزلتها �ل�شيا�شية.
من  �ل�شروط  من  بجملة  م�شاركتها  �ل�شعبية  �جلبهة  ربطت  وق��د 
بينها حل رو�بط حماية �لثورة وحتييد �مل�شاجد ومر�جعة �لتعيينات 

�حلزبية.

املكتب التنفيذي ملجل�س دبي الريا�صي يبحث واقع الألعاب اجلماعية وتقارير الأداء ن�صف 



العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/937  جت جز- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغلدي�س    �جلن�شية:  عبد�خلالق  �حلق  �حمد  مدعى/ 
�شاه مياه �جلن�شية: بنغلدي�س  مو�شوع �لدعوى: مطالبة  باد  حممد  نور 
�جلن�شية:  مياه  �شاه  باد  نور  حممد    / �علنه  �ملطلوب  درهم   19000 مالية 
�عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  بنغلدي�س 
لذ�  �لدعوى,  لنظر  2013/8/5 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/7/23
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/818   جت جز- م ت- ب-اأظ

مدعى/ حممد �فتخار كيني �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: عبد�حلميد 
نبي بخ�س �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 11400 
درهم   �ملطلوب �علنه / عبد�حلميد نبي بخ�س �جلن�شية: باك�شتان   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لربعاء �ملو�فق 2013/7/31 موعد� لنظر �لدعوى, لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/529  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعى/�حمد تاج �لدين �حمد �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: جو�ن مانيبوج 
د�كاناي �جلن�شية: �لفلبني مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 75000 
درهم �ملطلوب �علنه / جو�ن مانيبوج د�كاناي �جلن�شية: �لفلبني  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثلثاء �ملو�فق 2013/7/30 موعد� لنظر �لدعوى, لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً    8.30 �ل�شاعة 
�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 بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1006  جت  جز- م ت-ب- اأظ

بري  �خرت  �شاهد  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شاه  ��شلم  مدعى/�شري 
حممد �جلن�شية: باك�شتان   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة )10.100 
باك�شتان      �جلن�شية:  حممد  بري  �خرت  �شاهد   / �علنه  �ملطلوب  درهم( 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى,  لنظر  موعد�   2013/8/1 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً    8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�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 بثلثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  ــض.ذ.م.م(-  �( املوؤجرة   باحلافالت  الركاب  لنقل  بوند  �ل�شركة:  ��شم 
�لرخ�شة 619895 عنو�نها: حمل S8 �ر�س 1884-127 ملك زين �لعابدين �خلاجه- 
هور �لعنز �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 
�لتا�شري  بانه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  1038663 مبوجب هذ� تعلن 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �عله, وذلك مبوجب �لقر�ر 
حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر 
�و  �ع��رت����س  �ي  لديه  م��ن  وعلى   )2012/4/23( بتاريخ    )2012/1/67853( رق��م 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
�مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عله للقيام بت�شفية  
 S8 حمل  وعنو�نها:  ــض.ذ.م.م(  �( املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  لنقل  بوند 
�لقر�ر  وذل��ك مبوجب  �لعنز  ه��ور  �خل��اج��ه-  �لعابدين  زي��ن  �ر���س 1884-127 ملك 
حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر 
�و  �ع��رت����س  �ي  لديه  م��ن  وعلى   )2012/4/23( بتاريخ   .)2012/1/67853( رق��م 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
�مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2012/510  ا�ستئناف عقاري  
و�لت�شويقية  �لد�ري���ة  لل�شت�شار�ت  -�لفريد  �شدهم/1  �مل�شتاأنف  �ىل 
2- �مل���ادي���ن ن��ي��ز�م��ادي��ن ح���ام���دوف 3- �ج���ني ح��ي��ات��ي   جم��ه��ويل حمل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف /�م��ي��ت��از �ح��م��د حم��م��د �ب��ر�ه��ي��م وميثله: 
�ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  �لبحر قد  يو�شف حممد ح�شن حممد 
لها  بتاريخ 2013/7/29 وحددت  كلي  رقم 2010/107 عقاري  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/7/31  جل�شه يوم �لربعاء 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/524  ا�ستئناف جتاري  
�ىل �مل�شتاأنف �شدهما/1 -فر�نكو فافيل 2- �شركة جمموعة �شي �شيف 
�ف زد جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�ملكتب �لهند�شي �ملحلي   
وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2013/4/4 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2011/1829 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر 
 10.00 �ل�شاعة   2013/9/30 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1A.4 بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/519  ا�ستئناف عقاري  
�ىل �مل�شتاأنف �شدهم/1 -�شركة ديزرت درمي �نف�شتمنت�س ذ.م.م 2- حممود �جاز خان 
3- ديزرت درمي �نف�شتمنت�س �ند ديفيلومبنت بروبريتي �ل �ل �شي 4- ديزرت درمي ريال 
��شتيت �ند �نف�شتمنت�س �ل �ل �شي 5- ديزرت درمي �نف�شتمنت�س �ند ديفيلومنت بروبرتيز 
جمهويل  ����س.ذ.م.م(  �لعقاري  و�لتطوير  لل�شتثمار�ت  �ل�شحر�ء  )�ح��لم  �شي  �ل  �ل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /كمر�ن مريد�مادي خوز�ن وميثله: عبد�للطيف حممد 
 2012/36 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �حلمادي  �حمد  �بوبكر 
 2013/9/3 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/6/25 بتاريخ  كلي  عقاري 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم   ch1C.11 ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/425   مدين كلي             
دي��ار للتطوير �س م جمهول حمل �لقامة  �ملدعى عليه /1-�شركة  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / فريدون حممد يكرنك حق بناه وميثله: موزة حممد 
م�شعود   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتف�شري منطوق 
�حلكم �ل�شادر 2007/973 مدين كلي و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.  . وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/7/30 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/746 تنفيذ جتاري
جاليموف  رينات  تيمور2-  ماليكوف  �شبيل  �شدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
ذ�ت  بيتوتي)�شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل 
�أقام عليكم  م�شوؤولية حمدودة( وميثلها مديرها �ل�شيد/ حمي  قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )402841( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . عليه 
عدم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/822 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��اي��ر ل��ل��م��ق��اولت- �������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
�ي�شت-  م��ي��دل  ليفت  م��ان  �شركة  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�س.ذ.م.م وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر   قد �أقام عليكم 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
. عليه  �و خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  وق��دره )57436( درهم �ىل طالب 
عدم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1676 تنفيذ جتاري
جمهول  ذ.م.م  كون�شرت�ك�شن  جلف  لي��ن  ب��اور  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بيت �لبتكار لل�شقالت )�شركة 
قد  �لبحر   حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  حم���دودة(  م�شوؤولية  ذ�ت 
�ملبلغ  �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليكم �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )69310( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . 
عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/828 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �شركة تي�شت للن�شاء�ت ذ.م.م 2- �شركة ت�شانيا 
ذ.م.م   جمهويل حمل  �لو�شط(  �ل�شرق   ( �لن�شائية  للهند�شة  �شتايت 
�لعازلة و�شيانة  �ملو�د  �لعربي لرتكيب  �لتنفيذ/  �لقامة مبا �ن طالب 
�ملباين- ل�شاحبها/ �رفيندر وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر   
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )246859.95( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
. عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1329 تنفيذ جتاري
)ذ.م.م(      �لعامة  للمقاولت  بايتور  بليلة  بن  �شركة  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
كونكريت  فينك�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/  ط��ال��ب  �ن  مب���ا  �لق���ام���ة  حم���ل  جم��ه��ول 
�حمد  يو�شف  وميثله:  �����س.ذ.م.م   �ل�شناعية  و�يف  م��ن  ف��رع  برودكت�س 
�عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  عبد�هلل عبد�لرحيم 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )375893( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و 
بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/194 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- هيدر� �لعقارية ���س.ذ.م.م    جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ بريجهر حم��م��ود ر�دب����ور دي��ه��ق��ا رج���اين ومي��ث��ل��ه: ي��و���ش��ف �ح��م��د عبد�هلل 
يوم  كلي  ع��ق��اري   2011/662 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  عبد�لرحيم   
�لربعاء بتاريخ 2013/2/27 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  �لقانونية بو�قع 9% من  �لفائدة  وقدره )620617.4 درهم( 
بها �حلا�شل يف 2011/7/6 وحتى متام �ل�شد�د وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 2- ف�شخ �لت�شرف بالبيع مو�شوع 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ل��دع��وى. 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/258م بالن�سر

�ملو�فق 2013/7/15 قد  �نه بتاريخ  �ىل �ملدعي عليه: حممود يو�شف عقيل   نعلمك 
حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح/ مرمي يحيى 
عنه/حممد  �لكمايل/وكيل  علي  حممد  �ملحامي  بوكالة  �لن�شاري/  يحيى  ح�شن 

عبد�لقادر �شعبان. 
�مل�شتاأجرة  �لعني  باخلء  عليه  �ملدعي  بالز�م  غيابيا:  �للجنة  حكمت  �ل�شباب:  لهذه 
عن  خالية  وهي  بت�شليمها  �عله  بعنو�نها  و�لكائنة  �ليجار  بعقد  �و�شافها  �ملحددة 
�ل�شو�غل و�ل�شخا�س و�لز�مه ب�شد�د �لجرة من تاريخ 2012/2/4 حتى تاريخ �لخلء 
�لفعلي بو�قع قيمة �يجارية �شنوية قدرها  9000 درهم ) ت�شعة �لف درهم( وتقدمي 

بر�ءة ذمة من ��شتهلك �ملاء و�لكهرباء مع �لر�شوم و�مل�شاريف    
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/256م بالن�سر

ل�شاحبها  �مل�شتعملة  �ل�شيار�ت  غيار  لقطع  �لنيل  نهر  موؤ�ش�شة  عليه:  �ملدعي  �ىل 
هبا�س �شعد هبا�س �لعامري نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/24 قد حكمت عليك 
بالرقم �عله ل�شالح/ مرمي يحيى ح�شن يحيى  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  هذه 

�لن�شاري
لهذه �ل�شباب: حكمت �للجنة غيابيا: بالز�م �ملدعي عليها باخلء �لعني مو�شوع عقد 
�ليجار وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س مع �شد�د �لقيمة �ليجارية 
�مل�شتحقة من تاريخ جتديد �لعقد يف 2012/2/1 بو�قع �لجرة �ل�شنوية �لبالغ قدرها   
�ثني ع�شر �لف درهم حتى تاريخ �لخلء �لفعلي وبالز�م �ملدعى عليها بتقدمي ما يفيد 
�شد�دها مقابل ��شتهلك �ملياه و�لكهرباء وبر�ءة ذمتها من هذ� �لدين حتى �لخلء 

�لفعلي و�لز�مها بامل�شاريف ومائتي درهم �تعابا للمحاماة.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1271 ت  اجر -م ر- ت- اأظ(
�ملنفذ  �لمار�ت   �لعقارية �جلن�شية:  �لمار�ت �خل�شر�ء  �لتنفيذ/�شركة  طالب 
�شده : موؤ�ش�شة حممد بكري للو�شاطة �لتجارية �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب 
�علنه:  موؤ�ش�شة حممد بكري للو�شاطة �لتجارية �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
موعد�   2013/7/30 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   �لدعوى 
لنظر طلب �لتنفيذ  فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي 

�ل�شند �عله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم اليجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية رقم )2013/2262 ( �يجار�ت �ملنظورة �مام جلنة 
من  و�ملرفوعة  �لثانية     �ليجارية)�بوظبي(�للجنة  �ملنازعات  ف�س 
�ملدعي/ موؤ�ش�شة متكن �لعقارية وذلك لعلن �ملدعى عليه : موؤ�ش�شة 
خوري  �حمد  حممد  مالكها/  وميثلها  و�لتمديد�ت  للحفريات  تاتكو 
ن�شر� وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/9/24 
يف �ل�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة ) �شارع  �لدفاع- منطقة مع�شكر 
�آل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجماعية( وذلك على نفقة 

�شاحب �لعلقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  �بتد�ئي(  �لدعوى رقم )2013/1616  تقرر يف  لقد 
�مل��دع��ي عليه/  �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة و�مل��رف��وع��ة م��ن  جلنة ف�س 
عبد�هلل خمي�س علي �شعيد ��شتريي �علنه ن�شر�, وقد حتدد لنظر 
�لدعوى جلل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/16 يف متام �ل�شاعة 
�آل نهيان وذلك على  01.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر 

نفقة �ملدعي/حممد نظمى زمزم.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  994/ 2013 -جتاري  - م ت - �س- اأظ

�مل�شتاأنف : �شركة رمي للتطوير �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف عليه: �شركة �لفريد 
�ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لت�شويقية  �لد�رية  لل�شت�شار�ت 
: تعوي�س 64048522 درهم     �ملطلوب �علنه/  �شركة �لفريد لل�شت�شار�ت 
�لد�رية و�لت�شويقية �جلن�شية: �لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/727 جت كل- م ت-ب-�أظ  وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/28 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  771/ 2013 -�سخ�سية- م ر-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : �شباح بنت وحيد جابري �جلن�شية: �لهند   �مل�شتاأنف عليه: حممد 
بن �شلم �جلايدي �جلن�شية: �لهند مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف     
�ملطلوب �علنه/  حممد بن �شلم �جلايدي �جلن�شية: �لهند   �لعنو�ن: بالن�شر 
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/371 ح نف�س- 
فانت  لذ�  �ملو�فق 2013/7/31  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ر-ب-  م 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة- �ملقر �لرئي�شي  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  81/ 2013 -جتاري - م ر-�س- ع ن

�مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة �لهد�ف للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    �مل�شتاأنف عليه: 
موؤ�ش�شة �حلياة للم�شاعد و�ل�شلمل حتمل ��شم  فوجيكو �لدولية لل�شلمل و�مل�شاعد 
وميثلها �ل�شيد/ ع�شام عقل ر�جح �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : زيادة مبلغ 
�لتعوي�س �ملطلوب �علنه/ موؤ�ش�شة �حلياة للم�شاعد و�ل�شلمل حتمل ��شم فوجيكو 
�لمار�ت    �جلن�شية:  ر�جح  عقل  ع�شام  �ل�شيد/  وميثلها  و�مل�شاعد  لل�شلمل  �لدولية 
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/555 
جت كل- م ر-ب -ع ن   وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 لذ� فانت 
�لعني  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا  �ل�شاعة 9.30  باحل�شور  مكلف 
�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 التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف العني
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حتت رعاية وح�سور حممد بن �سقر القا�سمي 

ختــــام بطــــولــــة الـــمــــرحـــوم عبـــد اهلل يــــو�صـــف الثانيـــــة اليــــوم بـــــراأ�س اخليمــــــــة
الكاأ�ض الثانية حائرة بني املهام اخلا�سة وال�سهابي

�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �ل��دب��اين  �أح��م��د  �أك���د 
باأن  �لثانية  �لرم�شانية  �شيتي  �شبورت�س  لبطولة 
�لريا�شة هي مفتاح �لتو��شل و�لتقارب بني �شر�ئح 
على  �ل�شباب  جيل  لتن�شاأة  �لأ���ش��ا���س  وه��ي  �ملجتمع 
م�شلة  حت��ت  �لعمل  م��ب��د�أه��ا  ريا�شية  وقيم  ث��و�ب��ت 
�لعديد من �لأهد�ف �لإيجابية �لر��شخة �لتي تقوم 
عليها �لريا�شة �ملجتمعية . وقال �لدباين : �أنه حتت 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  وح�شور  رع��اي��ة 
ي�شدل �ل�شتار م�شاء �ليوم �خلمي�س على دورة �ملرحوم 
�لقدم  �آل عبد �هلل خلما�شيات كرة  يو�شف  عبد �هلل 
جمموعة  وترعاها  �شيتي  �شبورت�س  تنظمها  �لتي 
باإقامة حفل ختام �لبطولة  �شركات عمار و�لفينيق 
�لثانية و�إقامة �ملبار�ة �خلتامية وجتمع فريقا �ملهام 
ووجبة  مثري�ً  ل��ق��اء�ً  يعني  مما  و�ل�شهابي  �خلا�شة 
بر�أ�س  �شيتي  �شبورت�س  ملعب  ي�شت�شيفها  د�شمة 
�خليمة و�شهرة �شتلهب �حل�شور �جلماهريي �لذي 
و�أ�شاف :  �لبطولة.  �شيتو�جد حل�شور م�شك ختام 
رم�شان  من  �لثالث  يف  �نطلقت  �لبطولة  �أن  يذكر 
عبارة  �ملباريات  وكانت   , فريقاً   12 ع��دد  مب�شاركة 
ع��ن ���ش��ه��ر�ت ري��ا���ش��ي��ة م��ث��رية ب��ح�����ش��ور جماهريي 
جيد ��شتمتع باأد�ء �لنجوم �لذين تو�جدو� يف �لدورة 

�لعربية  �ل���دول  بع�س  م��ن  بع�شهم  ح�شر  و�ل���ذي 
�شبورت�س  دورة  يف  خ�شي�شاً  للم�شاركة  و�لأجنبية 
�شيتي , �لتي تعترب �لبطولة �لأه��م و�لأك��رث جو�ئز 
حالياً على م�شتوى �إمارة ر�أ�س �خليمة. وقال �أحمد 
�لعو�شي مدير �لبطولة �أنه �شيكون �جلمهور �ليوم 
للبطولة  �خلتامي  �حلفل  مفاجاآت  مع  موعد  على 

�ل��ذي ينطلق بو�شول �شمو ر�ع��ي �حلفل ثم يعقبه 
�ملبار�ة �خلتامية بعده �شيتم تكرمي جميع  �نطلق 
و�مل�شاهمة  للبطولة  �لر�عية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
ثم تكرمي  �لرم�شاين,  �لريا�شي  �إجن��اح �حل��دث  يف 
و���ش��ائ��ل �لإع�����لم �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف �إجن����اح �حلدث 
�لقدم  �لفائزة يف بطولة  �لفرق  بعده تكرمي جميع 

, وتكرمي كل �للجان �لعاملة و�حلكام و�ملعلقني وكل 
�لكاأ�س  ب��اأن  و�أ�شاف  �لريا�شي.  باحلدث  �مل�شاهمني 
وهي  و�ل�شهابي  �خلا�شة  �ملهام  بني  �شتكون  �لثانية 
ب��ط��ول��ة وق��م��ة ج��دي��دة ي��ط��م��ح م��ن خ��لل��ه��ا فريقا 
�ملهام �خلا�شة بنجومه �لقادمني من �إمارة �ل�شارقة 
جن�شيات  م��ن  جن��وم��اً  ي�شم  �ل���ذي  �خلا�شة  و�مل��ه��ام 

دولية خمتلفة , وهي دعوة لع�شاق �لكرة �مل�شتديرة 
وم�شاهدة  و�ملميز  �ل��ر�ق��ي  �لفني  �مل�شتوى  مل�شاهدة 

�لنجوم وحلظات �لإثارة و�ملتعة �لكروية .

كيف و�سل الفريقان للنهائي؟
تقابل فريق �ل�شهابي وريح �ل�شمال يف دور �لربعة 

بعد مبار�ة قوية  �ل�شهابي  �للقاء ل�شالح  و�بت�شم 
بنتيجة 4-9.

�ملهام  �لأرب���ع���ة ج��م��ع  �ل��ث��اين يف دور  �ل��ل��ق��اء  �أم����ا 
�إث��ارة عن  �للقاء  �خلا�شة وهايفي, حيث مل يقل 
و�حل�شور  �لفني  �مل�شتوى  يف  قمة  وك���ان  �شابقه 
جنوم  ل�شالح   5-9 بنتيجة  و�نتهى  �جلماهريي 

�ملهام �خلا�شة.
وقال �لعو�شي: �أ�شندت جلنة �حلكام يف �لبطولة 
�ملبار�ة �خلتامية للحكم �لدويل عبد �هلل �لعاجل, 
له  �مل�شهود  �ملميزين  �حل��ك��ام  م��ن  �حلكم  ويعترب 
بالكفاءة �لعالية ومتيزه يف �إد�رة �ملباريات �ل�شعبة 
�لختيار  �حلكم  وي�شتحق  و�ق��ت��د�ر,  ج���د�رة  بكل 

وبالتوفيق لهما للخروج باملبار�ة �إىل بر �لأمان.
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ش��ت��ق��دم  �ل���ع���و����ش���ي:  و�خ���ت���ت���م 
�ل�شخمة  للبطولة جمموعة كبرية من �جلو�ئز 
و�لتفاعل,  �حل�شور  على  لها  تقدير�ً  للجماهري 
منذ بد�ية �لبطولة �إىل �ليوم �خلتامي, و�شتكون 
هناك �جلائزة �لكربى �لتي تنتظر �لر�بح �لأكرب 
وهي عبارة عن جمموعة كبرية من �لإلكرتونيات 
و�شاعة يد ثمينة �شتوزع على �حل�شور يف �حلفل 

�خلتامي �ليوم.

بها  ع��زز  ثمينة  نقطة  �جل��وك��ر  ف��ري��ق  خطف 
�شد�رته للمجموعة �لأوىل بر�شيد 7 نقاط, 
بعدما لعبت خربة لعبيه دور� كبري� لجتياز 
�ل��ف��خ �ل����ذي ن�����ش��ب��ه ف��ري��ق ����ش��ت��ودي��و زعبيل 
وخطف منه �لتعادل بنتيجة 2-2 يف �لثو�ين 
�أول من  ليلة  �أقيم  �ل��ذي  �للقاء  �لأخ��رية من 
�أم�س �لول �لثلثاء يف �نطلق �جلولة �لثالثة 
مل�شابقة كرة قدم �ل�شالت, يف بطولة ند �ل�شبا 
�لرم�شانية �لتي تقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم ويل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن 
عهد دبي, رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي, وتعد 
�حلدث �لريا�شي �لأكرب من نوعه بدبي خلل 
�شهر رم�شان �لف�شيل مبجموع جو�ئز مالية 
م�شابقات   5 وت�شم  دره���م,  م��لي��ني   6 يبلغ 
ريا�شية, وهي: �لكرة �لطائرة , �شباق ند �ل�شبا 
�لدويل  �ل�شبا  ند  و�شباق  �لهو�ئية  للدر�جات 
ب��ادل تن�س و كرة قدم  �لأول للجري وريا�شة 
�ل�شالت �أي�شا, وحتت�شن مناف�شاتها �ل�شالة 
�لريا�شية �حلديثة بند �ل�شبا, وتتو��شل حتى 
مب�شاركة  �ملقبل  �أغ�شط�س  �شهر  م��ن  �ل��ث��اين 
�أن  ورغ����م  ودويل.  حم��ل��ي  ري��ا���ش��ي   1500
م�شمون  ف��وز  لتحقيق  مر�شحا  ك��ان  �جل��وك��ر 
هدف  �ح���ر�ز  يف  جن��ح  زعبيل  ��شتوديو  �إن  �إل 
فاجاأ به فريق �جلوكر ثم طبق بنجاح �أ�شلوب 
فاأغلق لعبوه كل  �لكاتنات�شيو  �ملحكم  �لدفاع 
على  و�ع��ت��م��دو�  �خللفية  �ملنطقة  يف  �مل��ن��اف��ذ 
�لهجمات �ملرتدة بقيادة �ملهاجم �ملتاألق �أحمد 
�لت�شجيل  باب  بالذ�ت  �فتتح  �لذي  �ل�شويدي, 
عند �لدقيقة �ل�شاد�شة, وفيما د�نت �ل�شيطرة 
لزم  �ل��ط��ال��ع  ���ش��وء  �إن  �إل  ذل��ك  بعذ  للجوكر 
من  �لأخ����رية  �لدقيقة  حتى  و�ن��ت��ظ��ر  لعبيه 
ح�شني  ع��رب  �ل��ت��ع��ادل  ليحقق  �لأول  �ل�����ش��وط 
علي. �ل�شوط �لثاين جاء ن�شخة طبق �لأ�شل 
على  �جل��وك��ر  لعبو  �شيطر  حيث  �لأول,  ع��ن 
�أمام  �لأخ���رية  �للم�شة  لكن  �للعب  جم��ري��ات 
�ملرمى كانت غائبة عن لعبيه, قبل �أن يقلب 
ث���ان ل�شتوديو  ب��ه��دف  �لأم�����ور  ب���در م�����ش��ع��ود 
زعبيل قبل دقيقة على نهاية زمن �للقاء, لكن 
لعبيه  خ��ربة  بف�شل  وجن��ح  متا�شك  �جلوكر 
من خطف �لتعادل عرب مهاجمه �ملتاألق ها�شم 

�شفر قبل �لنهاية باأقل من ن�شف دقيقة.

فكري: اإهدار الفر�ض كلف اجلوكر
�أك���د يو�شف ف��ك��ري م���درب ف��ري��ق �جل��وك��ر �أن 
فريقه كان قادر� على حتقيق �لنقاط �لثلث, 

متكرر  ب�شكل  ل��ل��ف��ر���س  لع��ب��ي��ه  �إه�����د�ر  ل��ك��ن 
وعجيب يف بع�س �لأحيان كلفهم كثري�, وقال 
�أعتاب  ع��ل��ى  و�شعنا  �ل��ت��ع��ادل  ه���ذ�  �أن  ن���درك 
نتطلع  كنا  لكن  �لنهائي,  رب��ع  ل��ل��دور  �لتاأهل 
وعلينا  ل�شاحلنا,  �ملجموعة  ���ش��د�رة  حل�شم 
يف   PSV ف��ري��ق  على  �ل��ف��وز  نحقق  �أن  �لآن 
�أن  ذل���ك, خ�شو�شا  ل�����ش��م��ان  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل���ب���ار�ة 

طموحنا يرتكز باملناف�شة على �للقب .
و�أ����ش���اف ب�����ش��ك��ل ع���ام �مل�����ش��اب��ق��ة ق��وي��ة للغاية 
وت�شم �لعديد من �لفرق �ملميزة, وهي فر�شة 
�ملو�هب  و�ن��ت��ق��اء  �ملناف�شات  ملتابعة  ل��لأن��دي��ة 
�ل�����ش��اع��دة �ل���ق���ادرة ع��ل��ى رف���ده���ا ع��ل��ى �ملدى 

�لطويل .

الطف يحقق الفوز االأول 
يف �إطار �ملجموعة �لأوىل ��شتعاد �لطف تو�زنه 
ح�شاب  ع��ل��ى  �مل�شابقة  يف  �لأول  ف���وزه  وح��ق��ق 
�لطف  ه��دف, يف ح�شمه  بهدفني مقابل  نا�س 
يف �ل�شوط �لأول بهديف ه�شام منت�شر وحممد 
�لدقيقة  ن���ا����س ح��ت��ى  �ن��ت��ظ��ر  ف��ي��م��ا  م���ب���ارك, 

�لأخرية ليقل�س �لفارق عرب ر��شد عامر.
باملركز  ن��ق��اط   3 �إىل  ر���ش��ي��ده  �ل��ط��ف  ورف����ع 
نا�س  ر���ش��ي��د  ب��ق��ي  فيما  للمجموعة,  �ل��ث��ال��ث 
خاليا من �لنقاط باملركز �خلام�س, علما باأن 
�شاحبي �ملركزين �لول و�لثاين يتاأهلن �إىل 

�لدور ربع �لنهائي.

ور�سان يق�سو على ا�سطبالت فزاع 3 
بات فريق ور�شان 11 �أول �ملتاأهلني �إىل �لدور 
ربع �لنهائي مل�شابقة كرة قدم �ل�شالت بعدما 
و�����ش���ل ع��رو���ش��ه �ل��ق��وي��ة وح��ق��ق �ل���ف���وز على 
��شطبلت فز�ع 3 ب�شد��شية نظيفة, رفع على 
�إثرها ر�شيده �إىل 9 نقاط يف �شد�رة �ملجموعة 
�لثانية, فيما جتمد ر�شيد ��شطبلت فز�ع 3 

عند نقطة و�حدة يف �ملركز �لثالث.
ويدين ور�شان بالف�شل �لأكرب ملهاجمه �ملتاألق 
�ل��ذي �شجل ثلثية هاتريك  خليفة �حل��وري 
�أن�س  ك��ل م��ن:  �لأه����د�ف  �أ���ش��اف بقية  , فيما 

بوخ�س وحمد علي و�شعيد جمعة.

�سكاي دايف يتفوق على ا�سطبل فزاع
فريق  حقق  �أي�شا,  �لثانية  �ملجموعة  �إط��ار  يف 
فز�ع  ��شطبل  ع��ل��ى  مهما  ف���وز�  د�ي���ف  ���ش��ك��اي 
ب��ث��لث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة, ق��ط��ع م��ن خ��لل��ه��ا خطوة 
�لنهائي  رب��ع  �ل���دور  �إىل  �ل��ت��اأه��ل  ك��ب��رية نحو 

بعدما رفع ر�شيده �إىل 6 نقاط باملركز �لثاين 
فيما بقي ��شطبل فز�ع دون �أي نقطة, و�شجل 
�أه����د�ف ���ش��ك��اي د�ي����ف, ك��ل م���ن: ج��ا���ش��م غلوم 

هدفني و�شلطان �أحمد.
وتتو��شل مناف�شات كرة قدم �ل�شالت باإقامة 
�ملرحلة  �إط���ار  يف  �خلمي�س  �ل��ي��وم  مباريات   4
للمجموعتني  �لول  �لدور  لت�شفيات  �لر�بعة 
�ملجموعة  يف  يلتقي  ح��ي��ث  و�ل��ث��ان��ي��ة,  �لأوىل 
مع  ونا�س  و�لطف,   PVG من:  كل  �لأوىل, 
�ملجموعة  ي��ل��ع��ب يف  ف��ي��م��ا  زع��ب��ي��ل,  ����ش��ت��ودي��و 
�لثانية: �حلر�س و��شطبل فز�ع, و�شكاي د�يف 

مع ��شطبلت فز�ع 3.

�سباق الدراجات الهوائية ينطلق غدا
على �شعيد �آخر �أعلنت �للجنة �ملنظمة �كتمال 
للدر�جات  �ل�����ش��ب��ا  ن���د  ل�����ش��ب��اق  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة �ل���ذي ي��ق��ام ليلة ي��وم غ��د �جلمعة, 
خلل  م��ن  للم�شاركة  و����ش��ع��ا  �إق��ب��ال  وي�شهد 
تخ�شي�س �أربع فئات للم�شاركة, وهي: لعبي 
�لأندية �ملو�طنني, �ملو�طنني �لهو�ة, �ملقيمني 
و�ل�شيد�ت, �إىل جانب جو�ئزه �ملالية �ل�شخمة 
�لتي تبلغ 900 �ألف درهم ويتم توزيعها على 

�أ�شحاب �ملر�كز �ل�20 يف كل فئة.
�للجنة  ع�شو  �ملطرو�شي  �شعيد  ع���ادل  وق���ال 
�للجنة  عقدت  �لفنية  �للجنة  رئي�س  �ملنظمة 
مت  �جل��اري  �ل�شبوع  �جتماعات  ع��دة  �ملنظمة 
�ل�شباق  �لنهائية على  �للم�شات  خللها و�شع 
�شهر  خ����لل  ب���دب���ي  م����رة  لأول  ي���ق���ام  �ل�����ذي 
رم�شان �لف�شيل بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت 
ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة, وق��د مت حت��دي��د م�شار 
�شالة  من  و�خلتام  �لنطلق  ليكون  �ل�شباق 
�ملت�شابقون  يقوم  �أن  على  �حلديثة,  �ل�شبا  ند 
70 ك��ل��م م��ن خ���لل �لقيام  مل�����ش��اف��ة  ب��ال�����ش��ري 
بالدور�ن يف �ملنطقة �ملحيطة مبيد�ن يقطعون 
خللها 8 لفات متتالية . و�أ�شاف كما قامت 
مباريات  ج���دول���ة  ب����اإع����ادة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
م�شابقة كرة �لقدم بحيث مت جعل يوم �جلمعة 
�لهو�ئية,  �لدر�جات  ل�شباق  خم�ش�شا  باأكمله 
فيه  �لو��شعة  و�مل�شاركة  �حل��دث  حلجم  نظر� 
�إىل جانب �لهتمام �لكبري من كافة قطاعات 

�ملجتمع .

لبادل  الذهبي  املربع  اإىل  ي�سعد  ماتيو   
تن�ض 

�لنهائي  ن�شف  �ل��دور  �إىل  ماتيو  �شعد فريق 

على  ت��ف��وق  بعدما  تن�س  ب���ادل  مل�شابقة  ف��ري��ق 
فريق جمري� 2 بنتيجة مبار�تني دون مقابل, 
و1-6  �لأوىل  و6-1 يف   2-6 ب��و�ق��ع  وذل��ك 
حظوظه  �ل��ف��ري��ق  ليعزز  �ل��ث��ان��ي��ة,  يف  و1-6 
تقام  �لتي  للم�شابقة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ببلوغ 
تقام يوم بعد غد �ل�شبت )27 يوليو(, وت�شهد 
�أي�����ش��ا �إق���ام���ة م��ب��اري��ات ����ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة عاملية 
�لعامل  يف  لعبني   7 �أف�شل  من   4 مب�شاركة 
: فريناندو  وه��م  �لأرج��ن��ت��ني,  وجميعهم من 
ب���وج���ي �ب����ن �ل����� 36 ع���ام���ا ���ش��اح��ب �خل���ربة 
�لكبرية و�مل�شنف �أول عامليا , وكذلك مو�طنه 
و�مل�شنف  عاما   28 �ل���  �ب��ن  غوترييز  �شانيو 
�ل�  �ب��ن  ن��ريون  �شيبا  ي�شارك  كما  عامليا,  ر�ب��ع 
ومو�طنه  عامليا  خام�س  و�مل�شنف  عاما   36
عاما  و�لثلثني  �لثانية  �ب��ن  �ليماندي  تيتو 

و�مل�شنف �شابع عامليا.

توا�سل ال�سحوبات اليومية
�ل�شحوبات  �إق��ام��ة  �ملنظمة  �للجنة  و����ش��ل��ت 
على �جلو�ئز �ليومية و�شط تفاعل كبري من 
�جلماهري �لتي ترتقب هذه �ملحطة �خلتامية 
ي��ن��ال جمهور  ك��ب��ري, ح��ي��ث  ب�شغف  ي���وم  ل��ك��ل 
�جلو�ئز  من  بالعديد  �لفوز  فر�شة  �لبطولة 
�ل��ت��ي ت���وزع ي��وم��ي��ا وه���ي ع��ب��ارة ع��ن 3 �أجهز 
�إىل كومبيوتر لوحي  هو�تف ذكية بالإ�شافة 
�لكربى  �جلائزة  �إىل  بالإ�شافة   , �آيباد  ميني 
�ملخ�ش�شة للجمهور وهي �شيارة لكز�س 570 
يف  عليها  �ل�شحب  �شيتم  �لتي  �لدفع  رباعية 

�ليوم �لأخري للبطولة.

فوز ثان ل�سكاي دايف واأول لـ )الطف(

اجلوكر يعزز �صدارته و ور�صان اإىل ربع نهائي كرة �صالت ند ال�صبا الرم�صانية 
 اللجنة املنظمة تكمل اال�ستعدادات ل�سباق الدراجات الهوائية واالنطالقة غدًا
ماتيو يحجز مقعده يف املربع الذهبي لبادل تن�ض

وقعت جمعية �ملحرتفني �لدولية للزو�رق �ل�شريعة دبليو 
�أي��ه �شر�كة ج��دي��دة م��ع �شوق دب��ي �حل��رة �ملوؤ�ش�شة  ب��ي ب��ي 
�لوطنية �لعملقة لتكون �شمن كوكبة �لرعاة �لرئي�شيني 
و�لذي  كات  �ك�س  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل  بطولة  حلدث 
جديدة  م��ر�ح��ل  �إىل  بانتقاله  و��شعة  عاملية  �شهرة  حقق 
به جمعية  �ل��ذي تقوم  �لعمل �لح��رت�يف  ومتميزة يف ظل 
�مل��ح��رتف��ني �ل��دول��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب��ن مرخان 

�لكتبي.
�لتي  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  �إىل  �حل��رة  دب��ي  �شوق  و�ن�شمت 
ت��رع��ي �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث �أع���ل���ن �لأ����ش���ب���وع �ملا�شي 
�خلطوة  ه��ذه  لت�شجل  �لعقارية  �إع��م��ار  �شركة  رع��اي��ة  ع��ن 
�مل�شلحة  �إىل حتقيق  ت��ه��دف  ���ش��ر�ك��ة ج��دي��دة  م��ي��لد  ع��ن 
�ملحرتفني  �ملوؤ�ش�شتني )جمعية  باأهد�ف  و�لرتقاء  �لعامة 
و�ن  خا�شة  �حل��رة  دبي  و�شوق  �ل�شريعة  للزو�رق  �لدولية 
وطني  كالتز�م  للريا�شة  �لكثري  تقدم  ظلت  �ملوؤ�ش�شة  هذه 
وو�ج����ب ك��ب��ري. وج���ري �لإع����لن ع��ن �ل�����ش��ر�ك��ة �جلديدة 
وبح�شور  �حل���رة  دب��ي  ���ش��وق  مبقر  م�شغرة  �حتفالية  يف 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل��ز�ه��د  حممد  خالد  �لدكتور 
جمعية �ملحرتفني �لدولية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي بي 
لرئي�س جمل�س  �لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني,  وك��ومل  �أي��ه 
�لرئي�س  �أول  نائب  تهلك,  و�شلح  �حل��رة  دب��ي  �شوق  �إد�رة 

مدير �لت�شال �ملوؤ�ش�شي يف �شوق دبي �حلرة.
و�أعرب �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�شعادته  عن  �أي��ه  بي  بي  دبليو  �لدولية  �ملحرتفني  جمعية 
�لرعاة  ك��وك��ب��ة  �إىل  �حل���رة  دب���ي  ���ش��وق  بان�شمام  �ل��ك��ب��رية 
�ك�س  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل  بطولة  حلدث  �لرئي�شيني 
كات م�شيد� بالدور �لكبري �إيل تلعبه �شوق دبي �حلرة �لتي 
1983 وبرهنت  ر�شمت طريق �لنجاح منذ تاأ�شي�شها عام 
على مدي 30 عاما على �لنجاح �حلقيقي لها لت�شبح �ليوم 
من �كرب �لأ�شو�ق يف �لعامل بل و�أكرثها �شهر على �لإطلق 
�إىل �لنفو�س ومينحنا نحن يف  �لأمر �لذي يبعث �ل�شعادة 
�جلمعية دفعة بتو�جد مثل هذه �ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شت�شعر 
بدورها �ملنوط من خلل رعاية �لأحد�ث و�لفعاليات ودعم 

�ملبادر�ت �لوطنية يف خمتلف �لأ�شعدة ومنها �لريا�شية.
و�ثني �لكتبي على �لدور �ملتميز ل�شوق دبي �حلرة وجهود 
جمل�س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد  ب��ن  �ح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
وخا�شة  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لأح��د�ث  رعاية  �لإد�رة يف 
1992 �شريكا  �لريا�شات �لبحرية حيث كانت ومنذ عام 
بطولة  رعاية  يف  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  لنادي 
يف  �لكبرية  جهودها  �إىل  �إ�شافة  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل 
�لرتويج �إىل �إمارة دبي كوجهة ريا�شية متميزة وعا�شمة 
للريا�شة يف �ل�شرق �لأو�شط من خلل تنظيم �لكثري من 
�مل�شرب  لكرة  �حل��رة  دب��ي  �شوق  بطولت  ومنها  �لأح���د�ث 
)�شيد�ت ورجال( و�شباقات �خليول �لعاملية مثل كاأ�س دبي 
وهونغ  ��شرت�ليا  و�شباقات  �ليرلندي  و�لديربي  �لعاملي 

كونغ �إ�شافة �إىل ريا�شات �آخري مثل �لرجبي و�لكريكيت 
و�جلولف.

�أن�شطة  تر�فق مع  للريا�شات  �لكبري  �لدعم  �إن هذ�  وقال 
�آخ��ري مثل �لفعاليات �ملجتمعية وهذ� �لأم��ر مل ين�س �در 
خلل  م��ن  حتقق  م��ا  وه���ذ�  �لعمل  يف  �لتميز  ع��ن  �لبحث 
�لنجاحات �لكبري و�رتفاع قيمة مبيعاتها �ل�شنوية من عام 

�إىل �آخر وهذه فر�شة للإ�شادة بجهود �در �ملوقرة.
وحر�س �لز�هد على �لإ�شادة بدور �شوق دبي �حلرة ودعمها 
�ملتو��شل للريا�شة و�لريا�شيني خا�شة �لريا�شات �لبحرية 
�لعامل  بطولة  رعاية  يف  �جلديد  تو��شلها  �إن  �إىل  منوها 
ي�شاف  ك��ب��ري�  يعد جن��اح��ا  ك��ات  �ك�����س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
و�ملتابعة  �لإد�رة  �ملبذولة من جمل�س  �لر�ئعة  �إىل �جلهود 
�مل�شتمرة من �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي رئي�س جمل�س 
�لإد�رة. و�بدى كومل ماكلوكلني, �لنائب �لتنفيذي لرئي�س 
�إد�رة �شوق دبي �حلرة �شعادته بال�شر�كة �جلديدة  جمل�س 
ملوؤ�ش�شته مع جمعية �ملحرتفني �لدولية للزو�رق �ل�شريعة 
ويدعم  ي��خ��دم  ج��دي��د  ت��ع��اون  وتاأ�شي�س  �أي���ه  ب��ي  ب��ي  دبليو 
للزو�رق  �ل��ع��امل  بطولة  و�ن  خا�شة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شريعة دبليو بي بي �أيه بد�أت حتقق �نت�شار� عامليا جعلها 
م��ن �أه���م �لأح����د�ث يف روزن��ام��ة �لحت���اد �ل���دوىل للزو�رق 

�ل�شريعة يو �أي �أم.
دبي  �شوق  يف  �لتنفيذي  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  و�أك��د 
 1983 �حل��رة,�أن �شوق دبي �حل��رة ومنذ �نطلقتها عام 
تعزيز  �لرئي�شة  �أهد�فها  �أح��د  ك��ان  عاما   30 م��د�ر  وعلى 
�إبر�ز �لإمارة  مكانة دبي �لإقليمية و�لعاملية, و�لعمل على 
م���رك���ز�ً ر�ئ�����د�ً ل��لأع��م��ال, و�ل��رتف��ي��ه, و�ل��ت�����ش��وق, ووجهة 
�لفعاليات  �أهم  و�تخذت طريقها باحت�شان  �أي�شاً  ريا�شية 
�لريا�شية �لعاملية, مثل بطولة �لتن�س �لدولية, علوة على 
�لبحرية ومنها  �ل�شباقات  �إىل  �إ�شافة  �لبطولت  عدد من 
حدث بطولة �لعامل لزو�رق �ك�س كات لذلك �شكل �لتعاون 
مع جمعية �ملحرتفني �لدولية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي 

بي �أيه منطلقا جديد� لتحقيق هذه �لروؤية.
للزو�رق  �لدولية  �ملحرتفني  جمعية  �إن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�لعام  هذ�  ويف حلتها �جلديدة  �أي��ه  بي  بي  دبليو  �ل�شريعة 
�أ�شرفت على تنظيم بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة �ك�س 
كات و�لتي تقام حتت مظلة �لحتاد �لدويل )يو �أي �أم( حيث 
�شهدت �لبطولة �لعاملية �إقامة ثلث جولت بني �بوظبي 
ودبي وتعتزم ��شتكمال �لبطولة من خلل �إقامة �جلولتني 
�أغ�شط�س  نهاية  �لي��ط��ال��ي��ة  �شرتي�شا  مدينة  يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
�ملقبل و�جلولة �خلام�شة يف �أوروبا �أي�شا يف �لن�شف �لأول 
�ل�شاد�شة يف مدينة نينغبو  ل�شهر �شبتمرب �ملقبل و�جلولة 
�ل�شينية خلل �لفرتة من 18-20 �أكتوبر �ملقبل قبل �إن 
باإقامة  �لعام  �إىل �لإم��ار�ت من جديد نهاية  يعود �حلدث 
مناف�شات �جلولتني �ل�شابعة يف �لفجرية خلل �لفرتة من 

1-3 دي�شمرب �ملقبل و�لثامنة يف دبي 14-16 منه.

�سراكة جديدة لـ)املحرتفني( 

)�صوق دبي احلرة( ترعى مونديال زوارق )اإك�س كات(
الكتبي: �سعداء بالنجاحات الت�سويقية وا�ستقطاب الرعاة 

ماكلوكلني: تعزيز مكانة دبي االإقليمية والعاملية اأهم االأهداف

�ل�شكر  �آي���ات  باأ�شمى  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  ت��ق��دم 
�آل مكتوم ويل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  و�ل��ع��رف��ان ل�شمو 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي لتوجيهاته بتنظيم بطولة ند 
يف  ل�شموه  �ليومي  بالتو�جد  ودعمها  لها  ورعايته  �لرم�شانية  �ل�شبا 
�لتي  جو�ئزها  قيمة  وم�شاعفة  فيها  �مل�شاركني  وت�شجيع  مناف�شاتها 
6 مليني درهم و�شمول عدد كبري من �لريا�شيني بهذه  و�شلت �إىل 
�لتي  �لكربى  �لبطولة  هذه  بنجاح  �لتنفيذي  �ملكتب  و�أ�شاد  �جلو�ئز. 
يتم تنظيمها يف �ملجمع �لريا�شي مبنطقة ند �ل�شبا مب�شاركة 1500 
ريا�شي يتناف�شون يف 5 فعاليات هي كرة قدم �ل�شالت, �لكرة �لطائرة, 
�ل��در�ج��ات �لهو�ئية  , و رك��وب  10 كلم  , �جل��ري مل�شافة  �ل��ب��ادل تن�س 
مل�شافة 70 كيلومرت� , وهي �لبطولة �لتي حظيت مبتابعة جماهريية 

و�إعلمية كبرية نظر� لقوة �ملناف�شات و�لتنظيم �لر�ئع للفعاليات.

جاء ذلك خلل �لجتماع �لثامن و�لثلثون للمكتب �لتنفيذي ملجل�س 
دبي �لريا�شي �لذي عقد يف مقر جمل�س دبي �لريا�شي �م�س �لأربعاء 
برئا�شة �شعادة مطر �لطاير ومت فيه مناق�شة �لفعاليات �لريا�شية �لتي 
يتم تنظيمها خلل �شهر رم�شان �ملبارك , بالإ�شافة �إىل �لعديد من 
بينها  كان من  و�لتي  �لأعمال  �ملدرجة على ج��دول  �لأخ��رى  �ملو��شيع 
�لتقرير �لنهائي للن�شخة �لوىل من دورة �ل�شيخة هند لل�شيد�ت �لتي 
�مل��ر�أة و حققت جناحا كبري�  ريا�شة  �ملجل�س من خ��لل جلنة  نظمها 

مب�شاركة و��شعة من موظفات دو�ئر حكومة دبي .
ومت يف �لج��ت��م��اع �لط����لع ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �ل��در����ش��ة �ل��ت��ي ط��ل��ب �ملكتب 
�لأل��ع��اب �جلماعية يف  و�ق��ع  �ج��ر�ءه��ا ح��ول  �شابق  وق��ت  �لتنفيذي يف 
�أندية دبي و�شبل دعمها وتو�شيع رقعة �ملمار�شني لها وتعزيز �لجناز�ت 
على  �لط��لع  كما مت   , وتطويرها  �ملا�شية  �لفرتة  �لتي حتققت خال 

�لتقارير �لأد�ء ن�شف �ل�شنوية لعمل �للجان �لد�ئمة يف �ملجل�س وهي 
و�ل�شتثمار,  �لت�شويق   , �مل���ر�أة  ريا�شة   , و�لتطوير  �لح���رت�ف  جل��ان: 
 , �لنوعية  �ل��ري��ا���ش��ات   , و�ل��ل��و�ئ��ح  �لنظم   , �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 
وتنفيذها لرب�جمها �ملعتمدة من قبل �ملكتب �لتنفيذي.  و�طلع �أع�شاء 
تو��شل  �لتي  �مل�شاريع  للجنة  �ل��دوري  �لتقرير  على  �لتنفيذي  �ملكتب 
و�لتنفيذ  �لتخطيط  مر�حل  ملتابعة  ��شبوعي  ب�شكل  �جتماعاتها  عقد 
للم�شاريع �لتي مت �عتمادها خلل �لفرتة �ملقبلة ومت �لتوجيه بتنفيذها 
�لت�شور�ت  وو�شع   , �ملر�شودة  و�ملو�زنة  �ملعتمدة  �لزمنية  �خلطة  وفق 
�لتطور  مع  يتو�كب  مبا  �ملقبلة  للفرتة  �ملقرتحة  بامل�شاريع  �خلا�شة 
�لذي ت�شهده دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�نت�شار ممار�شة �لريا�شة 
�لفعاليات  من  و�لعديد  جديدة  ريا�شات  وظهور  �ملجتمع  �أو���ش��اط  يف 

و�لأن�شطة �لريا�شية و�ملجتمعية على �أجندة �ملجل�س �ل�شنوية.

املكتب التنفيذي ملجل�س دبي الريا�صي يبحث واقع الألعاب اجلماعية وتقارير الأداء ن�صف ال�صنوية
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للكرة  �لعاملة  �أدم���ا  �شركة  فريق  �أح���رز 
يف  �لربونزية  و�مليد�ليات  �لثالث  �ملركز 
و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة 
باملجمع  �لأول  �أم�����س  م�شاء  ج��رت  �ل��ت��ي 
�لريا�شي باملعهد �لبرتويل �لتابع ل�شركة 
وجمموعة  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ب����رتول 
فعاليات  )�أدن����وك(,�����ش����م����ن  ���ش��رك��ات��ه��ا 
�لريا�شية  �ل��وط��ن  �زده�����ار  ح��م��اة  دورة 
كرة  خلما�شيات  �ل�شاد�شة  �لرم�شانية 

جهاز  نظمها  �لتي   2013 لعام  �ل��ق��دم 
و�ل�شو�حل  �حل��ي��وي��ة  �مل��ن�����ش��اآت  ح��م��اي��ة 
و�ل��ت��ي �خ��ت��ت��م��ت يف ���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة من 
, وق���د ج���اء ف����وزه باملركز  �أم�������س  م�����ش��اء 
جا�شكو  �شركة  فريق  على  بفوزه  �لثالث 
�لفريقني  م��ن  ق��وي��ة  م��ب��ار�ة  ب��ع��د   4-8
غ���زي���رة �لأه�������د�ف و�ل���ت���ي ����ش��ت��م��ت��ع بها 
�حل�شور �جلماهريي �لكبري ,وقد �شجل 
�لرحيم مزيار  �لعاملة عبد  �أدما  لفريق 

وعمر حممد �لكرم�شنجي 3 �أهد�ف لكل 
ح��م��ود عبد�هلل  م��ن  لكل  ,وه��دف��ا  منهما 
,فيما  �لبلوكي  عي�شى  وحممد  �حلمادي 
���ش��ج��ل جل��ا���ش��ك��و ط����ارق ع��ب��د�هلل و�حمد 
�ل���دورة  �مل���ب���ار�ة ط��اق��م  و�أد�ر  �ل��ه��اج��ري 
ر�كان,  و�شعيد  ح��م��د�ن  علي  م��ن  �مل��ك��ون 
وخالد  �لت�شجيل,  يف  �ل��ع��ام��ري  و���ش��امل 
�جل��ن��ي��ب��ي م���ر�ق���ب���اً, و���ش��ال��ح �ل�����ش��ريف يف 
�لليلة  خ���ت���ام  يف  ومت  �ل��ن��ت��ائ��ج  م��ت��اب��ع��ة 

ر�شدتها  �لتي  تذكرة   20 على  �ل�شحب 
بن  �شيف  علي  برئا�شة  �ملنظمة  �للجنة 
�لعديد من  بالتعاون مع  �لكعبي  برهوم 
�ل�شركات و�جلهات �لر�عية و�لتي �شملت 
كهد�يا  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لأج���ه���زة  خمتلف 
�لثالث  �مل��رك��ز  بلقب  وب��ف��وزه  للجمهور 
كاأ�س  �لعاملة  �أدم��ا  �شركة  فريق  ��شتحق 
�لذهبية و25  و�مليد�ليات  �لثالث  �ملركز 

�ألف درهم.

فريق اأدما العاملة يحقق املركز الثالث ويح�صد امليداليات يف دورة ازدهار الوطن

اأوملبياد نادي ال�سباط الريا�سية املفتوحة ال�سابعة ع�سر

اآي جي جي يتوج بلقب خما�صيات كـرة القدم لل�صيدات

كرة  خما�شيات  بلقب  )�أ(  ج��ي  ج��ي  �آي  ف��ري��ق  ت���وج 
�شمن  �لأول  �أم�س  �ختتمت  و�لتي  لل�شيد�ت  �لقدم 
�ل���ق���و�ت �مل�شلحة  ن����ادي ���ش��ب��اط  �أومل���ب���ي���اد  ف��ع��ال��ي��ات 
حتت  تقام  �لتي  ع�شر  �ل�شابعة  �ملفتوحة  �لريا�شية 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  رع��اي��ة 
�شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل 
�آي جي جي كاأ�س �لبطولة  �لرئا�شة.  و�أح��رز فريق 
على  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  تغلبه  بعد  �لأول  و�مل��رك��ز 
دون  بهدفني  �لريا�شي جاما  �أب��و ظبي  ن��ادي  فريق 
بامليد�ليات  وي��ت��وج  �لتتويج  من�شة  ليعتلي  مقابل 
�لذهبية و�جلائزة �ملالية للبطولة, بينما حل فريق 
نادي �أبو ظبي �لريا�شي �ألفا يف �ملركز �لثالث وح�شل 
على �مليد�ليات �لربونزية بعد فوزه على �آي جي جي 
نهائي  و�شهد  نظيف.  بهدف  ر�ب��ع��اً  ح��ل  �ل��ذي  )ب( 
جماهريي  ح�شور  لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  خما�شيات 
وندية  تكافوؤ  �شهدت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  مع  تفاعل  غفري 
وحتى  �لأوىل  �لدقيقة  منذ  �لفريقني  ب��ني  كبرية 
�إعجاباً  �جلمهور  �شيحات  وتعالت  �لنهاية,  �شافرة 
�لفريقني  لع��ب��ات  قدمته  �ل���ذي  �ملتميز  بامل�شتوى 
نهائي  حظي  كما  �لبطولة.  يف  م�شو�رهن  وط���و�ل 
�لبارزة  �ل�شخ�شيات  �لبطولة مبتابعة من عدد من 
�لكعبي  ن����ورة  م��ق��دم��ت��ه��م  �ل��ب��ط��ول��ة يف  وم�����ش��ئ��ويل 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �أكادميية  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
مبارك للريا�شة �لن�شائية, و�شلح �ل�شلومي مدير 
�لقدم,  كرة  جلنة  ع�شو  �لها�شمي  ون��دى  �لبطولة, 
�ىل جانب  للأوملبياد,  �لعام  �ملن�شق  �لكعبي  وم�شبح 
ممثلي �ل�شركات �لر�عية و�لد�عمة للحدث. وعقب 
�لفائزة  �ل��ف��رق  تتويج  مر��شم  ب���د�أت  �مل��ب��ار�ة  �نتهاء 
�لدروع  للأوملبياد  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وتبادلت 
�لقدم  كرة  جلنة  قدمت  كما  �لرعاة,  مع  �لتذكارية 
تذكارياً  درع���اً  �لها�شمي  ن��دى  يف  ممثلة  لل�شيد�ت 
تبادل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملنظمة,  �لعليا  �للجنة  �إىل 
ن���ادي �لنفط �لعر�قي  �ل��ت��ذك��اري��ة م��ع وف��د  �ل���دروع 
�لأوىل.  للمرة  لل�شيد�ت  �لقدم  كرة  �شارك يف  �لذي 
وكرمت �للجنة �ملنظمة حكام �لبطولة من �ل�شيد�ت 
من �لكو�در �لوطنية, بعدها مت توزيع جو�ئز �أف�شل 

�آي  فريق  من  رودري��ج��ز  فاطمة  بها  وتوجت  لعبة 
نتايل فلوري�س  �ل��ه��د�ف  ون��ال��ت لقب  )�أ(,  ج��ي ج��ي 
13 هدفاً, بينما ح�شلت  من نف�س �لفريق بر�شيد 
نورة  �لبطولة  يف  م��رم��ى  ح��ار���س  �أف�شل  لقب  على 
�ألفا,  �لريا�شي  �أب��و ظبي  ن��ادي  �مل��زروع��ي من فريق 
وتوج فريق مدر�شة �ليحر �خلا�شة بجائزة �لفريق 
لل�شيد�ت  �لقدم  �ملثايل. و�شهد ختام خما�شيات كرة 
للجمهور  �ملخ�ش�شة  �جلو�ئز  على  �شحوبات  �إج��ر�ء 
ت�شمنت  �ل��رع��اة  بجانب  �ملنظمة  �للجنة  ووف��رت��ه��ا 
جانب  �إىل  �شفر  وتذ�كر  �لكرتونية  و�أجهزة  �شاعات 
�لفلبييني  بها  ف��از   2013 م��ودي��ل  ك���ورول  �شيارة 

مايكل دميي�شيا.

الفتاة  بــتــفــوق  فـــخـــورون   : الــكــعــبــي  نــــورة 
االإماراتية يف املجال الريا�سي

�أكادميية  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لكعبي  ن��ورة  وع��ربت 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية عن 
�شعادتها بالنجاح �لكبري �لذي �شهدته خما�شيات كرة 
�لتي  �ل�شباط  نادي  �أوملبياد  �شمن  لل�شيد�ت  �لقدم 
ت�شتحوذ  �أنها بطولة مميزة  �لأخ��ر  تلو  �أثبتت عاماً 
ملا  �ملجتمع  فئات  جميع  من  و�ملتابعة  �لهتمام  على 
ب��الأج��و�ء �ملميزة  �أه��د�ف نبيلة, و�أ���ش��ادت  متثله من 
�لتي جترى بها فعاليات �لألعاب �لريا�شية �ملختلفة 
ب���دون �شك ف��خ��ورة مب�شاركة  يف �لأومل��ب��ي��اد. وق��ال��ت 
�ل��ف��ت��اة �لإم��ار�ت��ي��ة يف ه��ذ� �ملحفل �ل��ري��ا���ش��ي, فقد 
�أثبتت جد�رتها ومكانتها على كل �مل�شتويات, وتقدم 
�لإقليمية  �ملحافل  كافة  يف  م�شرفاً  يوم منوذجاً  كل 
تو��شل  �أن  جميعاً  ونتمنى  و�ل��دول��ي��ة,  و�ل��ع��رب��ي��ة 
�شورة  باأف�شل  �لرت��ق��اء  �أج��ل  من  �لنهج  نف�س  على 
لفتيات �لوطن, م�شرية �إىل �أن خما�شيات كرة �لقدم 
�لفرق  وقدمت  مبهرة  م�شتويات  �شهدت  لل�شيد�ت 
�مل�شاركة �أد�ء تناف�شياً جيد�ً, وجاء ذلك �أي�شاً بف�شل 
�لدعم وكل �شبل �لنجاح �لذي وفره نادي �ل�شباط 

و�للجنة �ملنظمة ودعم ريا�شة �ملر�أة با�شتمر�ر.

فلوري�ض هدافة البطولة �سعيدة باللقب

�أعربت �للعبة نتايل فلوري�س و�حلا�شلة على لقب 
باللقب  فريقها  بفوز  �شعادتها  عن  �لبطولة  هد�فة 
وف��وزه��ا ب��ال��ه��د�ف��ة, وق��ال��ت �أ���ش��ك��ر ك��ل زم��ي��لت��ي يف 
�ل��ف��ري��ق جل��ه��ده��ن �ل��و����ش��ح ول����وله مل��ا متكنت من 
�ل��ه��د�ف, لقد جنحنا يف تخطي  �إىل لقب  �لو�شول 
عقبة �شعبة يف �ملبار�ة �لنهائية وجاءت مفتوحة من 
و�أ�شكر  �لنهاية,  �لتوفيق يف  �لطرفني ولكن حالفنا 
�جلمهور �لذي وقف ح�شر ملتابعة �للقاء فقد �أ�شفى 

مزيد�ً من �لإثارة و�حلما�س على �لنهائي.

ح�سن يو�سف : امل�ساركة يف الرعاية واجب وطني
�أكد �لدكتور ح�شن يو�شف �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
ملناف�شات  و�لر�عية  �لد�عمة  �ل�شركات  �إح��دى  جال 
بامل�شاركة  �شعادته  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  خما�شيات 
وقال  �لكبري,  �لرم�شاين  �لريا�شي  �حلدث  هذ�  يف 
�أ�شبح  �ل���ذي  �حل���دث  رع��اي��ة  يف  �ل��ت��و�ج��د  ي�شرفنا 
�شهر رم�شان على  �شمات  و�شمة مميزة من  علمة 
�شمو  رع��اي��ة  حت��ت  ي��ق��ام  و�ل���ذي  �لريا�شي  �مل�شتوى 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء, وزير �شوؤون �لرئا�شة.
و�أ���ش��اف رع��اي��ة �لأومل��ب��ي��اد و�ج��ب وطني يجب على 
دعم  �أج��ل  م��ن  ب��ه  �مل�شاركة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  ك��ل 
�ل��ري��ا���ش��ة و�ل�����دور �مل��ج��ت��م��ع��ي �ل����ذي ت��ق��وم ب��ه تلك 
�ملوؤ�ش�شات, و�أوملبياد نادي �ل�شباط �أ�شبحت من �أكرب 
و�أهم �لدور�ت �لرم�شانية يف �ملنطقة بدليل �لتطور 
ت�����ش��ه��ده ك��ل ع���ام وزي�����ادة يف ع���دد �مل�شاركني  �ل����ذي 

و�ملتابعني.

4 مواجهات قوية يف دور الثمانية لكرة القدم 
للرجال اليوم

خما�شيات  يف  �لثمانية  دور  مباريات  �ل��ي��وم  تنطلق 
�لقو�ت  �شباط  نادي  �أوملبياد  يف  للرجال  �لقدم  كرة 
�لدور  ف��رق من   8 تاأهل  بعد   2013 ع��ام  �مل�شلحة 

�لتمهيدي �لذي �ختتمت مبارياته �أول من �أم�س.
�أمرك  ف��ري��ق  �آي ج��ي ج��ي مناف�شه  ف��ري��ق  وي��و�ج��ه 
�ليوم على ملعب  م�شاء  و�لن�شف من  �لعا�شرة  يف 
يف  يعقبها  �ل�����ش��ب��اط,  ب��ن��ادي  �لرم�شانية  �خل��ي��م��ة 
�شركة  بني  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  و�لن�شف  ع�شر  �حل��ادي��ة 
�حلفر �لوطنية و�أطل�س للت�شالت, وعند منت�شف 
�لليل تقام �ملبار�ة �لثالثة وجتمع بني موؤ�ش�شة عبد 
�آخر لقاء�ت �لدور  �أما  �إ�س,  �آي  �حلميد خوري و�إيه 
ربع �لنهائي فيقام يف �لو�حدة �إل ربع من �شباح غد 
وفريق  للجامعات  �لريا�شي  �لحت���اد  ب��ني  ويجمع 
�أن ت�شهد لقاء�ت دور  �ملنتظر  �لقو�ت �جلوية. ومن 
ل�شيما  �لأرب��ع  �ملباريات  يف  قوية  مناف�شة  �لثمانية 

�لتمهيدي,  �ل���دور  م��ن  �لأ�شعف  �ل��ف��رق  خ��روج  بعد 
وتعترب مباريات �ليوم هي �ملحك �حلقيقي للبطولة 
�أبرز �مل�شتويات خ�شو�شاً يف ظل وجود فرق  وت�شهد 
كمناف�س  للبطولة  �لأول  �ليوم  منذ  نف�شها  �أثبتت 

قوي على �للقب.
وتتاأهل �لفرق �لفائزة �إىل �لدور قبل �لنهائي �لذي 
�لنهائي يوم  �أن يقام  �ل�شبت على  يقام يوم بعد غد 

�لثلثاء �ملقبل.

الرماية بالقو�ض ت�ستاأنف و�سط مناف�سات قوية
�نطلقت �أم�س �لول يف �شالة �ملقطع بنادي �ل�شباط 
م�شابقة �لرماية بالقو�س �شمن �لوملبياد �لرم�شاين 
من  ثمانية   , مت�شابقني  ع�����ش��رة  م�����ش��ارك��ة  و���ش��ط   ,
�لبطولة,  �فتتاح  يف  �لن�شاء,  م��ن  و�ثنتني  �ل��رج��ال 
�أن  على   , للت�شفيات  يومني  حتديد  بها  مت  و�ل��ت��ي 
يكون �ليوم �لثالث هو �لت�شفية �لنهائية , وتباينت 
نتائج �ملت�شابقني باليوم �لأول, حيث ت�شدر �جلدول 
�شيتي  �أبهي�شيك  �لأن  حتى  �ل��رج��ال  فئة  يف  �ل��ع��ام 
رميولو  د�نيلو  ثانياً  حل  فيما  نقطة,   47 بر�شيد 
بر�شيد 45 نقطة , وجاء ثالثاً �لبريت بر�شيد 44 
نقطة , و�ملركز �لر�بع ملحمد �لفل�شي بر�شيد 43 
بر�شيد  �لعمودي  لأحمد  �خلام�س  و�ملركز   , نقطة 
بنف�س  تامبي  �شيدهارث  م��ع  مت�شاوياً  نقطة   34
باأول  لعبتني  ���ش��ارك��ت  �لن�شاء  فئة  ويف   , �لر�شيد 
يوم على �ن ت�شارك �لبقية باليوم �لثاين , وح�شلت 
ملياء  �أم��ا   , نقطة   51 على  �ل��ع��ال  عبد  حممد  �شها 

�حلمز�وي فح�شلت على 38 نقطة .
يذكر باأن �لنقاط �لتي يح�شل عليها �للعبون من 
بو�قع  رم��ي��ات   6 على  حتت�شب  نقطة   60 جمموع 
10 ن��ق��اط ل��ك��ل رم��ي��ة وي�����ش��ارك يف �مل�����ش��اب��ق��ة �لتي 
تختتم �ليوم و�شيتم تتويج �بطالها , عدد مميز من 
�جلن�شني على �لرغم من �ن�شمام �للعبة لأول مرة 
يف نادي �ل�شباط بالأوملبياد �لرم�شاين , حيث يبلغ 
يبلغ عدد  بينما   ,  29 �ل��رج��ال  �مل�شاركني من  ع��دد 

�لن�شاء 7 م�شاركات . 

اختتام بطولة الرجل احلديدي
�ل�شد�رة  ي��ن��ال  تيبري  ونيكول�س  تتحطم  �لأرق����ام 

بلياقة و�إثارة
 50 �ل  لفوق  وبيفنيكوف  �لأ�شغر  �أف�شل  �لكثريي 
تناف�س  �أي��ام  لثلثة  ��شتمر  مثري  �شر�ع  بعد  عاما 
مت  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن  لع��ب��ا  �أرب��ع��ون  خللها 
تكونت كل جمموعة   , 5 جمموعات  �ىل  تق�شيمهم 
�أف�شل  8 لع��ب��ني , ح����اول ك���ل م��ن��ه��م ت��ق��دمي  م���ن 
م��ا ل��دي��ه ل��ل��و���ش��ول �ىل �جل��ائ��زة �ل��ك��ربى , تختتم 

م�����ش��اء �ل��ي��وم �خل��م��ي�����س ب��ط��ول��ة �ل��رج��ل �حلديدي 
ب��ت��ت��وي��ج �ل��ف��ائ��زي��ن �ل���ذي���ن �أث���ب���ت���و� م����دى متتعهم 
هذه  غمار  دخلو�  و�أنهم   , �لعالية  �لبدنية  باللياقة 
هذه  �أظ��ه��رت  وق��د   . لياقتهم  بقمة  وه��م  �لبطولة 
�للعبني  م��ن  م��ع��ني  ن���وع  �أن��ه��ا تتطلب  �مل��ن��اف�����ش��ات 
�لبدين  �ل�شتعد�د  م��ن  كبري  بقدر  يتمتعون  مم��ن 
�ل�شباحة  وه��ي  �لثلثة  �لريا�شات  م��ه��ار�ت  و�ت��ق��ان 
�شباقات يجب  , وهي  �لهو�ئية و�جلري  و�لدر�جات 
�أن يكون �مل�شارك بها على درجة عالية من �لفورمة 
�أرق���ام  لتحطيم  م��وؤه��ل  ل��ي��ك��ون   , فيها  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ملناف�شة  ليدخل  معه  �ملتناف�شني  �ل��لع��ب��ني  ب��اق��ي 
�أعلنت  قد  �ملناف�شة  نهاية  وكانت  بقوة  �للقب  على 
عن فوز كل من : نيكول�س تيبري 31 عاما باملركز 
�لول حمققا يف �ل�شباحة زمنا قدره 04:01:01 
ويف �لدر�جات �لهو�ئية 19: 32: 18 ويف �جلري 
 30 , وح��ل ثانيا جيم�س ج��وردون   11  :12  :08
عاما بزمن 06:21:55 يف �ل�شباحة ويف �لدر�جات 
منه  كان  �جل��ري  ويف   18:05:18 حقق  �لهو�ئية 
عاما   48 مات�س  ديفيد  ثالثا  وج��اء   ,07:91:45
 04:40:48 ق��دره  زمنا  �ل�شباحة  يف  حقق  �ل��ذي 
19:13:18 ويف  ويف �لدر�جات �لهو�ئية كان منه 
�أحمد  ر�ب��ع��ا  ووق���ف   ,  08:70:58 ح��ق��ق  �جل���ري 
�شكري �شعادي 27 عاما حيث كان رقمه يف �ل�شباحة 
05:13:70 ويف �لدر�جات �لهو�ئية 18:25:66 

و�أخري� يف �جلري حقق 08:91:95 .
ومع نهاية مناف�شات �لبطولة ظهرت بع�س �لفو�رق 
 , �ل�شباحة  تاألق يف لعبة  �مل�شاركني ,فمنهم من  بني 
ثم تر�جع يف �لدر�جات �لهو�ئية , و�جلرى ليفرط 
يف فر�شته للمناف�شة على �للقب , ومنهم من �أجاد يف 
مناف�شتني و�أخفق يف �لثالثة ,و�لأخري وهو �لأف�شل 
من �أجاد وتاألق يف �لريا�شات �لثلثة , وهو بالطبع 
من يت�شدر �مل�شابقة . ومع دخول هذه �مل�شابقة �ىل 
�أوملبياد نادي �ل�شباط للمرة �لأوىل وظهورها بهذ� 
�مل�شتوى �لر�ئع من �لتناف�س و�لبد�ع و�للياقة , فمن 
�ملتوقع �أن ت�شهد �لأعو�م �لقادمة �إقبال ل مثيل له 
من خلل حماولة �أكرب للم�شاركة يف هذه �لبطولة 

�قبال جماهرييا يفوق  ت�شهد  �أن  �ملحتمل  �لتي من 
�لريا�شات �لأخرى , ويف �ل�شياق نف�شه �شيقام تتويج 
�ل��رج��ل �حل��دي��دي م�شاء  �ل��ف��ائ��زي��ن �لأرب��ع��ة بلقب 
على  �حل�شول  من  متكنو�  و�لذين  �خلمي�س,  �ليوم 

�أكرب عدد من �لنقاط .

اأف�سل اأ�سغر العب يف البطولة
ظ��ه��ر �ل��لع��ب حم��م��د �أح��م��د �ل��ك��ث��ريي 18 عاما 
مب�����ش��ت��وى مم��ي��ز ج��ع��ل��ه ي��ن��ال ل��ق��ب �أف�����ش��ل �أ�شغر 
وقدره  زمنا  �ل�شباحة  �لبطولة حمققا يف  لعب يف 
04:30:23 ويف �لدر�جات �لهو�ئية 24:11:00 

ويف �جلري 08:14:32 .

اأح�سن من تخطى عمره اخلم�سني
�أثبتت هذه �لريا�شة �أنها لي�شت قا�شرة على �ل�شباب 
ف��ق��ط ول��ك��ن��ه��ا ل ت��ت��وق��ف ع��ل��ى ع��م��ر م��ع��ني وميكن 
للجميع ممار�شتها , وظهر ذلك مع �للعب جربيال 
�يو�ن بيفنيكوف �شاحب �ل 54 عاما و�لذي حقق يف 
�ل�شباحة زمنا 07:28:20 ويف �لدر�جات �لهو�ئية 

21:56:20 ويف �جلوؤي 07:64:60 .

والنهائي  وغــدا  اليوم  البولينغ  نهائي  ن�سف 
ال�سبت

ن�شف  دور  مناف�شات  �خلمي�س  �ليوم  م�شاء  �شيقام 
مبناف�شة  توقعات  و�شط  �لبولينغ  م�شابقة  نهائي 
قبل  للدور  �ملوؤهلني  �للعبني  نخبة  بني  حمتدمة 
�لنهائي , حيث �شي�شارك و�برز من تاأهلو� وجنحو� يف 
�إثر�ء �لبطولة بجميع فئاتها بهدف �لتاأهل و�لتقدم 
�ىل �ملر�حل �لنهائية و�ل�شعي للظفر بلقب �لبطولة 
, و�شيقام نهائي �مل�شابقة وتتويج �لأبطال و�لفائزين 
بعد غد �ل�شبت . وتعد �لبولينغ و�حدة من �مل�شابقات 
�لرئي�شية يف �وملبياد نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة , 
ملا لها من م�شاركة كبرية من جنوم �للعبة �لقد�مى 
و�جليل �حلايل و�ل�شباب �لو�عدين , بالإ�شافة �ىل 
�أجو�ء  من  ت�شيعه  وم��ا  كبري  تفاعل  من  حتققه  ما 

�يجابية تعزز تقدم �للعبة �ىل �آفاق و��شعة .

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ليت �شافتي �ند مارين �شبليز ذ.م.م
esmar elite safety & marine supplies:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:192746       بتاريخ:2013/6/4 م
با�ش��م:�ليت �شافتي �ند مارين �شبليز ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي , م�شفح , �س.ب:92839 , هاتف: 025544315 , فاك�س: 025543122  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:7 �مل�شخمات و�ملحركات و�ل�شمامات ولو�زمها �شمن وقوعها 

يف �لفئة 7 .
و�شف �لعلمة:عبارة عن �شكل مر�شاة وعلى ي�شارها �شكل �شبه د�ئرة باللون �لربتقايل �عله �شكل مثلث 
 elite safety باللون �لرمادي ��شفلها esmar مقو�س �ىل ��شفل باللون �لربتقايل وعلى ميني �ل�شكل

. �لبي�س  باللون  خلفية  على  و�ل�شكل  �لرمادي  باللون   & marine supplies
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�لعربية لل�شحافة و�لعلم ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية:�شحة وعافية

�ملودعة بالرقم:182044       بتاريخ:2012/11/14 م
با�ش��م:�لعربية لل�شحافة و�لعلم ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي , �شارع �ل�شعادة , 31414 , 4477999 , 4475778  
�لدورية  �ملجلت  ن�شر  �لعامة  و�ملجلت  �ل�شحف  ن�شر  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

�لعلمية و�لدبية و�لتقنية .
و�شف �لعلمة:كلمة )�شحة( وحتتها كلمة )عافية( بخط عري�س ومفرغ باللون �ل�شفر حرف �لو�و عليه 

طربو�س �لطباخ .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:فريونا للتجارة ذ.م.م
V T KITCHENS:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:188176       بتاريخ:2013/3/11 م
با�ش��م:فريونا للتجارة ذ.م.م

وعنو�نه:�شارع �ل�شلم , �س.ب:43121 , هاتف: 026450560 , فاك�س: 026450570  
�لغري وذلك  �لب�شائع ل�شالح  ت�شكيلة من  بالفئة:35 خدمات جتميع  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  وذلك لتمييز 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكالة ��شتري�د  .
 V و�شف �لعلمة:�لعلمة عبارة عن �شكل مربع به متوجات من �لطر�ف باللون �لحمر و�و�شط �ل�شكل

. �لحمر  باللون   KITCHENS �ل�شكل  و��شفل  �لبي�س  باللون   T
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
ماجد �لفطيم �لعقارية �س.ذ.م.م )�ملعروفة �شابقا ماجد �لفطيم لل�شتثمار�ت �س.ذ.م.م(

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 56230
  Dudai Retail Park: با�ش��م

وعنو�نه :دبي , �س.ب:60811 , �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )46744(  بتاريخ:2003/10/1 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 
:2013/10/1  وحتى تاريخ :2023/10/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �د�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 بن�شر �لتعديلت �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2011/5/15 م �ملودعة حتت رقم :157227 
بتاريخ:2012/1/9م �مل�شجلة حتت رقم :162694 

با�ش��م:�شركة كي جي �ل خلدمات نقل �لركاب )�شركة م�شاهمة( فرع �ل�شارقة
وعنو�نه:�ل�شارقة , �س.ب:26498 , �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات نقل �لركاب بال�شارقة .

�لو�قعة بالفئة: 39
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / 200م(

�لتعديلت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:
من: كي جي �ل خلدمات نقل �لركاب KGL PASSENGER TRANSPORT SERVICES د�ئرة 

ن�شفها �لمين �زرق يتخللها 3 خطوط برتقالية من �لي�شر .
KGL PASSENGER TRANSPORT SERVICES ىل: كي جي �ل خلدمات نقل �لركاب�

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
ماجد �لفطيم �لعقارية �س.ذ.م.م )�ملعروفة �شابقا ماجد �لفطيم لل�شتثمار�ت �س.ذ.م.م(

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 56231
  Dudai Retail Park: با�ش��م

وعنو�نه :دبي , �س.ب:60811 , �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )45676(  بتاريخ:2003/10/1 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 
:2013/10/1  وحتى تاريخ :2023/10/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
ماجد �لفطيم �لعقارية �س.ذ.م.م )�ملعروفة �شابقا ماجد �لفطيم لل�شتثمار�ت �س.ذ.م.م(

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :56232
با�ش��م :منتزه دبي للت�شوق  

وعنو�نه :دبي , �س.ب:60811 , �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )46404(  بتاريخ:2003/10/1 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 
:2013/10/1  وحتى تاريخ :2023/10/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
ماجد �لفطيم �لعقارية �س.ذ.م.م )�ملعروفة �شابقا ماجد �لفطيم لل�شتثمار�ت �س.ذ.م.م(

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :56233
با�ش��م :منتزه دبي للت�شوق  

وعنو�نه :دبي , �س.ب:60811 , �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )46403(  بتاريخ:2003/10/1 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 
:2013/10/1  وحتى تاريخ :2023/10/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853
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وجه د�وود �لهاجري ع�شو جمل�س �إد�رة �للجنة �لأوملبية �لوطنية رئي�س �حتاد 
�آل  ر��شد  �أحمد بن حممد بن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �ل�شكر  �لطاولة  لكرة  �لإم��ار�ت 
مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية 
على دعمه �لكبري و�مل�شتمر لأع�شاء جمل�س �إد�رة �للجنة ومنت�شبيها معربا عن 
�شعادته بثقة �جلمعية �لعمومية للحتاد �لريا�شي للت�شامن �لإ�شلمي وفوزه 
و�ملكانة  لل�شمعة  بالع�شوية  ف��وزه  �لهاجري  و�أرج��ع  �لإد�رة.  جمل�س  بع�شوية 
�لتي �كت�شبتها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بني دول �لعامل بف�شل �ل�شيا�شة 
�آل نهيان  �حلكيمة �لتي تنتهجها بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�أكد �أنه �شي�شعى 
جاهد� للعمل مع زملئه وبروح �لفريق �لو�حد و�ليثار لتفعيل �أن�شطة �حتاد 
عند  يكون  حتى  و�لنفي�س  �ل��غ��ايل  يبذل  و�أن  �ل�شلمي  للت�شامن  �لريا�شي 

ح�شن ظن �للجنة �لأوملبية �لوطنية و�جلمعية �لعمومية و�لحتاد�ت �لريا�شية 
�إنه  �لهاجري  �ملهند�س  وق��ال  �لإ�شلمي  للت�شامن  �لريا�شي  �لحت��اد  و�أع�شاء 
�إد�رة �لحتاد خلل �جتماعه �ملقبل تت�شمن  �شيعر�س ورقة عمل على جمل�س 
جو�نب عديدة حول �أن�شطة �لحتاد و�لرب�مج �خلا�شة للريا�شيني و�لإد�ريني 
و�ملدربني و�حلكام مبا يعزز �لنجاحات �لتي حققها جمل�س �لإد�رة �ل�شابق وكان 
�لهاجري  د�وود  �ملهند�س  ي�شم كل من  و�ل��ذي  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  وفد 
ع�شو  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �شجو�ين  جا�شم  وحممد 
حممد  علي  و�شعيد  بوك�شينج  و�لكيك  و�جل��ودو  �مل�شارعة  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س 
قد  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  يف  �لعامة  �لعلقات  يف  �لتنفيذي  �ملدير  �لعاجل 
�شارك �أم�س �لول يف �جتماعات �جلمعية �لعمومية للحتاد �لريا�شي للت�شامن 
�لإ�شلمي و�نتخاب جمل�س �لإد�رة �جلديد وعقد �أول �جتماع للمجل�س �ملنتخب 

وذلك يف دينة جدة �ل�شعودية. 

�أقرت �لحت��اد�ت �خلليجية لكرة �لقدم بالجماع منح �لعر�ق مهلة 
حتى �لثاين من ت�شرين �لأول-�أكتوبر �ملقبل للو�شول �إىل �جلاهزية 
�لثانية  ن�شختها  يف  �خلليج  كاأ�س  دورة  مناف�شات  ل�شت�شافة  �لتامة 
�لعر�ق  روؤ���ش��اء �لحت����اد�ت �خلليجية و�حت����ادي  وك���ان  و�ل��ع�����ش��ري��ن. 
و�ليمن عقدو� �جتماها يف �ملنامة ��شتمر حتى �شاعات �لفجر �لأوىل 
من �لأربعاء, برئا�شة رئي�س �لحتاد �لبحريني �ل�شيخ علي بن خليفة 
�آل خليفة وح�شور ممثلني عن �إحتاد�ت �لدول �ملعنية وهم �أحمد عيد 
رئي�س �لحتاد �ل�شعودي, ويو�شف �ل�شركال رئي�س �لحتاد �لمار�تي, 
و�ل�شيخ طلل �لفهد رئي�س �لحتاد �لكويتي, و�ل�شيخ حمد بن خليفة 
�آل ثاين رئي�س �لحتاد �لقطري, وخالد �لبو�شعيدي رئي�س �لحتاد 
�لعماين, وناجح �حلمود رئي�س �لحتاد �لعر�قي, وحميد �ل�شيباين 

�أمني عام �لحتاد �ليمني. وجاء �تخاذ �لقر�ر �لنهائي بعد م�شاور�ت 
طويلة ناق�س فيه �حل�شور تو�شيات جلنة �لتفتي�س �خلليجية �لتي 
قامت بعدة زيار�ت �إىل مدينة �لب�شرة �لعر�قية للوقوف على �مللف 
�لتفتي�س  جلنة  ودون��ت   22 خليجي  مناف�شات  ل�شت�شافة  �لعر�قي 
بع�س �لق�شور يف جو�نب تتعلق بالبنى �لتحتية و�لتحديات �لأمنية, 
ليقرر بعدها روؤ�شاء �لحتاد�ت منح �لب�شرة �ملهلة �لزمنية �للزمة. 
و�شهد �لجتماع �ل�شتماع �إىل �شرح مف�شل من رئي�س جلنة �ملهند�شني 
�لتابعة للجنة �لتفتي�س �لقطري غامن �لكو�ري �لذي �أ�شار فيه �إىل 
�ملدة �لزمنية �لتي تتطّلب جتهيز �ملن�شاآت �خلا�شة مبلعب �لبطولة 
و�ملعتمدة من قبل �لحتاد �لعر�قي, موؤكد� بدوره عدم جاهزية تلك 

�ملن�شاآت حتى �للحظة. 

مهلة اأخرية للعراق لتاأكيد ا�صت�صافة خليجي 22الهاجري يفوز بع�صوية جمل�س اإدارة الحتاد الريا�صي للت�صامن الإ�صلمي

نفذه احتاد االإمارات للجو جيت�سو

150 لعبًا ولعبة يختتمون تدريباتهم يف برنامج حممد بن زايد لطلبة اجلو جيت�صو 2013 باأبوظبي والعني والغربية
الها�سمي: الربنامج تكرمي لالعبني املتميزين بهدف موا�سلة �سقل مواهبهم 
الظاهري: احتاد االإمارات للجو جيت�سو و�سع هوؤالء الالعبني والالعبات على اأبواب م�ستقبل واعد

�ختتم 150 لعب ولعبة من �مل�شاركني يف برنامج 
 ,  2013 �جل���و جيت�شو  ل��ط��ل��ب��ة  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
ف��ع��ال��ي��ات �ل��ربن��ام��ج �أم�����س ب����اأد�ء مت��ري��ن��ات �للياقة 
�لبدنية و�جلو جيت�شو �شمن خطة �لربنامج �لذي 
 5 �لإم����ار�ت للجو جيت�شو على م��دى  ن��ف��ذه �حت���اد 
�أبوظبي  يف  م��ر�ك��ز   7 خ���لل  م��ن  ما�شية  �أ���ش��اب��ي��ع 

و�لعني و�لغربية.
�لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �لها�شمي  �ملنعم  عبد  و�أك���د 
�لفريق  من  �ملبادرة  هذه  �أهمية  على  جيت�شو  للجو 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو  �أول 
�مل�شلحة,  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
يف  �ملتميزين  �للعبني  تكرمي  على  �شموه  وحر�س 
�مليد�ليات  ح�����ش��دو�  و�ل��ذي��ن  جيت�شو  �جل��و  ري��ا���ش��ة 
�ل��ذه��ب��ي��ة و�ل��ف�����ش��ي��ة و�ل���ربون���زي���ة, وم���ن ه��ن��ا جاء 
ن��وع��ه على  �ل���ذي يعترب �لأول م��ن  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ� 
م�شتوى �لدولة بهدف مو��شلة �شقل مو�هب هوؤلء 

�للعبني و�للعبات خلل �لفرتة �ل�شيفية.
�أهد�فاً  حتمل  �ملبادرة  هذه  �أن  �إىل  �لها�شمي  و�أ�شار 
و�ل�شباب,  �لن�سء  ق��در�ت  بتعزيز  يتعّلق  فيما  نبيلة 
وو�شعهم على طريق �لبطولت �ملحلية و�لإقليمية 
هذ�  �إن  ق��ائ��ًل:  جيت�شو.  �جل��و  ريا�شة  يف  و�لعاملية 
�لربنامج يرتجم حر�س قيادتنا �لر�شيدة على بناء 

�ل��ت��ي متكنه م��ن �لإب���د�ع  �لإن�����ش��ان, وت��وف��ري �لبيئة 
�لتي  �ل��ري��ا���ش��ة  مقدمتها  ويف  �مل���ج���الت,  جميع  يف 
�إحدى �لركائز �لأ�شا�شية يف نه�شة �لأمم,  �أ�شبحت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  �أن  م��وؤك��د�ً 
و�لفريق  �هلل,  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة, مل�شرية 
�لنه�شة �لريا�شية �لتي ت�شهدها �لدولة يف خمتلف 
�جلو  بريا�شة  دفعت  و�جلماعية  �لفردية  �لأل��ع��اب 
�لعاملية  و�لأل��ع��اب  �ل��ري��ا���ش��ات  م�شاف  �إىل  جيت�شو 
�ملرموقة, وهذ� ما نر�ه يف �لإقبال �لكبري من جانب 
�لن�سء و�ل�شباب على ممار�شة هذه �لريا�شة وت�شدر 

ات �لتتويج بها. من�شّ
يعترب  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  تنفيذ  �أن  �لها�شمي  و�أو���ش��ح 
�ملتميزين يف ريا�شة �جلو جيت�شو  تكرمياً للعبني 
و�لذين �شجلو� منجز�ت مقدرة خلل �ملو�شم �ملا�شي, 
فقد حقق هوؤلء �للعبني 45 ميد�لية ذهبية, من 
بني 122 ميد�لية متنوعة, وح�شدو� �ملركز �لأول 
122 ميد�لية توزعت بني  يف كاأ�س �لعامل بر�شيد 
رقم  وه��و  ب��رون��زي��ة,  و49  ف�شية  و28  ذهبية   45
يف  �لأط��ف��ال  لهوؤلء  باهر  مب�شتقبل  للتفاوؤل  يدعو 
يف  و�لدخول  �لكبار  ملناف�شات  �لرتقي  �إىل  طريقهم 

عامل �لح��رت�ف, وك��ان دخ��ول ريا�شة �جلو جيت�شو 
للمد�ر�س �إحدى ثمار �لتعاون بني جمل�س �أبوظبي 
�لريا�شي وجمل�س �أبوظبي للتعليم, لت�شبح �للعبة 

فقرة رئي�شية يف �ليوم �لأوملبي �ملدر�شي.
تنفيذ  يف  �ملنظمة  �للجنة  ج��ه��ود  �لها�شمي  وث��ّم��ن 
وو�شع خطط وبر�مج تدريبية كان لها �لأثر �لكبري 
يف هذه �ل�شتجابة �لو��شعة من �للعبني و�للعبني 
�إىل متيز  �أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني و�ل��غ��رب��ي��ة, م�����ش��ري�ً  يف 
برنامج حممد بن ز�يد لطلبة �جلو جيت�شو 2013 
م�شاحبة  فعاليات  م��ن  ت�شمنه  م��ا  جلهة  خا�شة   ,
يف  �ملتمثلة  و�لفعاليات  �لأن�شطة  م��ن  ع���دد�ً  �شملت 
�جلو  ريا�شة  يف  �مل�شاركني  �لطلبة  م�شتويات  تعزيز 
جيت�شو و�للياقة �لبدنية, و�لهوية �لوطنية و �ل�شنع 
بالإ�شافة  �لأ�شيلة,  �لإمار�تية  و�لتقاليد  و�لقيم   ,
وو�شائل  �لأولية  �لإ�شعافات  يف  تطبيقية  ور���س  �إىل 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي, وم��ه��ار�ت �ل��ق��ي��ادة, وكذلك 
�مل�شوؤولية  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  ل��ت��دري��ب  ���ش��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
يف  �ل�شياحية  �مل��ر�ك��ز  على  و�ل��ت��ع��رف  �لج��ت��م��اع��ي��ة, 

�لإمارة.

رعاية الن�ضء
وم���ن ج��ان��ب��ه �أك����د حم��م��د ���ش��امل �ل��ظ��اه��ري �ملدير 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��در���ش��ي��ة مبجل�س 
جيت�شو  �جل��و  �حت��اد  رئي�س  نائب  للتعليم,  �أبوظبي 
�ل��ر���ش��ي��دة ب��رع��اي��ة �لن�سء  ع��ل��ى �ه��ت��م��ام ق��ي��ادت��ن��ا 
�لريا�شة  يف  وخا�شة  �ملجالت  خمتلف  يف  و�ل�شباب 
�لتي حتظى باهتمام كبري من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل, 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م��ا  دب���ي, 
و�لفريق  �لإم����ار�ت,  حكام  للحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
نوعية  نقلة  ميثل  �ل��ربن��ام��ج  �إن  �ل��ظ��اه��رى:  وق���ال 
و�لدولة  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لريا�شي  �لعمل  مل�شرية 
م��ن خ���لل ر���ش��ال��ت��ه يف ب��ن��اء ك����و�در وط��ن��ي��ة �أوملبية 
�إمارة  �أ�شبحت  خا�شة يف ريا�شة �جلو جيت�شو �لتي 

�أبوظبي مركز�ً ر�ئد�ً لها على م�شتوى �لعامل.

م�سدر فخر
�حتاد  �أن  �ل��ربن��ام��ج  من�شق  خمي�س  نا�شر  و�أو���ش��ح 
�للعبني  ه�����وؤلء  و���ش��ع  جيت�شو  ل��ل��ج��و  �لإم�������ار�ت 
م��ن خلل  و�ع���د  �أب����و�ب م�شتقبل  و�ل��لع��ب��ات على 

�إليه  �لنت�شاب  يعترب  �ل��ذي  �ملتميز  �لربنامج  ه��ذ� 
و�مل�������ش���ارك���ة ف��ي��ه م�����ش��در ف��خ��ر جل��م��ي��ع �للعبني 
يحمل  فهو  كافة,  �لريا�شية  وللأ�شرة  و�للعبات, 
�لفريق  ��شم  وه��و  جميعاً,  قلوبنا  على  عزيز�ً  ��شماً 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو  �أول 
�مل�شلحة,  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل����ذي ح��ر���س ع��ل��ى ت��د���ش��ني ه���ذه �مل���ب���ادرة لرعاية 
متيز�ً  �شجلو�  �ل��ذي��ن  و�ل��لع��ب��ات  �للعبني  ه���وؤلء 
وجاء  �ملا�شي,  �ملو�شم  خ��لل  جيت�شو  �جل��و  لعبة  يف 
هذ� �لربنامج لي�شكل �إ�شافة جديدة لهذه �ملنجز�ت 
ويدعم من قدر�تهم على خو�س �ملناف�شات يف �ملو�شم 

�ملقبل وت�شدر من�شات �لتتويج.
و�أكد خمي�س على �أن �للجنة �ملنظمة �شتعكف خلل 
مر�حل  جميع  وتقييم  در����ش��ة  على  �ملقبل  �لأ�شبوع 
�لعمل يف ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج, وذل��ك م��ن خ��لل تقارير 
و�لإد�ري���ون  �مل��درب��ون  �أع��ده��ا  �لتي  �ليومية  �ملتابعة 
حول �أد�ء �للعبني و�للعبات, ومدى ما حتقق من 
لعب  لكل  �ملو�شوعة  �لزمنية  للخطة  وفقاً  نتائج 
منهم و�ملهار�ت �لتي �كت�شبها, وما طر�أ على م�شتو�ه 

يف �للعبة من تطور.
باحل�شور  و�للعبات  �للعبني  �ل��ت��ز�م  �أن  و�أو���ش��ح 
�إذ مل  �إجن���از يف ح��د ذ�ت���ه,  %100 وه��و  بلغ ن�شبة 

�حت�شنت  �لتي   7 �ل���  �مل��ر�ك��ز  م��ن  مركز  �أي  ي�شجل 
هذ� �لربنامج حالة غياب و�حدة لأي لعب �أو لعبة 
يف �أبوظبي و�لعني و�لغربية, وهو ما يعني �لقناعة 
�ملحتوى  بتميز  و�ل��لع��ب��ات  �للعبني  م��ن  �لكاملة 
�ل���ذي ت�شمنه هذ�  �ل��ري��ا���ش��ي و�ل��ث��ق��ايف و�ل���رت�ث���ي 

�لربنامج.
��ن خمي�س ج��ه��ود �أول���ي���اء �أم����ور �ل��ط��ل��ب��ة يف  ك��م��ا ث��مَّ
�مل�شاركة  على  وحر�شهم  و�لغربية  و�لعني  �أبوظبي 
�لإيجابية لأبنائهم يف �لربنامج, هذه �مل�شاركة �لتي 
كان لها �لأثر �لكبري يف جناح �لربنامج, م�شيد�ً مبا 
ريا�شية  �إجن���از�ت  من  و�للعبات  �للعبون  حققه 
وعلمية وثقافية وجمتمعية يف �لربنامج �لذي جمع 
�أبطال  بناء  ت�شتهدف  �ملحاور يف منظومة  بني هذه 
وج��دت يف  �لتي  �لعريقة  �لريا�شة  ه��ذه  و�عدين يف 
�إمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بيئة 

حمفزة جعلت منها ريا�شة عاملية.
نوعية  نقلة  ميثل  �لربنامج  �أن  �إىل  خمي�س  ولفت 
على �شعيد �للعبة, حيث ت�شّمن 5 حماور رئي�شية, 
منها حمور »�ل�شنع«, وقيم وعاد�ت وتقاليد جمتمع 
�لإمار�ت, وتعزيز �لولء و�لنتماء للوطن و�لقيادة 
و�لعطاء,  بالت�شحية  �ملرتبطة  و�لقيم  �ل��ر���ش��ي��دة, 

و�أ�شاليب �إكر�م �ل�شيف.

اأكد اأن وزارة اخلارجية تدعم فر�سان االإرادة يف فرن�سا 

الزعابي :لعبو ولعبات املنتخب �صفراء للدولة يف بطولة العامل 
•• �شامي عبدالعظيم- ليون :

ت�شوير جابر عابدين : 
�أكد �لقائم باأعمال �شفارة �لدولة 
ف���رن�������ش���ا حمد  ل������دى  ب�����الإن�����اب�����ة 
,����ش��ت��ع��د�د وز�رة  �ل��زع��اب��ي  ع��ب��ي��د 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ق��ي��ادة  �خل��ارج��ي��ة 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وجميع 
�أع�شاء �ل�شفارة يف باري�س لتقدمي 
�ملعطيات �ملطلوبة ملنتخب �ملعاقني 
ليون  م��دي��ن��ة  وج������وده يف  خ����لل 
فرن�شا  م��ون��دي��ال  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�إط��ار �لهتمام  ,يف  �ملعاقني  لقوى 
للريا�شة  و�مل���وؤث���ر  �مل��ه��م  ب���ال���دور 
�لدبلوما�شية  �ل��ع��لق��ات  دع��م  يف 
�أعتقد  ,م��و���ش��ح��ا  �ل�����ش��ع��وب  ب���ني 
مهم  ب��دور  ت�شطلع  �لريا�شة  �أن 
�لثنائية  �ل���ع���لق���ات  ت���ع���زي���ز  يف 
,يف  �ل�شعوب  ب��ني  و�لدبلوما�شية 
و�لتعاون  �ملتبادل  �لح��رت�م  �ط��ار 
�مل�شرتك خلدمة �مل�شالح �ملتبادلة 

بني �لدول.
�لإر�دة  ف��ر���ش��ان  :وج�����ود  و�أك���م���ل 
مونديال  يف  للم�شاركة  ل��ي��ون  يف 
ف��رن�����ش��ا مب�����ش��ارك��ة ن��ح��و 1088 
لعبا ولعبة من 95 دولة ميثل 
حدثا مهما ,من �شاأنه تاأكيد �ملكانة 
�ملجالت  كافة  يف  للدولة  �لقوية 
بعثة  ن��ع��ت��رب  �أن����ن����ا  ج���ان���ب  ,�إىل 
لتمثيل  وطنية  مهمة  يف  �ملنتخب 
ع��ن طموحاتها  و�ل��دف��اع  �ل��دول��ة 
,ف�شفر�ء  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
�لريا�شة يدعمون �أي�شا �لعلقات 

�لدبلوما�شية بني �لبلدين.
و�أ�شاف :�حلقيقة نحن يف �شفارة 
للغاية  ���ش��ع��د�ء   , بفرن�شا  �ل��دول��ة 
�لبطولة  �ملنتخب يف  بعثة  بوجود 
�لتي  �مل�شاركة  هذه  فخر�  ,ويكفي 
تعد �إ�شافة جيدة للنتائج �مل�شرفة 
�لريا�شية  �ملنا�شبات  يف  للمنتخب 
�ل����دول����ي����ة و�لإق����ل����ي����م����ي����ة خ���لل 
�ل�����ش��ن��و�ت �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ا���ش��ي��ة ,ول 
�جليدة  مبتابعتي  ���ش��ر�  �أخ��ف��ي��ك��م 

بال�شفارة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �مل��ل��ح��ق 
�مل���زروع���ي ,جهود  ���ش��امل  ���ش��ع��ي��د   ,
�لع�شيمي  م��اج��د  �لبعثة  رئ��ي�����س 
طموحات  دع���م  يف  �مل���وؤث���ر  ودوره 
فر�شان �لإر�دة وقال �إن �لع�شيمي 
ت��ع��ري��ف ,ف��ه��و من  �إىل  ي��ح��ت��اج  ل 
�ل��ك��ف��اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة �مل�����ش��ه��ود لها 
ونحن  �لريا�شي  �لعمل  جمال  يف 

نفخر به.
ف����ئ����ة ذوي  :ري�����ا������ش�����ة  و�أو��������ش�������ح 
تلقى  �خل����ا�����ش����ة  �لح����ت����ي����اج����ات 
�له��ت��م��ام و�مل��ت��اب��ع��ة و�ل���دع���م من 
قبل �لقيادة �لر�شيدة ,وهي مهمة 
يف  �مل�شرفة  نتائجها  بف�شل  ج��د� 
�لبطولت �لعاملية ,و�أثناء �لرحلة 
من باري�س �إىل ليون ,قمت بكتابة 
ع��ل��ى ح�شابي  �ل��ت��غ��ري��د�ت  ب��ع�����س 
�لتو��شل  م���وق���ع  يف  �ل�����ش��ح�����ش��ي 
�لج����ت����م����اع����ي ع����ل����ى �لن�����رتن�����ت 
زيارة  عزمي  عن  ,وك�شفت  تويرت 
�ملنتخب يف ليون ,لدعم طموحاته 
ممتازة  �أفعال  ردود  هناك  ,فكانت 
م��ن �مل��غ��ردي��ن ,م���ا ي��وؤك��د �لقيمة 
�ملعاقني  لفئة  �جليدة  �لريا�شية 

يف �ملجتمع �لإمار�تي .

 2013 �ل��دويل  �شوي�شر�  ملتقى 
26.74 ثانية.

م�شاركتي  �إن  �ل���ظ���اه���ري  وق�����ال 
�ل�����ع�����امل  ب�����ط�����ول�����ة  يف  �لأوىل 
���ش��ت��م��ن��ح��ن��ي �ل������د�ف������ع �مل���ع���ن���وي 
�ملقبلة  �ل�شتحقاقات  يف  �ملطلوب 
,و�شاأحاول خو�س مرحلة لتطوير 
ق������در�ت������ي �ل����ذ�ت����ي����ة م�����ن خ���لل 
,حتى  و�ل���ب���ط���ولت  �ل���ت���دري���ب���ات 
يت�شنى يل �ملناف�شة على �لألقاب. 
قوية  ك���ان���ت  و�أ����ش���اف:�مل���ن���اف�������ش���ة 
�ملنا�شب  �مل��ك��ان  �خ��ت��ي��ار  وح���اول���ت 
�أمام بقية �للعبني ,لكن  للتقدم 
مل �جن���ح يف ت��ق��ل��ي�����س �ل���ف���ارق يف 
�مل�شافة  �أن  و�مل�����ش��ك��ل��ة  �مل�����ش��اف��ات 
متنحني  ل  ل��ل�����ش��ب��اق  �ل��ق�����ش��رية 

فر�شة �لقيام باملطلوب.
�للعبة  ن��ال��ت  ذ�ت����ه  �لإط�����ار  ويف 
�لر�بع  �مل��رك��ز  �خل���ال���دي  ع��ائ�����ش��ة 
 F33 بالفئتني  �لرمح  نهائي  يف 
,بينما  لع���ب���ة   11 ,م����ع   F34,
�لزعابي  ث��ري��ا  زميلتها  �أخ��ف��ق��ت 
�مل���ر�ك���ز �لأوىل  �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى  يف 
�لفئتني  �لرمح يف  رم��ي  نهائي  يف 

. F34,  F33

م�شاركاته  خ���لل  �ملنتخب  ل��ه��ذ� 
�شبه  �لأل���ع���اب  دورة  يف  �ل�����ش��اب��ق��ة 
 2012 ل�����ن�����دن  يف  �لأومل������ب������ي������ة 
بال�شني  �لأومل���ب���ي���ة  �لأل���ع���اب  ويف 
,خ�شو�شا �أن �للعبني و�للعبات 
مب�شتوى  كانو�  �ملنتخب  ب�شفوف 
�لتوقعات وحققو� �لنتائج �جليدة 

للريا�شة �لإمار�تية .
�أمام  �ملنتخب  �أن  :�أعتقد  و�أردف 
�ل��ت��ح��دي��ات يف بطولة  م���ن  ك��ث��ري 
�مل�شاركة  ه��ذه  �أن  ,و�مل��وؤك��د  فرن�شا 
,برغم  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل��ت��اأي��ي��د  تلقى 
ظ����روف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ,و�ح�����ر�ز 
و�مليد�ليات  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة  �لأرق�������ام 
م��ع مرور  ي��اأت��ي  �أن  �مل��ل��ون��ة ميكن 
ن��رى يف وجوههم  ,فنحن  �ل��وق��ت 
�ل��ف��خ��ر و�ل���ت���ح���دي ل���ل���دف���اع عن 
طموحات �لدولة يف �لبطولة ويف 
�لريا�شية  �ملنا�شبات  م��ن  غريها 

�لأخرى .
و�م�����ت�����دح �ل����زع����اب����ي �ل�������ذي ك���ان 
�أم�����ام  �أم���������س  م����ن  �أول  ي���ت���ح���دث 
و�لوفد  و�ل���لع���ب���ات  �ل���لع���ب���ني 
�لتفقدية  زي��ارت��ه  �أث��ن��اء  �لإد�ري 
ب�شحبة   , ل��ي��ون  مب��دي��ن��ة  للبعثة 

جميع �لدول �ل�شديقة و�ل�شقيقة 
, وق��ال �إن م��ن ���ش��اأن ه��ذه �لزيارة 
�للعبني  ل���دى  �ل��ث��ق��ة  ت��ع��زز  �أن 
و�ل��لع��ب��ات يف مرحلة مهمة من 
ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ,م�����ش��ي��ف��ا نعرف 
بطولة  يف  �مل��ن��ت��خ��ب  م�����ش��ارك��ة  �أن 
و�لتقدير  �له��ت��م��ام  �ل��ع��امل جت��د 
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  �أ����ش���ح���اب  م����ن 
�لريا�شي  و�ل�����ش��ارع  و�مل�����ش��وؤول��ني 
�ملنتخب  ج��ه��ود  تكلل  �أن  ,ون��رج��و 
ب����احل���������ش����ول ع����ل����ى �مل����ي����د�ل����ي����ات 
خلل  �لقيا�شية  و�لأرق���ام  �مللونة 

�مل�شاركات �ملقبلة.

رقم �سخ�سي جديد للظاهري 
ويف �شياق �ملناف�شات ,جنح �للعب 
ر��شد �لظاهري يف تعوي�س �خفاقه 
�ل��دور �لنهائي من  يف �لتاأهل �إىل 
م�شابقة �لكر��شي �ملتحركة مل�شافة 
200 مرت �لفئة T54 مب�شاركة 
جديد  �شخ�شي  ,برقم  لعبا   19
�لعا�شر  �مل��رك��ز  ,�إذ جن��ح يف �ح���ر�ز 
ثانية   26.44 وق�������دره  ب���زم���ن 
,خلل م�شاركته �لأوىل يف بطولة 
�ل�شابق يف  �لعامل ,متخطيا رقمه 

عمدة ليون 
زي�����ارة  ح�����ول  ������ش�����وؤ�ل  ع���ل���ى  ورد� 
, ج����ري�رد كولومب  ل��ي��ون  ع��م��دة 
:�أعتقد  ق��ال  �أخ���ري�  �ل��دول��ة  ,�إىل 
�أن��ه��ا ت��ن��درج يف �ط��ار �لتعاون بني 
�لبلدين ,وتعزيز �أو��شر �ل�شد�قة 
�ل���ت���ع���اون  جم�������الت  ب���ح���ث  ,ومت 
�أننا  ,ك���م���ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�أي�شا  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  يف  �شهدنا 
زيارة ملجموعة من رجال �لأعمال 
لبحث  ب����اري���������س  �إىل  ب����ال����دول����ة 
,وهذ�  �لقت�شادي  �لتعاون  �أف���اق 
يف  �جليد  �لتطور  بو�شوح  يعك�س 
�لبلدين.  بني  �لثنائية  �لعلقات 
وبدوره �أكد �للعب زياد �حلارثي 
�لذي حتدث �نابة عن �للعبني , 
�إن  ,وق��ال  �لزيارة  تقديرهم لهذه 
�مل��ب��ادر�ت تدعم عزمية  مثل ه��ذه 
�ل���لع���ب���ني و�ل����لع����ب����ات وت���ع���زز 
لهم  ي�شمح  ,م��ا  �ملعنوية  حالتهم 
�لريا�شة  طموحات  ع��ن  بالدفاع 
�لعاملي  �ملحفل  هذ�  يف  �لإمار�تية 
�لع�شيمي  م��اج��د  وع���رب  �ل��ك��ب��ري. 
ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دور �مل��وؤث��ر �لذي 
�ل���دول���ة يف  ���ش��ف��ار�ت  ب��ه  ت�شطلع 

وخرج �للعب حممد �حلامد من 
�لتاأهل للدور  �شباق �ملناف�شة على 
�لكر��شي  م�شابقة  م��ن  �ل��ن��ه��ائ��ي 
مل�شافة   T53 �ل��ف��ئ��ة  �مل��ت��ح��رك��ة 
200 مرت ب�شبب خطاأ فني �أثناء 
�ل�شباق ,بينما جنح زميله حممد 
�لنهائي  للدور  �لتاأهل  يف  �لقايد 
�ملتحركة  �ل��ك��ر����ش��ي  ���ش��ب��اق  م���ن 
�لفئة  ,يف  م����رت   100 مل�������ش���اف���ة 

T34 مع 11 لعبا . 

حماوالت جديدة يف ليون 
ويتابع منتخبنا �لوطني م�شاركته 
يف مونديال فرن�شا �لدويل لقوى 
�ل���ي���وم �خلمي�س  م�����ش��اء  �مل��ع��اق��ني 
و�لب�شرية  �حلركية  �لإع��اق��ات  يف 
 1088 ,مب�����ش��ارك��ة  و�ل�����ش��م��ع��ي��ة 
 , 95 دول��ة  لعبا ولعبة ميثلون 
يف ملعب رون و�شط مدينة ليون 
,�إذ  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شاد�س  ,لليوم 
�حلامد  حم���م���د  �ل����لع����ب  ي���ع���ود 
�لكر��شي  ���ش��ب��اق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�ملتحركة مل�شافة 100 مرت �لفئة 
T53 , يف �لدور قبل �لنهائي مع 
�لثلثي  يخو�س  ,ث��م  لع��ب��ا   13

�لقا�شم  و�شهيب  �حل��ارث��ي  زي���اد 
و�أح���م���د �ل�����ش��ام�����ش��ي ن��ه��ائ��ي رمي 
 F31 �ل���ف���ئ���ات  يف  �ل�������ش���وجل���ان 
لعبا   19 ,م����ع   F51,  F32,
,ب��ي��ن��م��ا ���ش��ي��ب��د�أ �ل���لع���ب حممد 
�ل����ق����اي����د م���رح���ل���ة ج�����دي�����دة من 
بنهائي   , �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �ل��ت��ح��دي 
 800 مل�شافة  �ملتحركة  �لكر��شي 

. T34 مرت يف �لفئة

رو�سيا تنتزع ال�سدارة الذهبية 
�شد�رة  �ل��رو���ش��ي  �ملنتخب  �ن��ت��زع 
�مليد�ليات  يف  �ل����ع����ام  �ل���رتت���ي���ب 
�مللونة يف �ليوم �خلام�س للبطولة 
من نظريه �لمريكي ,بعد �أن رفع 
,منها  ميد�لية   24 �إىل  ر�شيده 
ومثلها  ف�شيات  و7  ذهبيات   10
�ملنتخب  تر�جع  ,بينما  برونزيات 
�لمريكي للمركز �لثاين بر�شيد 
ذهبيات   9 ,م��ن��ه��ا  م��ي��د�ل��ي��ة   26
,�إذ  ب��رون��زي��ات  ,و9  ف�����ش��ي��ات  و8 
ت��اأت��ي �لأف�����ش��ل��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة بعدد 

�مليد�ليات �لذهبية .
وب������ات �مل��ن��ت��خ��ب �ل���ربي���ط���اين يف 
�مل�����رك�����ز �ل����ث����ال����ث ب���ر����ش���ي���د 17 
ذهبيات   9 ,منها  ملونة  ميد�لية 
�إىل  ,ب����الإ�����ش����اف����ة  ف�������ش���ي���ات  و6 

برونزيتني .
وت���ق���دم �مل��ن��ت��خ��ب �ل���رب�زي���ل���ي �إىل 
�ملركز �لر�بع يف �لرتتيب ,بر�شيد 
22 ميد�لية ,منها 9 ذهبيات و4 

ف�شيات و9 برونزيات .
�لذي  �جل���ز�ئ���ري  �ملنتخب  ورف���ع 
ي��ع��د �مل��ن��ت��خ��ب �جل���ز�ئ���ري ,�ل���ذي 
�لبطولة  يف  م�شاركة  �لأك��رث  يعد 
,ب 25 لعبا ولعبة ,ر�شيده �إىل 
9 ميد�ليات ,منها 3 ذهبيات و4 
برونزيتني  ع��ن  ,ف�شل  ف�شيات 
ر�شيدها  �مل���غ���رب  ع�����ززت  ,ب��ي��ن��م��ا 
بذهبيتني وبرونزية وبقيت تون�س 
وبرونزية  ف�����ش��ي��ات  و3  ب��ذه��ب��ي��ة 
ثالثة  ب��رون��زي��ة  م�شر  ,و����ش��اف��ت 

�إىل ر�شيدها . 



النمل كان عملقًا ومرعبًا
قام فريق من �لعلماء يف جامعة ماكغيل بكند� بالعبث بجينات �أحد �أنو�ع 
�لنمل �لعادية فكانت �لنتيجة مرعبة, منل عملق بروؤو�س عملقة وفك 

قاتل!! 
منذ  فعاًل  ك��ان  قدمياً  جيناً  �لعلماء  �كت�شف  حني  �لعملية  ه��ذه  حدثت 
با�شتخد�م هرمون خا�س  �أخ��رى  بتفعيله مرة  فقامو�  �ل�شنني,  مليني 
مليون   60 �إىل   35 منذ  منت�ش�ر�ً  ك��ان  �ل��ذي  �لنم����ل  ه����ذ�  ل�����ولدة  �أدى 
�شنة!! متت هذه �لتجربة �لغريبة على نوع عادي من �أنو�ع �لنمل ي�شمى 
�إىل منل  يتحول  �لنمل  لهذ�  ه��رم��ون خا�س  �إ���ش��اف��ة  ف��ي��دول, ومب��ج��رد 

خارق.
�أحدهم  ق��رر  ل��و  ت�شورو�  لكن  �لنمل  م��ع  �لعبث  ه��ذ�  �لبع�س  يقبل  ق��د 
جتربة ذ�ت �لفكرة على �لإن�شان بتحفيز جني قدمي مثًل فما �لنتيجة 

�لتي ميكن �أن حتدث؟.

الدلفني تنادي بع�صها بالأ�صماء
�لدلفني  �أن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  ن�شرت  حديثة  علمية  در��شة  �أظهرت 
�شافرة  خ��لل  من  ذل��ك  ويتم  بها,  بع�شها  تنادي  �أ�شماء  لديها  �لكبرية 

خا�شة لكل و�حدة منها تطلقها للتعريف عن نف�شها وتنادي بها.
��شكتلند�,  �شو�حل  قبالة  تعي�س  كبرية  دلفني  مئتي  �ل��در����ش��ة  و�شملت 
و�أظهرت �أن هذه �حليو�نات هي �لوحيدة �لتي تنادي بع�شها باأ�شماء مثل 
�لأول على  �لدليل �حلقيقي  �لدر��شة  يعترب وفق  �لذي  �لأم��ر  �لإن�شان, 

وجود �أ�شماء يف عامل �حليو�ن.
وذكر موقع ليف �شاين�س �أن باحثني من جامعة �شان �أندروز �لربيطانية, 
تن�شخها  مكت�شبة  فردية  مناد�ة  عن  عبارة  هي  �لأ���ش��و�ت  ه��ذه  �إن  قالو� 
نحن  كينغ:  �لباحثة  وقالت   , بع�شاً  بع�شها  لتنادي  �أحياناً  �حليو�نات 

كب�شر ميكننا تعلم �أ�شو�ت جديدة وكذلك �لدلفني.
�إطلق  تتمتع بقدرتها على  �لدلفني  �أن  �أظهرت  �شابقة  در��شات  وكانت 
�شفري حمدد ت�شتخدمه للتو��شل فيما بينها, ولكن مل يكن من �لو��شح 

�أن هذ� �ل�شفري يعمل كاأ�شماء ت�شتخدمه دلفني �أخرى ملناد�تها.
و��شتخدمت كينغ وزملوؤها ت�شجيلت من حتت �ملاء لدلفني يف خليج 
�شان �أندروز باأ�شكتلند�, وعر�س �لفريق تلك �لت�شجيلت �أمام �لدلفني 
�شاحبها وجمموعة �أخرى من �لدلفني, وظهر �أن �لأول كان يرد يف كل 

مرة, وكاأنه يجيب �شديقاً ينادي با�شمه.
عليها  ردت  فيما  �لأ����ش���و�ت,  على  ت��رد  مل  �لغريبة  �ل��دلف��ني  �أن  وظ��ه��ر 

�لدلفني �ل�شديقة �لتي تنتمي �إىل �ملجموعة عينها.
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ديون تك�صف
 �صر جناح زواجها

�أقرت �لنجمة �لكندية, �شيلني ديون, 
�أن زو�جها من مدير �أعمالها رينيه 
�لتوتر�ت  بع�س  تخللته  �أجنيليل, 
ولكن �شّر جناحه يكمن يف �لتو��شل. 
فيغا�س  مع  مقابلة  دي��ون يف  وقالت 
ديلوك�س مررنا بفرت�ت توتر, لي�س 
وزوجة  زوج���اً  تكون  �أن  �ل�شهل  م��ن 
وبالإ�شافة �إىل ذلك نحن يف جمال 
�ل��ع��م��ل م��ع��اً ون��ت��ع��ام��ل م��ع �شغوط 
�ل��ع��رو���س و�حل���ف���لت و�جل�����ولت.. 
كان �لأمر �شعباً, �لكثري من �لعمل 
�ل�����ش��اق . وك�����ش��ف��ت �أن���ه���ا جل����اأت �إىل 
�شديقة طلباً للن�شح حول علقتها 
�أن  �إىل  م���������ش����ريًة  �أجن���ي���ل���ي���ل,  م����ع 
�لتو��شل مل يكن جيد�ً بينهما قبل 
7 �شنو�ت. و�أ�شافت لقد علمتني �أن 
ب��ل تبقى  ت��زول وح��ده��ا,  �مل�شاكل ل 
كيف  علمتني  �شوء�ً,  وت��زد�د  مكانها 
�ل�شحيحة  بالطريقة  �لأم��ور  �أق��ول 
ي�شتمر  �أن  لزو�جنا  نريد  وتابعت   .
�ل��ت��و����ش��ل هو  و�أردف������ت  �لأب�����د  �إىل 

�لمر �لأهم.. �إنه �ل�شّر .

تذبح نف�صها لياأ�صها من الزواج
و�شعت فتاة م�شرية يف �إحدى قرى حمافظة �ملنيا حد� 
بو�بة  موقع  بج�شب  �ل���زو�ج,  من  ياأ�شها  ب�شبب  حلياتها 

�لأهر�م �مل�شري. 
وقامت �لفتاة مبغافلة �أ�شرتها بعد �ل�شحور و�أقدمت على 
 32( ع��ب��د�هلل  حممد  هناء  ونقلت  ب�شكني.   نف�شها  ذب��ح 
باإ�شابتها  متاأثرة  �ل��ع��ام  م��ز�ر  بني  م�شت�شفى  �إىل  �شنة( 
�أنفا�شها  لتلفظ  �ل��ه��و�ئ��ي��ة,  �لق�شبة  يف  قطعي  ب��ج��رح 
تعاين  �بنته  �إن  �ل��ف��ت��اة  و�ل���د  وق���ال  باإ�شابتها.   م��ت��اأث��رة 
تاأخر زو�جها, خا�شة بعد زو�ج  من حالة نف�شية, ب�شبب 
�شقيقها  م��ن��زل  �إىل  �لفتاة  ذه��ب��ت  �ل�����ش��غ��رى.   �شقيقتها 
و�أقدمت على  �أحد  يوجد  �لأ�شرة, حيث ل  ملنزل  �ملجاور 
�أ�شرعو�  ����ش��ت��غ��اث��ت��ه��ا  ���ش��م��ع��و� ���ش��وت  �لن��ت��ح��ار وع��ن��دم��ا 
وعدم  �لأب  �أق���و�ل  �شحة  �لتحريات  �أك���دت  لإ���ش��ع��اف��ه��ا.  

وجود �شبهة جنائية ور�ء �حلادث. 

زوجة يف اليمن بعمر الـ 7 
بثت قناة تلفزيوينة تقرير� عن طفلة مينية يف �ل�شابعة 
من �لعمر تدعى ب�شمة من حمافظة �بني بجنوب �ليمن.  
�ليمن,  �أ�شغر زوج��ة يف  ب�شمة  �أن  وذك��رت قناة �جل��زي��رة 
�أكدت �ن منظمات حقوقية تتبنى ق�شية تزويج  يف حني 
يوما عمو  تناديه  كانت  ق�شر� من رجل  �ليمنية  �لطفلة 
وهو يف عمر جدها.  ولفتت �لتقرير �أن �لب زوج طفلته 
ت��ب��ادل تعرف  م��ن رج��ل يف عمر ج��ده��ا يف �شفقة  ب�شمة 
بزو�ج �ل�شغار من و�لد زوجة �شقيقها و�شط غياب �لر�دع 

�لقانوين. 

وزنه 266 كغم ويطالب مبنزل اأو�صع
�ل�شلطات  كيلوغر�ماً,   266 ي��زن  �إيرلندي  رج��ل  طالب 
�ملحلية يف بلدته بنقله �إىل منزل جديد لأن درج بيته �شّيق 
�لنوم على �لأر�س  �أج��ربه على  ول ي�شتطيع �شعوده, ما 
�م�س  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت  �ل�شفلي.  �ل��ط��اب��ق  يف 
وطلب  كيلوغر�ماً   266 ي��زن  عاماً   44 دوي��ل  ريت�شي  �إن 
جمهورية  يف  ك��ورك  مبقاطعة  ب��ان��رتي  بلدة  بلدية  م��ن 
�إيرلند�, حيث يقيم, نقله �إىل مكان �أكرث ملئمة حلجمه 
تنف�س  �ل�شاقني وي�شتخدم جهاز  لكونه يعاين من تقرح 
لعدم  ي��وم  ك��ل  ت��ده��ور�ً  ت���زد�د  حالته  و�إن  بالأوك�شجني, 

قدرته على �لنوم يف �شريره.
و�أ�شافت �أن ريت�شي ي�شتطيع �لو�شول �إىل �حلمام لكونه 
يقع يف �لطابق �لأر�شي, لكنه يتوق �إىل �لنوم يف �ل�شرير, 
ل��ك��ن �ل��ب��ل��دي��ة و���ش��ع��ت��ه م��ن��ذ �أك���رث م��ن ع���ام ع��ل��ى لئحة 
�ل�شحيفة  ون�شبت  �آخ���ر.  منزل  �إىل  للنتقال  �لنتظار 
�إىل ع�شو جمل�س بلدية بانرتي, كاثلني تا�شيمان, �لتي 
تبّنت ق�شية �لرجل �لبدين, قولها �إن �ملنزل لي�س منا�شباً 
لريت�شي وحالته, كما �أنه غري قادر على ��شتخد�م غرفة 
بابه مفتوحاً  وي�شطر لرتك  �ل��درج,  �شيق  ب�شبب  �لنوم 
ب�شكل  �لتنف�س  من  يتمكن  لكي  �لهو�ء  بدخول  لل�شماح 

�شحيح .

خنق اأمه باحلزام لعرتا�صها على تعاطيه املخدرات
ق�شت حمكمة بريطانية �م�س �لربعاء ب�شجن رجل يف �حلادية و�لثلثني من �لعمر مدى �حلياة, بعد �أن �د�نته 

بخنق و�لدته بحز�مه جر�ء �عرت��شها على تعاطيه للمخدر�ت.
وقالت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي بي �شي( �إن حمكمة �لتاج مبدينة �إك�شيرت ��شتمعت �إىل �أن, �أندرو كني, كان 
ثمُل وتناول كمية كبرية من �لكوكايني حني هاجم �لعام �ملا�شي و�لدته, ليند� �شريد, وقتلها عن عمر ناهز 63 

عاماً.
و��شافت �أن �لهجوم تل خلفاً ن�شب بني �أندرو وو�لدته حول �دمانه على �لكوكايني يف منزلها ببلدة �إك�شماوث 

يف مقاطعة ديفون, و�عرتف �لأول �أمام �ملحكمة لحقاً بتهمة �لقتل غري �لعمد ونفى تهمة �لقتل �لعمد.
و��شتمعت حمكمة �لتاج مبدينة �إك�شيرت �إىل �أن ليند� �قر�شت �بنها �أندرو 60 �ألف جنيه ��شرتليني ل�شد�د ديونه 

وهددت بطرده من �ملنزل �إذ� �شبطته وهو يتعاطى �ملخدر�ت.
و��شارت )بي بي �شي( �إىل �أن ليند� عرثت على كمية من �لكوكايني يف غرفة نوم �بنها �أندرو قبل �أن يندلع خلف 

بينهما ويقدم �لأخري على خنقها بحز�مه.
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يقّطع والدته ويطهوها
�أجز�ء مقطعة من ج�شد  عرث عمال �لإطفاء �لإيطاليون على 
باجلرمية هو  �ملتهم  �أن  �إىل  ومثلجة, م�شريين  �م��ر�ة مطهوة 

�بنها. 
عاماً(,   70( غاريليا  بيا  م��اري��ا  �أع�����ش��اء,  على  ع���رثو�  �ل��ع��م��ال 
مقطعة مبنزلها يف �شالرينو بجنوب �لبلد, حيث كانت تعي�س 
يف  �لرئي�شي  ب��ه  �مل�شتبه  ع��ام��اً(,   45( ري��ن��زي,  لينو  �بنها  م��ع 

جرمية قتلها. 
و�أ�شافو� �أنهم �كت�شفو� بقايا ج�شمها, عندما ق�شدو� �ملنزل بعد 
تلقيهم �ت�شاًل من جمهول ي�شتكي من ر�ئحة غاز قادمة من 

�ل�شقة �لتي كانت تعي�س فيها �ل�شحية. 
�أج��ز�ء من ج�شمها مطهوة يف �لفرن, و�أخرى  كما عرثو� على 
مغلية يف قدر, وعلى قدم يف �لثلجة, فيما وجدو� �جلزء �لأكرب 
من ج�شمها يف �حلمام, �إ�شافة �إىل عثورهم على كميات كبرية 

من �لعقاقري مرمية على طاولة �ملطبخ. 
وجتري �ل�شرطة يف هذه �لأثناء ت�شريحاً على جثتها من �أجل 
تكون  ب��اأن  �ملحققون  وي�شتبه  ووقته  �ل��وف��اة  �شبب  عن  �لك�شف 

توفيت منذ 3 �أيام كحد �أق�شى. 
مو�شحني  �لنف�شية,  بالأمر��س  تاريخ  لديه  رينزي  �إن  وقالو� 
�لنف�شية,  للرعاية  مركز  م��ن  �ملا�شي  �ل�شهر  �إخ��ر�ج��ه  مت  �أن��ه 

ليبقى حتت و�شاية و�لدته. 

هبط من ال�صماء على ظهر لعب
مظلي  من  مزدوجة  لركلة  بي�شبول  قاعدة  كرة  لعب  تعر�س 
�أخطاأ موقع هبوطه و�شط ملعب للبي�شبول جتري فيه مبار�ة 

حملية, بح�شب تقرير ن�شره موقع �شكاي نيوز عربية. 
و�أ�شيب �للعب ماتينغلي رومانني, �إ�شابة طفيفة بعدما �شقط 
عليه �ملظلي, �لذي ��شتاأجره �لفريق مع �ثنني �آخرين لإطلق 

�لكرة و�إعلن بد�ية �ملبار�ة. 
و�إثر �شقوط �ملظلي عليه, ظل �للعب دون حر�ك على �لأر�س 

لبع�س �لوقت, قبل �أن يندفع طبيب �لفريق نحو لعلجه. 
جيدة  ب�شحة  �ل��لع��ب  ظهر  �لفيديو  م��ن  لح��ق��ة  لقطة  ويف 
ولكن بخد�س طفيف على وجهه وكتب �للعب يف �ليوم �لتايل 
على �شفحته يف موقع تويرت �شاخر�ً ��شعر وكاأنني تلقيت ركلة 
على وجهي �أم�س , م�شيفا �أن نظارته �ل�شم�شية ته�شمت جر�ء 

�ل�شربة. 

وفاة �صعودية عن 121 عامًا
توفيت معمرة �شعودية تدعى مقبولة حممد �شعد �لعمري يف 
قرية �آل مربة بالو�دي �لطالع �إحدى �شو�حي مدينة �أبها عن 

عمر ناهز 121 عاما, بح�شب �شحيفة �ليوم �ل�شعودية. 
وقال �بنها �شعد بن علي �حللمي: �إن ولدتها كانت يف حدود 
عام 1313 ه� وكانت تتمتع ب�شحة جيدة طو�ل حياتها وفقدت 
زوجها يف مرحلة مبكرة, وتفرغت طو�ل حياتها لرتبية �أبنائها 
و�لعتناء ب�شوؤونهم و�و�شح تقرير �لوفاة تعر�شها لغيبوبة ملدة 

يوم و�حد مع �نخفا�س حاد يف �لدورة �لدموية. 

فريق �لفتيات �لأوكر�نيات ينفذ عر�شا يف ت�شفيات بطولة �لعامل لل�شباحة ب�شانت جوردي يف بر�شلونة. )رويرتز(

بينيلوبي كروز ترزق بطفلة 
رزقت �لنجمة �لأ�شبانية, بينيلوبي 
ك��روز, بطفلة من زوجها خافيري 
�شقيقها  �إىل  �ن�����ش��م��ت  ب�������اردمي, 
�لأك����رب ل��ي��و و�أف������ادت جم��ل��ة هول 
طفلة  �أجنبت  ك��روز  �ن  �لأ�شبانية 
بالعا�شمة  روب�����ر  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
بالتز�من  م����دري����د,  �لأ����ش���ب���ان���ي���ة 
كايت  ك���م���ربدج  دوق�����ة  ولدة  م���ع 
ميدلتون �بنها �لأول يف 22 متوز 

يوليو �حلايل.
ت��ف��ا���ش��ي��ل عن  �أي������ة  ت��ع��ط��ى  ومل 
ي���ك�������ش���ف عن  ك���م���ا مل  �ل���ط���ف���ل���ة, 

��شمها.
�شنة   39 ل����ك����روز  �ن  �إىل  ي�������ش���ار 
ليو  �ب��ن يدعى  �شنة   44 وب���اردمي 
�إن�����ش��ي��ن��ا���س ب������اردمي وق����د ول����د يف 
كانون �لثاين يناير2011 يف لو�س 

�أجنل�س.
وك��ان��ت ك���روز ع��ربت م��ن قبل عن 
حبها للأمومة و��شفة �إياها باأنها 
�ن كروز  ث���وري���ة. وي��ذك��ر  جت��رب��ة 
وب���اردمي ت��زوج��ا يف ك��ان��ون �لثاين 
يناير 2010, وتاأكد حملها �لثاين 

يف �شباط فرب�ير 2013.

�صيارة ماكوين 
الأخرية للبيع 

�لتي  �لأخ��رية  �ل�شيارة  تعر�س 
����ش��ت��ق��ل��ه��ا �مل���م���ث���ل �لأم����ريك����ي 
�لر�حل, �شتيف ماكوين, للبيع 
ماكوين,  وك���ان  علني  م���ز�د  يف 
�����ش���ت���ق���ل �ل���������ش����ي����ارة م�����ن ن���وع 
�شفريوليه خ�شر�ء �للون طر�ز 
توجهه  خ����لل   1952 �ل���ع���ام 
م���ن م��ن��زل��ه يف ���ش��ان��ت��ا ب����ول يف 
كاليفورنيا نحو مطار تك�شا�س 
�لثاين-نوفمرب  ت�شرين   3 يف 
�إىل �ملك�شيك  1980 يف طريقه 
عملية  نتيجة  م��اك��وي��ن  وت���ويف 
�ل�شرطان  مل��ع��اجل��ة  ج���ر�ح���ي���ة 
�لثاين-نوفمرب  ت�شرين   7 يف 

.1980
للمز�د  م��ي��ك��وم  د�ر  وي���ع���ر����س 
مت��وز-  26 يف  للبيع  �ل�����ش��ي��ارة 

�شهادة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ي��ول��ي��و 
مبلكيتها من قبل ماكوين.

رم�شان,  �شهر  يف  ورئي�شية  ج��د�ً  مهمة  وجبة  �ل�شحور 
ويوؤكد �لأطباء و�خلرب�ء �أن وجبة �ل�شحور �أهم من وجبة 

�لإفطار ملا لها من فو�ئد كبرية وكثرية.
لنتعرف على فو�ئد �ل�شحور �لكثرية معاُ:

له خلل  �للزمة  بالطاقة  �ل�شائم  �ل�شحور ميد ج�شم 
نهار �ل�شيام �لطويل.

يف  و�حل��ي��وي��ة  و�لن�شاط  �ل��ق��وة  لل�شائم  �ل�شحور  يعطي 
يومه.

يحافظ �ل�شحور على ن�شبة �ل�شكر يف �لدم لأطول فرتة 
ممكنة �أثناء �ل�شيام.

�ل�شعور  ويقلل من  ت��و�زن �جل�شم  �ل�شحور يحافظ على 
بالتعب و�لإرهاق و�ل�شد�ع.

يف  و�جل���وع  �لعط�س  حتمل  على  �ل�شائم  �ل�شحور  يعني 
�شاعات �ل�شيام.

- من �شفات �ل�شحور �ل�شحي:
�أن حت���ت���وي وج���ب���ة �ل�����ش��ح��ور ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رية من 
كبري  ب�شكل  �لعط�س  مينع  �لبوتا�شيوم  لأن  �لبوتا�شيوم 
بالإ�شافة  �ملجفف  و�مل�شم�س  و�لتمر  و�حلليب  �مل��وز  مثل 

�إىل �لف�شتق و�لأفوكادو و�لكاكاو �لد�كن.
�لتقليل من �ل�شوديوم ) �مللح ( على �ل�شحور قدر �لإمكان 

لأنه يزيد من �شعور �ل�شائم بالعط�س �ل�شديد.

و�لوجبات  �لبيتز�  �ل�شحور  على  �لختيار�ت  �أ���ش��و�أ  وم��ن 
�ل�شريعة باأنو�عها و�لأجبان �ملاحلة.

�شرب �ملاء على �ل�شحور �أمر مهم جد�ً لكن لي�س باأهمية 
�شرب �ملاء يف �لفرتة من �لإفطار حتى �لإم�شاك مبقد�ر 

كوب كل �شاعتني.
- بع�س �لن�شائح ل�شحور مثايل:

�ل��ف��ول ب��ال��زي��ت �أو �جل���نب و�ل��ب��ي�����س �أط��ع��م��ة ج��ي��دة على 
�ل�شحور لأنها متو�شطة �ل�شرعة يف �له�شم.

�لألياف  �لأبي�س لحتو�ئه على  �لأ�شمر بدًل من  �خلبز 
�لتي ت�شعر �ل�شائم بالمتلء لأطول فرتة ممكنة.

�للنب و�لع�شائر �لطازجة و�ل�شلطات خيار�ت جيدة على 
�ل�شحور فهي مفيدة جد�ً للج�شم.

ت�شعر  فهي  و�ملخللت  و�لتو�بل  �ملاحلة  �لأطعمة  جتنب 
�ل�شائم بالعط�س �ل�شديد خلل �لنهار.

ثم  موؤقتة  لفرتة  بال�شبع  ت�شعر  فهي  �ل�شكريات  جتنب 
تبعث على �جلوع بعد فرتة ق�شرية.

على  و�ملقليات  و�لدهون  �لد�شمة  �لأطعمة  تناول  جتنب 
�ل�شحور.

للبول  م��درة  فهي  و�لقهوة  كال�شاي  �ملنبهات  تناول  عدم 
وتفقد �جل�شم �شو�ئل كثرية خلل �ل�شوم.

�لتاأخري يف �ل�شحور قدر �لإمكان.

ن�صائح لوجبة �صحور متكاملة

اأماندا باينز تخ�صع لتقييم عقلي 
نقلت �ملمثلة �لأمريكية �ملثرية للجدل, �أماند� باينز, �إىل �مل�شت�شفى حيث �شتخ�شع لتقييم و�شعها 

�لعقلي, بعدما ت�شببت بحريق �شغري يف مدخل منزل جارتها. و�أفاد موقع تي �إم زي �لأمريكي, �ن 
�ل�شرطة ��شتدعيت بعد �لتبليغ عن حريق يف مدخل �أحد �ملباين, ووجدت باينز بجانب �لنري�ن. 
و�أ�شاف �نه مت طرح �أ�شئلة على باينز, فكانت �أجوبتها غريبة, لذ� تقرر نقلها �إىل �مل�شت�شفى حيث 
يفرت�س �أن تبقى طو�ل 72 �شاعة لتقييم و�شعها �لعقلي. ولفت �إىل �نه تبني �ن باينز )27 �شنة( 

�أحرقت قطعة من �مللب�س وو�شعتها على قارورة غاز, يف مدخل منزل جارتها �لأرملة �مل�شنة 
�لتي مل تعلم باأمر �حلريق قبل ح�شور �ل�شرطة و�إعلمها به. وقرر و�لد�, باينز, عدم دفع 
تكاليف �إ�شلح �ل�شرر �لذي ت�شبب به �حلريق �أو تنظيف �ملكان, وقال و�لدها �إن عليها هي 
�إ�شلح ما �أف�شدته. ي�شار �إىل �ن باينز طردت موؤخر�ً من من �أحد �لفنادق مبدينة نيويورك 
ب�شبب فظاظتها مع موظفيه. ويذكر �ن �أخبار باينز ت�شدرت �ملجلت موؤخر�ً بعدما �تهمت 

�ل�شرطي �لذي �عتقلها يف مدينة نيويورك بحيازة �ملاريجو�نا, و�لتحر�س بها .


