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اليوم.. انطالق الأوملبياد الرم�ساين بن�سخته 
الـ17 مب�ساركة 3000 ريا�سي وريا�سية

عربي ودويل

بلدية املنطقة الغربية تنظم حملة 
ملكافحة الت�سحر يف جميع املدن

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

البنتاغون: نت�سل بال�سي�سي 
ول حديث مع الإخوان

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تبادل 
اآل خليفة ملك مملكة  حفظه اهلل واأخ��وه جاللة امللك حمد بن عي�شى 
املا�شية..التهاين  قبل  الليلة  هاتفي  ات�شال  خالل  ال�شقيقة  البحرين 

والتربيكات بحلول �شهر رم�شان املبارك.
كما تبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل مع اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 

اأمري دولة الكويت ال�شقيقة التهاين مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك 
وذلك خالل ات�شال هاتفي جرى بينهما ام�س.

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب  اخ��رى  من جهة 
رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء  املبارك اإىل 
الدول العربية والإ�شالمية. ومتنى �شموه لهم موفور ال�شحة وال�شعادة 
الإ�شالمية  و  العربية  الرخاء ولأمتنا  و  التقدم  و ل�شعوبهم مزيدا من 

العزة و املجد و الرفعة.                         )التفا�شيل �س3-2(

   

�لهالل �لأحمر يبد�أ تنفيذ م�ضاريع رم�ضانية يف غزة 
•• غزة -وام:

اأعلنت هيئة الهالل الحمر بدء تنفيذ فعاليات مكثفة يف قطاع غزة 
املبارك.. ت�شمل افطار �شائم وتوزيع �شالت  مبنا�شبة �شهر رم�شان 
الفقراء. وذكر  الزكاة على  واأم��وال  املحتاجة  العائالت  غذائية على 
عماد اأبو لنب مدير مكتب هيئة الهالل الحمر يف غزة خالل موؤمتر 
�شم العديد من املوؤ�ش�شات اخلريية وممثلي �شبكة املنظمات الهلية 
الفل�شطينية ان الهالل الحمر �شيبداأ غدا يف تنفيذ عدة م�شاريع يف 
خمتلف مناطق قطاع غزة ت�شمل م�شروع افطار ال�شائم من خالل 
العديد من املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية حيث �شيتم تقدمي وجبات 
الف��ط��ار ل��اللف م��ن الي��ت��ام وال��ف��ق��راء وامل��ع��وزي��ن ووج��ب��ات �شاخنة 

�شتقدم اىل بيوت العائالت امل�شتورة مبا�شرة.  )التفا�شيل �س3(

�لهالل �لأحمر يبد�أ تنفيذ
 م�ضروع �إفطار �ل�ضائم يف موريتانيا

•• نواك�شوط-وام:

���ش��ائ��م يف موريتانيا  اإف���ط���ار  م�����ش��روع  تنفيذ  الأح���م���ر  ال��ه��الل  ب���داأ 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  اإ���ش��راف مبا�شر من �شفارة دول��ة  حتت 
نواك�شوط . وبتوجيهات من �شعادة ال�شفري عبد اهلل حممد التكاوي 
�شفري الدولة لدى اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية با�شرت ال�شفارة 
توزيع كميات من املواد الغذائية مقدمة من الهالل الأحمر ل�شالح 
العامل  يراأ�شها  التي  العاجلة  والإغاثة  الجتماعي  التكافل  جمعية 
واملحتاجني  الفقراء  على  توزيعها  لتتوىل  التاه  ولد  حمدن  ال�شيخ 
امل�شتفيدون من عملية  ال�شيام. وعرب  اأداء فري�شة  مل�شاعدتهم على 
اإىل  و�شعبا مبتهلني  الإم��ارات حكومة  امتنانهم لدولة  التوزيع عن 
اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يدمي و يحفظ اأيادي اخلري ال�شخية املمتدة 

من اإمارات اخلري اإىل املحتاجني اأينما كانوا.   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون روؤ�ضاء وملوك الدول العربية والإ�ضالمية بحلول �ضهر رم�ضان

خليفة يتلقى تهاين �حلكام ويتبادل �لتهاين مع 
ملك �لبحرين و�أمر�ء �لكويت وقطر ومنطقة تبوك

•• القاهرة-وام:

قدمت دولة المارات العربية املتحدة منحة مالية 
جل��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ق��دره��ا م��ل��ي��ار دولر 
وقر�شا بقيمة 2 مليار دولر ب�شورة وديعة بدون 

فائدة لدى البنك املركزي امل�شري.
عديل  امل�شت�شار  فخامة  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
ال�شقيقة  العربية  رئي�س جمهورية م�شر  من�شور 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ه����زاع  ال�����ش��ي��خ  ل�شمو  امل���وؤق���ت 

م�شت�شار الأمن الوطني يف ق�شر الحتادية ام�س.
اآل نهيان تهاين  ونقل �شمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اإىل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
جمهورية  رئي�س  من�شور  عديل  امل�شت�شار  فخامة 

م�شر العربية مبنا�شبة توليه من�شبه رئي�شا مل�شر 
التوفيق  ل��ه  متمنني  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ك���ل اخل���ري والتقدم  وال�������ش���داد ومل�����ش��ر 
والتنمية  البناء  نحو  طريقها  لتوا�شل  والزده��ار 

وتقوم بدورها الريادي واحل�شاري عربيا ودوليا.
ويرافق �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان .. �شمو 
اآل نهيان وزير اخلارجية  ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
ووفد وزاري اقت�شادي رفيع ي�شم معايل ال�شيخة 
لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون 
الطاير وزير  ال��دويل ومعايل معايل عبيد حميد 
حممد  بن  �شهيل  ومعايل  املالية  لل�شوؤون  الدولة 

املزروعي وزير الطاقة.
من جهة اخرى التقى �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان م�شت�شار الأمن الوطني ام�س يف اإطار زيارته 
وزاري  وف��د  راأ����س  على  العربية  م�شر  جلمهورية 
الفتاح  عبد  اأول  الفريق  الدفاع  وزارة  مبقر  رفيع 
امل�شرية  امل�شلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد  ال�شي�شي 

وزير الدفاع.             )التفا�شيل �س2( الرئي�س امل�شري املوؤقت خالل ا�شتقباله هزاع بن زايد بح�شور عبد اهلل بن زايد والوفد املرافق  )وام(

تهاين رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد ينقلها هزاع للرئي�س امل�ضري املوؤقت

�لإمار�ت تقدم مليار دولر منحة وقر�ضًا بقيمة 2 مليار دولر بدون فائدة مل�ضر 
هزاع بن زايد يلتقي ال�ضي�ضي ويطلع على جهود القوات امل�ضلحة والأجهزة الأمنية ل�ضتتباب الأمن 

•• عوا�شم-وكاالت:

ع��ل��ى حم�س  امل��ك��ث��ف  ال��ن��ظ��ام��ي��ة ق�شفها  ال���ق���وات  وا���ش��ل��ت 
ق�شفت  كما  ال��ت��وايل،  على  ع�شر  احل���ادي  لليوم  ال��ق��دمي��ة 
عددا من املدن والبلدات يف ريف دم�شق، ورد اجلي�س احلر 
القريبة  الرقة وحر�شتا  واأمنية يف  بق�شف مواقع ع�شكرية 
من العا�شمة. وقد وثقت ال�شبكة ال�شورية حلقوق الإن�شان 

�شقوط ثمانية قتلى على الأقل يف �شوريا ام�س.  
ال�شاروخية  القذائف  �شقوط  تظهر  �شورا  نا�شطون  وب��ث 
يف  الوليد  ب��ن  خالد  ال�شحابي  م�شجد  وحميط  �شاحة  يف 
حي اخلالدية بحم�س. كما اأفادت �شبكة �شوريا مبا�شر باأن 
الق�شف �شمل اأي�شا بلدة الدار الكبرية يف ريف حم�س. وذكر  
املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان اأن خمتلف اأنواع الأ�شلحة 
الثقيلة ا�شتخدمت يف الق�شف اإ�شافة اإىل غارات متوا�شلة 

بالطريان احلربي.
تقدما يف حي  اأح���رزت  اأن��ه��ا  النظامية  ال��ق��وات  اأعلنت  وق��د 

على  املرتكز  املحروقة  الأر����س  اأ�شلوب  معتمدة  اخلالدية، 
حيي  اإن  ن��ا���ش��ط��ون  وق���ال  امل��ب��اين.  وت��دم��ري  مكثف  ق�شف 
ا�شتخدمت  عنيف  لق�شف  تعر�شا  ال�شباع  وب��اب  اخلالدية 
فيه قوات النظام خمتلف اأنواع الأ�شلحة الثقيلة، مما اأدى 

اإىل �شقوط قتلى وجرحى ون�شوب حرائق يف بع�س املنازل.
موقع  على  فيديو  �شريط  اخل��ال��دي��ة  ح��ي  تن�شيقية  وب��ث��ت 
ت�����ش��ج��ي��الت ل����ش���ت���ب���اك���ات عنيفة  ي���وت���ي���وب ع���ر����ش���ت ف���ي���ه 
وانفجارات قرب م�شجد خالد بن الوليد. ويظهر ال�شريط 
اأي�شا دمارا هائال واأر�شا مهجورة، مع دخان يت�شاعد من 

كل مكان بعد كل انفجار.
القومي  الأم���ن  جمل�س  يف  م�شادر  قالت  اخ��ر  �شعيد  على 
الذي  التمويل  جتميد  مت  اإن���ه  روي���رز  لوكالة  الأم��ريك��ي 
الأ�شلحة  ل�شحنات  ثمنا  دفعه  الأمريكية  احلكومة  تعتزم 
التي �شر�شل للمعار�شة ال�شورية ب�شكل موؤقت، و�شط غياب 

اأي تعليق ر�شمي من البيت الأبي�س اأو وزارة اخلارجية.
ياأتي ذلك يف وقت بداأت م�شادر املعار�شة ال�شورية وم�شوؤولو 

ب�شار  ال�شوري  للرئي�س  املناه�شة  ال��ق��وات  تدعم  حكومات 
الأ���ش��د ب��الإع��راب ع��ن حريتهم م��ن ع��دم ال��ب��دء يف و�شول 

�شحنات الأ�شلحة اجلديدة التي وعدت بها وا�شنطن.
وك�شفت خم�شة م�شادر يف الأمن القومي الأمريكي اأن جلانا 
اأ�شلحة  املتحدة  ال��ولي��ات  اإر���ش��ال  خطة  تعيق  بالكونغر�س 
ملقاتلي املعار�شة الذين يحاربون الأ�شد ب�شبب خماوف من 
األ تكون مثل هذه الأ�شلحة حا�شمة وقد ينتهي بها الأمر يف 

اأيدي من و�شفوا باملت�شددين الإ�شالميني.
والدميقراطيني  اجل��م��ه��وري��ني  ال��ن��واب  م��ن  ع���دد  واأع����رب 
اإىل ف�شائل مثل جبهة  الأ�شلحة  عن تخوفهم من و�شول 
الن�شرة، التي تعد واحدة من اأكرث جماعات الثوار تاأثريا، 
والتي ت�شفها الوليات املتحدة اأي�شا باأنها واجهة للقاعدة 
يف العراق. وقالت وكالة رويرز لالأنباء اإن جلنتي املخابرات 
خلف  حتفظات  ع��ن  اأع��رب��ت��ا  وال��ن��واب  ال�شيوخ  جمل�شي  يف 
اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  حكومة  جهود  على  املغلقة  الأب���واب 

لدعم مقاتلي املعار�شة من خالل اإر�شال معدات ع�شكرية.

جتميد خطط اأمريكية لت�ضليح املعار�ضة ال�ضورية

ق�ضف حم�ص و�لثو�ر يهاجمون مو�قع بريف دم�ضق 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ع��ت��زم ت��درب ��ضابة �لع�ضر�ت يف �نفجار ب�ضاحية بريوت �جلنوبية
ل��ي��ب��ي  ج���ن���دي   2000

•• لندن-يو بي اأي:

اأعلن وزير اخلارجية الربيطاين، 
وليام هيغ، ام�س اأن بالده �شتدرب 
ما ي�شل اإىل 2000 جندي من 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة على 
بيان  اأرا����ش���ي���ه���ا. وق����ال ه��ي��غ، يف 
الربيطاين،  العموم  جمل�س  اإىل 
الربيطانية  امل�شلحة  ال��ق��وات  اإن 
على  الليبية  نظريتها  ���ش��ت��دّرب 
والقيادة  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  امل����ه����ارات 
ل�شالح امل�شاة مل�شاعدتها يف ا�شفاء 
ومتكينها  لقواتها  املهني  الطابع 
والإ�شتقرار  ال�شالم  حتقيق  م��ن 
وقت  يف  بالدها،  اأنحاء  مبختلف 

لحق من هذا العام.
يف  �شيجري  التدريب  اأن  وا�شاف 
الربيطاين  للجي�س  تابع  موقع 
مبقاطعة  ب��ا���ش��ي��ن��غ��ب��ورن  ب��ق��ري��ة 

كيمربيدج�شاير.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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•• بريوت-وكاالت:

بال�شاحية  �شيارة مفخخة  انفجار  53 �شخ�شا يف  ام�س حوايل  اأ�شيب 
اجلنوبية للعا�شمة اللبنانية بريوت التي تعد معقال حلركة حزب اهلل 
التعاون  مبركز  يعرف  جت��اري  مركز  من  بالقرب  ال�شيارة  وانفجرت   .

الإ�شالمي يف بئر العبد.
وقال وزير ال�شحة اللبناين علي ح�شن خليل اإن 53 �شخ�شا اأ�شيبوا يف 

احلادث، بح�شب ما نقلته وكالة فران�س بر�س.
واأ�شار خليل اإىل اأن 12 م�شابا ل يزالوا يتلقون العالج بامل�شت�شفى، كما 
خ�شع اثنان لعمليتني جراحيتني. ومل يت�شح بعد الطرف امل�شوؤول عن 
يف  �شيا�شية  واأح��زاب  �شليمان  مي�شال  اللبناين  الرئي�س  واأدان  احل��ادث. 

لبنان من خمتلف الجتاهات الهجوم.
واأظهرت لقطات م�شورة �شحبا كثيفة من الدخان تت�شاعد من موقع 

النفجار الذي يوجد به عدد من مكاتب حزب اهلل.
وهرعت �شيارات الإ�شعاف والإطفاء اإىل مكان احلادث، كما نقل م�شابون 

اإىل م�شت�شفيات قريبة.
وياأتي هذا النفجار يف الوقت الذي ازدادت فيه التوترات عقب تدخل 
الذين  املعار�شة  مقاتلي  �شد  �شوريا  يف  احل��رب  يف  اهلل  ح��زب  مقاتلي 

يحاولون الإطاحة بالرئي�س ب�شار الأ�شد.
حممد  اللبناين  والإعالمي  ال�شيا�شي  توقع  احل��ادث،  على  تعليقه  ويف 

اإىل  لفتا  احل��ادث،  يف  وا�شعا  حتقيقا  اللبنانية  الأجهزة  تفتح  اأن  عبيد 
امل�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  تاأتي عقب تهديدات من  التطورات  اأن هذه 

با�شتهداف ال�شاحية اجلنوبية لبريوت .
كما مل ي�شتبعد عبيد اأن تكون اإ�شرائيل اأو اأجهزة ا�شتخبارات اإقليمية اأو 
دولية وراء هذا التفجري، مو�شحا اأنه كان من ال�شهل الو�شول اإىل مكان 

التفجري الذي يعد مراأبا لل�شيارات بالقرب من مركز جتاري.

اجلي�س يطالب باحلفاظ على ال�ضلم العام 
�لرب�دعي نائبًا للرئي�ص �مل�ضري 

و�لببالوي رئي�ضا للحكومة 
•• القاهرة-وكاالت:

ك��ّل��ف ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري امل��وؤق��ت ع���ديل م��ن�����ش��ور، ام�����س ح���ازم الببالوي 
بت�شكيل احلكومة اجلديدة، كما عنّي حممد الربادعي نائباً له للعالقات 
اخل��ارج��ي��ة. ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل اإع����الم م�����ش��ري��ة ع��ن امل�����ش��ت�����ش��ار الإعالمي 
من�شور  اإن  ت�شريح،  يف  قوله  امل�شلماين،  اأحمد  املوؤقت  امل�شري  للرئي�س 
ال��وزراء وت�شكيل احلكومة  برئا�شة  الببالوي ر�شمياً  الدكتور حازم  كّلف 

اجلديدة، م�شرية اىل اأن الببالوي بداأ م�شاوراته لختيار الوزراء.
الربادعي  حممد  الدكتور  ع��نّي  امل��وؤق��ت  الرئي�س  اأن  امل�شلماين  واأ���ش��اف 

مبن�شب نائب رئي�س اجلمهورية للعالقات اخلارجية.
وقال زعيم حزب النور ال�شلفي يون�س خميون ام�س ان احلزب ل يعر�س 

على الببالوي رئي�شا للحكومة املوؤقتة.
من جهة اخرى طالب اجلي�س امل�شري ام�س باحلفاظ على ال�شلم العام 
بعد يوم من مقتل 51 من موؤيدي الرئي�س املعزول حممد مر�شي اأمام 

نادي �شباط احلر�س اجلمهوري ب�شرق القاهرة.
وقال اجلي�س يف بيان تلي عرب التلفزيون الر�شمي يف حني ظهرت على 
الدفاع  وزي���ر  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  اأول  للفريق  ثابتة  ���ش��ورة  ال�شا�شة 
امل�شلحة  القوات  توؤمن  امل�شلحة:  للقوات  العام  والقائد  والنتاج احلربي 
احلياة  يف  امل��وؤث��رة  العنا�شر  ك��ل  م��ن  تطلب  قبلها  ال�شعب  جماهري  ب��اأن 
ال�شيا�شية والجتماعية اأن ت�شتوعب ال�شرورات وتقدر عواقبها وحتافظ 

على ال�شلم العام مهما كان الثمن.

تاأ�ضري�ت  تفر�ص  م�ضر 
�ل�ضوريني  على  دخ��ول 

•• بريوت-ا.ف.ب:

فر�شت م�شر قواعد جديدة 
يف  الراغبني  ال�شوريني  على 
زيارة ارا�شيها، تلزمهم تقدمي 
طلبات م�شبقة للح�شول على 
ت��اأ���ش��ريات دخ���ول، بح�شب ما 
يف  امل�شرية  القن�شلية  اف��ادت 

بريوت الثالثاء.
 )التفا�شيل �س14(

اهايل ال�شاحية اجلنوبية يعاينون موقع النفجار  )رويرز(
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تهاين رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد ينقلها هزاع بن زايد للرئي�س امل�ضري املوؤقت

�لإمار�ت تقدم مليار دولر منحة وقر�ضا بقيمة 2 مليار دولر بدون فائدة مل�ضر
•• القاهرة-وام:

قدمت دولة المارات العربية املتحدة منحة مالية جلمهورية م�شر العربية 
قدرها مليار دولر وقر�شا بقيمة 2 مليار دولر ب�شورة وديعة بدون فائدة 

لدى البنك املركزي امل�شري.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال فخامة امل�شت�شار عديل من�شور رئي�س جمهورية 
م�شر العربية ال�شقيقة املوؤقت ل�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 

الأمن الوطني يف ق�شر الحتادية ام�س.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تهاين  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  ونقل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
عديل  امل�شت�شار  فخامة  اإىل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
من�شور رئي�س جمهورية م�شر العربية مبنا�شبة توليه من�شبه رئي�شا مل�شر 

املرحلة املف�شلية وتثق بخيارات �شعبها نحو امل�شتقبل وقدرته على جتاوز 
حتديات املرحلة الراهنة حمققا م�شلحة م�شر وا�شتقرارها وحفظ اأمنها 
اأ�شا�س الأمن  اأمن م�شر وا�شتقرارها هما  اأن  موؤكدا �شموه يف هذا ال�شدد 

العربي.
و�شع  ال��ذي  النهج احلكيم  وانطالقا من  الإم���ارات  دول��ة  اإن  �شموه  وق��ال 
اأ�ش�شه املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه يف وقوفه مع ال�شعب امل�شري يف حلظات تاريخية عدة اأ�شهمت يف بناء 
كعهدها  م�شتمرة  لتظل  و�شعبا  قيادة  م�شر  جمهورية  مع  متميزة  عالقة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  الدائم 
الدولة حفظه اهلل يف دعم الأ�شقاء يف م�شر وم�شاندتهم مبا ي�شهم يف بناء 

م�شتقبل م�شرق يت�شم بالتقدم والزدهار.
اإن دولة الم��ارات تعرب عن ثقتها بقدرة م�شر و�شعبها على جتاوز  وقال 
هذه املرحلة التاريخية بحكمة واقتدار نحو احلفاظ على موؤ�ش�شات الدولة 
ومواجهة التحديات من اأجل حتقيق نه�شة �شاملة تعرب عن تاريخ م�شر 

خالل املرحلة النتقالية متمنني له التوفيق وال�شداد ومل�شر ال�شقيقة كل 
وتقوم  والتنمية  البناء  نحو  طريقها  لتوا�شل  والزده���ار  والتقدم  اخل��ري 

بدورها الريادي واحل�شاري عربيا ودوليا.
ويرافق �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان .. �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية ووفد وزاري اقت�شادي رفيع ي�شم معايل ال�شيخة 
لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون الدويل ومعايل معايل 
عبيد حميد الطاير وزير الدولة لل�شوؤون املالية ومعايل �شهيل بن حممد 

املزروعي وزير الطاقة.
دولة  جتمع  التي  العالقة  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
الإمارات العربية املتحدة قيادة و�شعبا بجمهورية م�شر العربية هي عالقة 
م�شريا  الوثيق  وبالتعاون  باملحبة  تتميز  وثابتة  را�شخة  وتاريخية  اأخوية 
ال�شعبني  واآم���ال  البلدين  تطلعات  و�شتحقق  �شتتوا�شل  اأن��ه��ا  اإىل  �شموه 
جميع  يف  وت��ط��وي��ره��ا  الثنائية  ال�����ش��راك��ات  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن  ال�شقيقني 
املجالت. واأ�شاف �شموه اإن الإمارات تقف اإىل جانب م�شر و�شعبها يف هذه 

وعراقة ح�شارتها.
ومتنى �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد مل�شر كل تقدم وازدهار ول�شعبها العظيم 
�شوء  ك��ل  م��ن  واأه��ل��ه��ا  اأن يحفظ م�شر  امل���وىل  �شائال  الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار 

ومكروه ويحقق تطلعاتها اإىل حياة مزدهرة اآمنة وكرمية.
من جانبه حمل امل�شت�شار عديل من�شور حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة مثمنا وقوف دولة المارات  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب 
العالقة  يج�شد  ما  وهو  �شعبها  خليارات  ودعمها  م�شر  جانب  اإىل  الدائم 

الأخوية املتينة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
بالقاهرة  الدولة  �شفري  الظاهري  نخرية  بن  حممد  معايل  اللقاء  ح�شر 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية و�شعادة تامر من�شور �شفري 

جمهورية م�شر العربية لدى الدولة . 

هز�ع بن ز�يد يلتقي �ل�ضي�ضي ويطلع على �أو�ضاع م�ضر وجهود �لقو�ت �مل�ضلحة و�لأجهزة �لأمنية ل�ضتتباب �لأمن 
•• القاهرة-وام:

التقى �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني 
زيارته جلمهورية  اإط��ار  يف  ام�س 
م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى راأ������س وفد 
الدفاع  وزارة  مبقر  رفيع  وزاري 
اأول عبد الفتاح ال�شي�شي  الفريق 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 

امل�شلحة امل�شركة.
امل�شري  ال����دف����اع  وزي�����ر  واأط����ل����ع 
هزاع  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  خ��الل 
بن زايد ال نهيان على التطورات 
م�شر  تعي�شها  ال��ت��ي  وال���ظ���روف 
امل�شلحة  ال���ق���وات  وج��ه��ود  ح��ال��ي��ا 
ل�شتتباب  الأم���ن���ي���ة  والأج����ه����زة 
الأمن وب�شط ال�شتقرار يف كافة 
اأن��ح��اء ال��ب��الد ودوره����ا يف تاأمني 

امل�شرية وزير الدفاع.
وج��������رى خ������الل ال����ل����ق����اء ال�����ذي 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ح�شره 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  ا���ش��ت��ع��را���س 
وال�شعبني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
امل�شرك  واحل���ر����س  ال�شقيقني 
ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ه����ذه ال��ع��الق��ة مبا 
ويحقق  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ي��خ��دم 

املكت�شبات  وح����ف����ظ  الأو�������ش������اع 
الوطنية. واأكد �شمو ال�شيخ هزاع 
بن زايد ال نهيان الأهمية البالغة 
لدور القوات امل�شلحة وما توؤديه يف 
الدقيقة من واجب  املرحلة  هذه 
الأمن وال�شتقرار  وطني حلفظ 
الرئي�شية  ال��دع��ام��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الوطنية  ال������وح������دة  ل���ر����ش���ي���خ 
و�شعبها  مل�����ش��ر  ���ش��م��وه  م��ت��م��ن��ي��ا 

وال�شتقرار  ال��ع��زة  دوام  ال�شقيق 
على  ودوره���ا  م�شريتها  ملوا�شلة 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن ال��ع��رب��ي وال�����دويل. 
بن  م��ع��ايل حممد  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
الدولة  �شفري  الظاهري  نخرية 
لدى  الدائم  ومندوبها  بالقاهرة 
و�شعادة  العربية  ال���دول  جامعة 
جمهورية  �شفري  من�شور  ت��ام��ر 

م�شر العربية لدى الدولة . 

رئي�ص �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون روؤ�ضاء 
وملوك �لدول �لعربية و�لإ�ضالمية بحلول �ضهر رم�ضان

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقيات تهنئة مبنا�شبة حلول �شهر 
رم�شان املبارك اإىل اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شالمية. ومتنى 
�شموه لهم موفور ال�شحة وال�شعادة و ل�شعوبهم مزيدا من التقدم و الرخاء ولأمتنا العربية و الإ�شالمية العزة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  الرفعة. كما بعث �شاحب  و  املجد  و 
املنا�شبة  العربية والإ�شالمية. وبهذه  الدول  واأمراء  اإىل ملوك وروؤ�شاء  الوزراء حاكم دبي..برقيات تهنئة مماثلة 
امل�شلحة..  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق  بعث 

برقيات تهنئة مماثلة اإىل اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شالمية.

رئي�ص �لدولة وملك �لبحرين يتبادلن 
هاتفيا �لتهاين بحلول �ضهر رم�ضان �ملبارك

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخ��اه جاللة امللك  تبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة خالل ات�شال هاتفي الليلة قبل املا�شية..

التهاين والتربيكات بحلول �شهر رم�شان املبارك. 
ال�شعبني  املباركة على  املنا�شبة  تعاىل هذه  يعيد اهلل  اأن  امللك حمد بن عي�شى  �شموه و جاللة  ودع��ا 
و  والأم����ان  ب��الأم��ن  وال���ش��الم��ي��ة  العربية  الأم��ت��ني  وع��ل��ى  ال��ربك��ات  و  اخل��ري  و  باليمن  ال�شقيقني 

ال�شتقرار.

�ل�ضيخة فاطمة تهنيء قرينات روؤ�ضاء وملوك 
�لدول �لعربية و�لإ�ضالمية بحلول �ضهر رم�ضان

•• اأبوظبي -وام:

العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بعثت 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
اإىل  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  ح��ل��ول  مبنا�شبة  تهنئة  وال��ط��ف��ول��ة..ب��رق��ي��ات 
والفخامة  اجل��الل��ة  اأ���ش��ح��اب  ق��ري��ن��ات  وال�����ش��ي��دات  والأم�����ريات  ال�شيخات 
وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شالمية. ومتنت �شموها 
ولأمتنا  الرخاء  و  التقدم  من  مزيدا  ل�شعوبهن  و  الرفاهية  و  اخلري  لهن 

العربية والإ�شالمية العزة واملجد والرفعة.
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
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�ضحيفة ميالب �لهندية: �حلكم على �ملد�نني يف ق�ضية �لتنظيم �ل�ضري عادل ومربر  رئي�ص �لدولة يتبادل �لتهاين ب�ضهر رم�ضان
•• اأبوظبي-وام: مع �أمر�ء �لكويت وقطر ومنطقة تبوك

و�شفت �شحيفة ميالب الهندية احلكم الذي اأ�شدرته املحكمة الحتادية 
عادل  ب��اأن��ه  ال�����ش��ري  التنظيم  ق�شية  يف  امل��دان��ني  بحق  ال��دول��ة  يف  العليا 
ن�شرته  مقال  يف  الهندية  باللغة  ت�شدر  التي  ال�شحيفة  وقالت   . وم��ربر 
يف ال�شاد�س من ال�شهر اجلاري..اإن احلكم �شدر بعد حماكمة عادلة متت 
وفق الإجراءات القانونية املتبعة يف الإمارات م�شرية اإىل حر�س احلكومة 
على احرام حقوق املتهمني والتزامها بتطبيق القانون ومبادئ الد�شتور 
املدانني  اأ�شدرته كما و�شفت  الذي  املحاكمة ويف احلكم  اإج��راءات  خالل 
يف هذه الق�شية باأنهم خونة لبالدهم لأنهم اأرادوا تدمري اأجواء ال�شالم 

التي تعم احلياة يف الإم��ارات واإث��ارة البلبلة والتوتر فيها ولذلك كان ل 
الإمارات  ال��ذي حققته حكومة  بالنجاح  واأ�شادت   . لهم  الت�شدي  بد من 
الوقت  ل�شعبها لفتا يف  والزده��ار  التقدم  لتحقيق  الدائمة  يف م�شاعيها 
نف�شه اإىل اأن هناك بع�س العنا�شر التي تريد الق�شاء على هذا ال�شتقرار 
على  الق�شاء  ت�شتهدف  خارجية  جهات  م��ن  وا���ش��ح  وبت�شجيع  وال�شالم 
اأن الإم��ارات حتر�س دوما منذ  النه�شة القت�شادية يف الدولة . واأك��دت 
امل�شكالت  على حل  اهلل-  -رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  عهد 
بالطرق ال�شلمية ومن خالل احلوار ولأن العنف وال�شدام هما دائما �شد 
نف�شها  تثبت  اأن  ال�شغرية  الدولة  هذه  ا�شتطاعت  فقد  وقيمها  مبادئها 

كمركز لقوى اإقت�شادية كربى .

•• اأبوظبي-وام:

تبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل مع اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر 
ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة التهاين مبنا�شبة حلول �شهر 

رم�شان املبارك وذلك خالل ات�شال هاتفي جرى بينهما ام�س.
كما تبادل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة خالل ات�شال هاتفي مع 

دولة  اأم��ري  ث��اين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه 
قطر ال�شقيقة التهاين بال�شهر الف�شيل.

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتلقى 
الأم��ري فهد بن  امللكي  ال�شمو  ات�شال هاتفيا من �شاحب  الدولة 
العربية  اململكة  يف  تبوك  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  �شلطان 
ال�شمو  ل�شاحب  تهانيه  ع��ن  خ��الل��ه  اأع���رب  ال�شقيقة  ال�شعودية 

رئي�س الدولة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك .

حاكم عجمان وويل عهده يهنئان رئي�ص �لدولة ونائبه وحكام �لمار�ت بحلول �ضهر رم�ضان �ملبارك
•• عجمان-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد  بن 
برقية  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 

نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  و   
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 

حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 

رئي�س الدولة حفظه اهلل مبنا�شبة 
حلول �شهر رم�شان املبارك اأعرب 
فيها عن اأطيب تهانيه وتربيكاته 

بهذه املنا�شبة.
حاكم  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا 
مماثلة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  ع��ج��م��ان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اإىل 

وملوك  وروؤ���ش��اء  العربية  اخلليج 
وال�شالمية  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول 
ال�شحة  م����وف����ور  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��ا 
من  امل��زي��د  ول�شعوبهم  والعافية 
العربية  ولالأمة  والتقدم  الرقى 

والإ�شالمية العزة والتقدم.
بن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة.

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وب���ع���ث 
حميد بن را�شد النعيمي برقيات 
اإىل  اأي�����ش��ا  املنا�شبة  ب��ه��ذه  تهنئة 
قادة  وال�شمو  اجل��الل��ة  اأ���ش��ح��اب 
ل����دول  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول 

حاكم دبي رعاه اهلل.
اأع�شاء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب  واىل   
الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال��ع��ه��ود ون����واب احلكام  واأول���ي���اء 
قادة  وال�شمو  اجلاللة  واأ�شحاب 
ال���ت���ع���اون وروؤ����ش���اء  دول جم��ل�����س 

وملوك الدول العربية. 

حاكم �لفجرية يفرج عن 44 �ضجينا مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان

�ملر يهنىء رئي�ص �لدولة و�حلكام ب�ضهر رم�ضان 

حاكم �أم �لقيوين ياأمر بالإفر�ج عن 123 �ضجينا يف �لإمارة

حاكم �أم �لقيوين يهنىء رئي�ص �لدولة 
ونائبه و�حلكام بحلول �ضهر رم�ضان �ملبارك

حاكم �لفجرية يهنئ رئي�ص �لدولة ونائبه وحكام �لإمار�ت بحلول �ضهر رم�ضان �ملبارك

�لنائب �لعام للدولة يثمن قر�ر رئي�ص �لدولة �لإفر�ج عن 973 �ضجينا 

حاكم ر�أ�ص �خليمة يهنئ رئي�ص �لدولة ونائبه و�حلكام ب�ضهر رم�ضان �ملبارك

�لهالل �لحمر يبد�أ تنفيذ م�ضاريع رم�ضانية يف قطاع غزة

•• الفجرية -وام: 

ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية ���ش��ب��اح ام�س 
اأحكام  بحقهم  �شدرت  ممن  �شجينا   44 عن  ب��الإف��راج 
يف ق�شايا خمتلفة وذلك مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
املبارك وياأتي اأمر الإفراج عن ال�شجناء يف اإطار حر�س 
فر�شة  اإعطائهم  على  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة اأ�شرهم. وتقوم 
الإج����راءات  ب��اإت��خ��اذ  الفجرية  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
الفجرية  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  اأم���ر  لتنفيذ  ال��الزم��ة 
وتاأمني عودتهم  �شموه  اأمر  �شملهم  �شراح من  باإطالق 
اإىل اأ�شرهم يف اأ�شرع فر�شة ممكنة . ويحظى اأبناء هذا 

هذه  ..وت��ع��ت��رب  كرمية  برعاية  فيه  واملقيمون  ال��وط��ن 
ال�شمو حكام  اأ�شاحب  واإن�شانية كرمية من  اأبوية  لفتة 
عقوبة  يق�شون  املجتمع  اأبناء  من  فئة  جت��اه  الإم���ارات 
يثمنه  اأن  يجب  م��ا  وه��و  ارتكبوها  ق�شايا  يف  ال�شجن 
در�شا  �شجنهم  ف��رة  تكون  واأن  �شجني  كل  وي�شت�شعره 

لهم وعربة للبحث عن �شبل للعي�س الكرمي.
من  لال�شتفادة  اآخرين  لنزلء  حافزا  �شي�شكل  اأن��ه  كما 
لإعادة  الإ�شالحية  املن�شاآت  توفرها  التي  الإمكانيات 
منا�شبات  يف  العفو  ه��ذا  مثل  لنيل  والتدريب  التاأهيل 
تالية و اإ�شفاء الآثار اليجابية املتوقعة للعفو الكرمي 
والنزيالت  النزلء  من  الكثري  على  واجتماعيا  نف�شيا 
اأخرى  م��رة  باأ�شرهم  �شملهم  والتئام  منه  امل�شتفيدين 

وبدء �شفحة جديدة من احلياة 

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأحمد  حممد  معايل  بعث 
الحتادي برقية تهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
مبنا�شبة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

حلول �شهر رم�شان املبارك.
اأ�شدق م�شاعر التهنئة والتربيكات  واأعرب معاليه عن 
اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بهذه املنا�شبة .. داعيا 
اهلل العلي القدير اأن يعيدها على �شموه مبوفور ال�شحة 
وال�شعادة وعلى �شعب دولة الإمارات وعلى �شعوب اأمتينا 

العربية والإ�شالمية باخلري واليمن والربكات.
كما بعث معايل حممد اأحمد املر برقيات تهنئة مماثلة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
اآل  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  الإم��ارات والفريق 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
اآل نهيان  زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  امل�شلحة والفريق 
ال��داخ��ل��ي��ة و�شمو  ال�����وزراء وزي���ر  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
مبنا�شبة  فيها  ه��ن��اأه��م  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
حلول �شهر رم�شان املبارك .. داعيا اهلل العلي القدير 
اأن يعيد هذه املنا�شبة على �شموهم وعلى �شعب الإمارات 

باخلري واليمن والربكات.
اأي�شا  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل  وبعث 
روؤ�شاء  وال�����ش��ع��ادة  امل��ع��ايل  اأ���ش��ح��اب  اإىل  تهنئة  برقيات 
مبنا�شبة  فيها  هناأهم  والعربية  اخلليجية  الربملانات 

حلول �شهر رم�شان .

•• اأم القيوين-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو 
 123 عن  ب��الإف��راج  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س 
�شجينا م��ن ن���زلء امل��ن�����ش��اأة الإ���ش��الح��ي��ة وال��ع��ق��اب��ي��ة يف 
والغرامة  باحلب�س  اأح��ك��ام  �شدهم  �شدر  ممن  الإم���ارة 

وي��ق�����ش��ون ع��ق��وب��ات م��ت��ف��اوت��ة واإب���ع���اد غ���ري املواطنني 
خارج البالد تنفيذا لالأحكام ال�شادرة بحقهم .. وذلك 
مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك. ياأتي اأمر الإفراج 
يف اإطار حر�س �شموه على اعطاء ال�شجناء املفرج عنهم 
فر�شة اأخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة 

اأ�شرهم. 

•• اأم القيوين-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل اأخيه 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
الدولة حفظه اهلل مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك 
اأعرب فيها عن اأطيب تهانيه وتربيكاته بهذه املنا�شبة. 
كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين برقيات تهنئة 
مماثلة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اأع�شاء  اأ�شحاب ال�شمو  حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما 
الفريق  واإىل  الإم���ارات  حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 

وبعث  امل�شلحة.  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
�شموه برقيات تهنئة بهذة املنا�شبة اإىل اأ�شحاب اجلاللة 
وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
موفور  لهم  العربية..متمنيا  ال���دول  وم��ل��وك  وروؤ���ش��اء 
ال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقى والتقدم 
بعث  كما  والتقدم.  العزة  والإ�شالمية  العربية  ولالأمة 
عهد  ويل  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  القيوين  اأم 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اأع�شاء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واأولياء العهود 
ونواب احلكام واإىل اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول 

جمل�س التعاون وروؤ�شاء وملوك الدول العربية.

•• الفجرية-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
املنا�شبة. كما بعث �شاحب  اأطيب تهانيه وتربيكاته بهذه  اأع��رب فيها عن 
ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  الفجرية  حاكم  ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
و الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. وبعث �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية برقيات 

تهنئة بهذه املنا�شبة اأي�شا اإىل اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية وروؤ�شاء وملوك الدول العربية وال�شالمية 
متمنيا لهم موفور ال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقى والتقدم 
حمد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما  والتقدم.  العزة  والإ�شالمية  العربية  ولالأمة 
بن �شيف ال�شرقي نائب حاكم الفجرية و�شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن 
�شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام واأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول 

جمل�س التعاون وروؤ�شاء وملوك الدول العربية.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة �شامل �شعيد كبي�س النائب العام للدولة اأن اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بالإفراج عن 973 �شجينا 
ممن �شدرت بحقهم اأحكام يف ق�شايا خمتلفة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
تنفيذا  عليهم  ترتبت  التي  املالية  اللتزامات  بت�شديد  �شموه  وتكفل  املبارك 
لتلك الأحكام .. ياأتي يف اإطار حر�س �شموه على منحهم الفر�شة لالإندماج 
جمددا يف املجتم�ع اأ�شخا�شا �شاحلني ملتزمني بقوانني الدولة ي�شهمون على 
نحو اإيجابي يف البناء والتنمية .. موؤمنني بال�شلوك القومي �شبيال اإىل احلياة 
الكرمية .. ف�شال عما لهذه املبادرة من اأثر اإن�شاين على عائالت املفرج عنهم 
وذويهم مبا تخلقه يف قلوبهم من �شرور وفرحة . واأ�شار النائب العام اإىل ما 
تر�شخه مبادرة �شموه واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
اإيجابية تفتح لهم  اآث��ار  ال�شجناء يف نفو�س املفرج عنهم .. من  بالإفراج عن 

اإىل  والعودة  �شلوكهم  لتقومي  دافعا  فيهم  وتخلق  بامل�شتقبل  التفاوؤل  اأب��واب 
�شواء ال�شبيل وما ت�شكله هذه املبادرة ال�شامية من حافز لغريهم من النزلء 
لالإقتداء بهم لنيل مثل هذا العفو م�شتقبال . ودعا كبي�س من �شملهم العفو 
والن�شمام  �شلوكهم  تقومي  يف  جهدهم  ق�شارى  لبذل  النوايا  اإخال�س  اإىل 
والتوجه  حياتهم  لتطوير  بناء  نحو  على  والعمل  ا�شتقامة  يف  املجتمع  اإىل 
املبارك  العام مبنا�شبة �شهر رم�شان  النائب  اأف�شل. ورفع  بها نحو م�شتقبل 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واأولياء العهود �شائال املوىل عز وجل 
اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية على �شموهم باخلري وال�شعادة وموفور ال�شحة 
والعافية وعلى �ش�عب دولة الإم��ارات العربية املتحدة و�شعوب الأمة العربية 

والإ�شالمية باخلري واليمن والربكات . 

•• راأ�س اخليمة -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك 

اأعرب فيها عن اأطيب تهانيه وتربيكاته بهذه املنا�شبة.
اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل(  )رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
الأعلى حكام الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.

وبعث �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة برقيات تهنئة بهذه املنا�شبة اأي�شا 
ل��دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ق��ادة دول جمل�س  وال�شمو  اأ���ش��ح��اب اجل��الل��ة  اإىل 
العربية وروؤ�شاء وملوك الدول العربية وال�شالمية ..متمنيا لهم موفور 
العربية  ولالأمة  والتقدم  الرقي  من  املزيد  ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة 

والإ�شالمية العزة والتقدم.
راأ�س  القا�شمي ويل عهد  ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر  كما بعث �شمو 
اخليمة بربقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه 
اهلل( واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود 
ونواب احلكام واأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون وروؤ�شاء 

•• غزة -وام:

غزة  ق��ط��اع  يف  مكثفة  فعاليات  تنفيذ  ب��دء  الح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.. ت�شمل افطار �شائم وتوزيع �شالت غذائية 
اأبو لنب  على العائالت املحتاجة واأم��وال الزكاة على الفقراء . وذكر عماد 
العديد من  مدير مكتب هيئة الهالل الحمر يف غزة خالل موؤمتر �شم 
املوؤ�ش�شات اخلريية وممثلي �شبكة املنظمات الهلية الفل�شطينية ان الهالل 
غزة  مناطق قطاع  م�شاريع يف خمتلف  تنفيذ عدة  �شيبداأ غدا يف  الحمر 
ت�شمل م�شروع افطار ال�شائم من خالل العديد من املوؤ�ش�شات واجلمعيات 
اخلريية حيث �شيتم تقدمي وجبات الفطار لاللف من اليتام والفقراء 

واملعوزين ووجبات �شاخنة �شتقدم اىل بيوت العائالت امل�شتورة مبا�شرة.
للعائالت  رم�شانية  غذائية  ���ش��الت  اأي�شا  �شي�شمل  امل�����ش��روع  اإن  وا���ش��اف 
املحتاجة اإ�شافة اإىل ق�شائم �شرائية ل� ك�شوة العيد وتقدمي زكاة املال حيث 
�شيتم توزيعها مبا�شرة من خالل ح�شابات بنكية ح�شب قوائم يعدها مكتب 

الهالل الحمر يف قطاع غزة.
ونقل مدير مكتب الهيئة �شكر اأهايل القطاع خا�شة املحتاجني منهم لدولة 
الذي  الكبري  ال��دور  الهالل الحمر على  الم��ارات حكومة و�شعبا ولهيئة 
تقوم به يف خدمة ال�شعب الفل�شطيني م�شريا اىل امل�شاريع ال�شخمة التي 
نفذتها المارات يف قطاع غزة كمدينة ال�شيخ زايد وم�شروع مدينة ال�شيخ 
خليفة الذي �شيتم تنفيذه قريبا وم�شفى المارات ورعاية اليتام والتعاون 

يف م�شاريع كبرية من خالل املوؤ�ش�شات الدولية واخلريية يف القطاع.
من جهته اأو�شح اجمد ال�شوا من�شق �شبكة املنظمات الهلية الفل�شطينية 
�شهر  غ��زة يف  الهالل يف قطاع  هيئة  تنفذه  ال��ذي  الكبري  امل�شروع  ه��ذا  اأن 
وتدمري  احل�شار  ب�شدة من  تعاين  الآن  غزة  لن  اهميته  يكت�شب  رم�شان 

القطاع اخلا�س الفل�شطيني وارتفاع عدد املعوزين والفقراء.
املتوا�شل لي�س فقط يف  ال�شوا الم��ارات حكومة و�شعبا على دعمها  و�شكر 
املجال الغاثي بل يف جمالت التنمية وبناء املدن واملدار�س وامل�شايف لي�س 

فقط يف قطاع غزة بل يف ال�شفة الغربية والقد�س املحتلة اي�شا.

�لدفاع �ملدين توؤكد جاهزيتها ل�ضتقبال رم�ضان
•• اأبوظبي - وام:

للدفاع  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأك������دت 
املدين جاهزيتها ل�شتقبال ال�شهر 
امل�شتلزمات  وت���وف���ري  ال��ف�����ش��ي��ل 
كافة  ال��وق��ائ��ي��ة  وال����ش���ت���ع���دادات 
ودعت   .. ح���ادث  اأي  م��ع  للتعامل 
اجل���م���ه���ور ل���ل���ت���ع���اون ال���ب���ن���اء مع 
الإجراءات والربامج التي تنفذها 

خالل ال�شهر الف�شيل.
وحث اللواء را�شد ثاين املطرو�شي 
القائد العام للدفاع املدين بالإنابة 
املواطنني واملقيمني على اللتزام 
وال�شالمة  ال��وق��اي��ة  ب��ا���ش��راط��ات 

لوقوع حوادث احلريق.
واأ�شار اإىل اأن وقوع بع�س احلرائق 
يعود  ال����ك����رمي  رم�������ش���ان  خ�����الل 
الوقاية  م�شتلزمات  اإه��م��ال  اإىل 
بع�س  ق����ب����ل  م������ن  وال���������ش����الم����ة 
الفطور  اإع��داد  خ��الل  الأ�شخا�س 

وال�شحور.
ولفت اإىل �شرورة العناية باأفران 
م�شتمر  ب�شكل  وتنظيفها  الطبخ 
وتغيري  الأط����ع����م����ة  ب���ق���اي���ا  م�����ن 
للغاز  املو�شل  املطاطي  اخلرطوم 
التلف..  �شريع  لأن��ه  دوري  ب�شكل 
خ�شو�شا  ت�����ش��ق��ق��ات  ب���ه  وحت����دث 
يوؤدي  مما  لل�شم�س  تعر�شه  عند 

اإىل ت�شرب الغاز ون�شوب احلريق.
هذا  يف  الأط���ف���ال  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�������ش���ه���ر ي���ت���م���ت���ع���ون ب���اإج���ازت���ه���م 
امل��در���ش��ي��ة داع���ي���ا اأول���ي���اء الأم����ور 
الحتياطات  م��ن  امل��زي��د  اأخ��ذ  اإىل 

كل  واإب��ع��اد  لل�شقوط  ليتعر�شوا 
ورفع  عليهم.  خطرا  ي�شكل  �شيء 
ال���ل���واء امل��ط��رو���ش��ي اأ���ش��م��ى اآي����ات 
القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  ب���ق���دوم  ال��ع��ل��ي��ا 

والن�����ت�����ب�����اه ل���ت�������ش���رف���ات���ه���م من 
بدخول  لهم  ال�شماح  ع��دم  خ��الل 
ح���اج���ة  وج����������ود  دون  امل�����ط�����اب�����خ 
ل���وج���وده���م وم��ن��ع��ه��م م���ن دخ���ول 
ال�شرفات والأماكن املرتفعة حتى 

يعيده  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  ���ش��ائ��ال 
عليهم مبوفور ال�شحة والعافية.. 
ك��م��ا ه���ن���اأ ���ش��ع��ب دول�����ة الإم������ارات 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

متمنيا ال�شالمة للجميع. 
امل��ب��ارك يف  ال��ع��ام��ة خ��الل ال�شهر 
منعا  الرم�شانية  واخليام  املنازل 
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فرع �لهالل يف �لغربية يت�ضلم تربعا من �ضركة �حلفر �لوطنية لدعم م�ضاريعه �لن�ضانية
و560 �شخ�شا على م�شتوى املنطقة ميثلون الأ�شر املتعففة 
التعاونية.  الظفرة  جمعية  م��ع  والتن�شيق  بالتعاون  وذل��ك 
واأعرب عن اأمله يف اأن ي�شتمر الدعم مل�شاعدة الأ�شر املحتاجة 
الهالل  م�شاريع  واأي�شا  الغربية  املنطقة  املتعففة يف  والأ�شر 
العاملة  الوطنية  ال�شركات  بجميع  الإن�شانية مهيبا  الأحمر 
اأن حت����ذو ح����ذو ���ش��رك��ة احل��ف��ر ال��وط��ن��ي��ة لدعم  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
واأو�شح  املبارك.  رم�شان  �شهر  احتياجات  لتلبية  املحتاجني 
اأنه مت ن�شب 22 خيمة وموقعا لتقدمي وجبة اإفطار يوميا 
لنحو ثالثة اآلف و200 �شائم على م�شتوى املنطقة الغربية 
بتكلفة قدرها مليون و500 األف درهم باإ�شراف فرع الهالل 

الأحمر بالغربية. 

ل�شركة  الع�شوانة  ب��دع  م��دي��ر جممع  ال��ربي��ك��ي  ���ش��امل  وق���ال 
الوطنية  احلفر  �شركة  من  م�شاهمة  التربع  ه��ذا  اإن  احلفر 
اإطار  يف  وي��اأت��ي  الإن�شانية  الأح��م��ر  ال��ه��الل  م�شاريع  ل��دع��م 
املجتمعية  امل�شاريع  لدعم  لل�شركة  الجتماعية  امل�شوؤولية 
وم��ن��ه��ا امل���ري ال��رم�����ش��اين يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة وذل���ك اأ�شوة 
الهايل  وخ��دم��ة  للمنطقة  ال��داع��م��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال�����ش��رك��ات 
رم�شان  �شهر  يف  الأ�شر  من  املعوزين  احتياجات  توفري  عرب 

املبارك.
من جانبه وجه مدير فرع الهالل الأحمر يف املنطقة الغربية 
دعم  يف  م�شاهمتها  على  الوطنية  احلفر  �شركة  اإىل  ال�شكر 
املري الرم�شاين الذي �شيوزع يف �شكل مواد غذائية على األف 

•• املنطقة الغربية-وام:

تربعت �شركة احلفر الوطنية مببلغ 135 األف درهم لدعم 
املري الرم�شاين وامل�شاريع الإن�شانية للهالل الأحمر باملنطقة 

الغربية.
الهالل  املزروعي مدير فرع  ب��راك  ت�شلم حممد جا�شم  وقد 
الربيكي  �شامل  من  التربع  �شيك  الغربية  باملنطقة  الحمر 
مببنى  الوطنية  احلفر  ل�شركة  الع�شوانة  بدع  جممع  مدير 
فرع الهالل مبدينة زايد بح�شور م�شبح الكندي املرر رئي�س 
وجا�شم  الوطنية  احل��ف��ر  ب�شركة  واخل��دم��ات  الإدارة  ق�شم 

ال�شويدي م�شوؤول العالقات العامة بال�شركة.

جمارك دبي تعلن عن مو�عيد �لعمل مبر�كزها يف �ضهر رم�ضان 
•• دبي-الفجر:

اأعلنت جمارك دبي عن اأوقات العمل الر�شمية يف املراكز اجلمركية التابعة 
اأو  ل��الأف��راد  ���ش��واء  الب�شائع  لتخلي�س  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  خ��الل  لها 

ال�شركات وفق مواعيد مالئمة لطبيعة عمل كل منها.
واملنطقة  لل�شحن  دب��ي  قرية  م��ن  ك��ل  يف  اجلمركية  امل��راك��ز  تعمل  و���ش��وف 
اآل  ال�شحن مب��ط��ار  ومبنى  رق��م )5(،  ال��ب��واب��ة  دب��ي مبنى  احل���رة مب��ط��ار 
مكتوم ودبي للزهور وجبل علي ومركز الر�شيف ال�شاحلي وعمليات اخلور 
البحرية ومركز خدمة العمالء يف حتا، على مدار ال�شاعة طوال اأيام ال�شهر 

الكرمي.
و�شيعمل مركز خدمة عمالء جبل علي من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً، حتى 
الثانية ظهراً، بينما يزاول مركز الت�شال واخلدمات الإلكرونية عملها 
يف تلقي ا�شتف�شارات العمالء حول املعامالت اجلمركية على الرقم املجاين 
اخلام�شة  حتى  �شباحاً  والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة  من   )80080080(
التا�شعة  م��ن  ال��ربي��د  ج��م��ارك  مركز  يف  العمل  مواعيد  و�شتكون  ع�����ش��راً. 
�شباحا اإىل اخلام�شة ع�شراً ويف مركز ال�شلع واملعادن من الثامنة �شباحاً 

اإىل ال�شاد�شة م�شاء.
من  احل��م��ري��ة  وم��ي��ن��اء  اخل���ور  عمليات  م��رك��ز  يف  العمل  ���ش��اع��ات  و�شتكون 
يف  اخل��دم��ة  م��راك��ز  �شتعمل  بينما  م�شاء،  اخلام�شة  حتى  �شباحا  الثامنة 
اجلاف  وامليناء  لالأقم�شة  دب��ي  ومدينة  ال�شليكون  وواح��ة  دوكامز  من  كل 
والتح�شيل واملطالبة يف كل من املنطقة احلرة باملطار وقرية ال�شحن من 

ال�شاعة التا�شعة �شباحا اإىل الثانية ظهرا.
و�شتكون مواعيد الدوام يف كل من مراكز ميناء را�شد ، من الثامنة �شباحاً 

حتى الثانية ظهراً.
 اأما اأوقات العمل يف اإدارة البيانات اجلمركية ف�شيكون كالتايل: 

ق�شم البيانات اجلمركية اجلديدة �شيكون العمل فيها على مدار ال�شاعة، 
وق�شم خدمة البيانات اجلمركية ) لالإلغاء و التعديل( من ال�شاعة التا�شعة 

�شباحاً ولغاية اخلام�شة م�شاًء.
املرتبطة  اخلدمات  تقدمي  ا�شتمرارية  على  حر�شها  دب��ي  جمارك  وتوؤكد 
روؤية  مع  ان�شجاما  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  اأي��ام  خ��الل  الب�شائع  بتخلي�س 

الدائرة واأهدافها ال�شراتيجية.

هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي تطلق برنامج �لتدريب �ل�ضيفي
•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة تنمية املجتمع يف دبي مبقرها برنامج التدريب ال�شيفي الذي 
ي�شتمر حتى الأول من اأغ�شط�س املقبل. ويهدف هذا الربنامج الذي ي�شم 
ال�شباب  دور  تفعيل  اإىل  اجلامعية  التخ�ش�شات  خمتلف  من  متدربة   11
املواطن يف ال�شتثمار املفيد واجليد للوقت خالل الجازة ال�شيفية و�شقل 
توفري  الهيئة على  انطالقا من حر�س  وذلك  وتنمية قدراتهم  مواهبهم 
فر�س التدريب والتاأهيل للكوادر الوطنية من طالب اجلامعات يف خمتلف 

املجالت والتخ�ش�شات العلمية.
ا�شتعرا�س  على  الإم��ارات��ي  لل�شباب  ال�شيفي  التدريب  برنامج  وي�شتمل 
اخلدمات التي توفرها الدارات املختلفة للهيئة للمتعاملني معها وكذلك 
املبادرات التي اطلقتها بهدف دفع املعايري الجتماعية يف اإمارة دبي وكذلك 
توفريها للعديد من فر�س التدريب �شواء على �شعيد الطلبة اأو اخلريجني 
هيئة  عمل  نطاق  �شمن  يقع  الجتماعي  بالبعد  الهتمام  كون  املواطنني 
املرافق  من  ع��دد  ب��زي��ارة  الطلبة  �شيقوم  ال�شياق  ه��ذا  ويف  املجتمع.  تنمية 
واملراكز التابعة لهيئة تنمية املجتمع للتعرف عن كثب على اخلدمات التي 
تقدمها واأثرها املبا�شر على املجتمع حيث �شيتم منحهم �شهادات ومكافاآت 

عقب ا�شتكمالهم للربنامج.
املجتمع  تنمية  هيئة  يف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  مديرة  العوابد  رمي  وقالت 
اإىل �شغل  التي و�شعتها هيئة تنمية املجتمع تهدف  اإن الربامج واخلطط 
اأوقات ال�شباب مبا هو مفيد ونافع وتاأهيلهم واإك�شابهم اخلربة واإعدادهم 
الإماراتيني  دور  تفعيل  اإىل  دوم��ا  الهيئة  وت�شعى  واملهنية  العملية  للحياة 
البنية  وتطوير  التنمية  لقطاع  الرئي�شية  ال��غ��اي��ات  لتحقيق  املجتمع  يف 

الأ�شا�شية الالزمة لذلك.

حتت رعاية �ضلطان بن زايد 

 نادي تر�ث �لمار�ت يطلق فعاليات �ملهرجان �لرم�ضاين �لثامن على م�ضرح �أبوظبي �ليوم
 حما�ضر�ت وعرو�ص فرق �لن�ضاد �لديني وم�ضابقة �أف�ضل مرتل وجو�ئز فورية للجمهور

جمعية �أ�ضدقاء مر�ضى �ل�ضرطان ت�ضلط �ل�ضوء على دور �جلمعيات �خلريية يف �ضناعة �ل�ضيا�ضات للت�ضدي للمر�ص
•• ابوظبي- الفجر

مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  �شلطت 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال�����ش��رط��ان 
تخفيف  يف  ال���ت���وع���ي���ة  ح���م���الت 
خم��اط��ر ���ش��رط��ان ال���ث���دي الذي 
الرئي�شية  امل�شببات  اأح���د  ُيعترب 
الإم����ارات  الن�شاء يف  ب��ني  ل��ل��وف��اة 
العربية املتحدة خالل م�شاركتها 
العاملية  امل��ح��ا���ش��رات  �شل�شلة  يف 
الثالثة حول �شحة الثدي والتي 
الوعي  م�شتوى  رف��ع  اإىل  ت��ه��دف 
���ش��م��ن الأو����ش���اط ال��ط��ب��ي��ة حول 
يف  احلكومية  غري  املنظمات  دور 
جمال دعم جهود الت�شدي ملر�س 
ال�شيا�شات  و���ش��ن��ع  ال�������ش���رط���ان 

اخلا�شة بذلك.
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وا����ش���ت���ق���ط���ب���ت 
�شاهني  رول  ال��دك��ت��ورة  نظمتها 
لالأطباء  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  زم��ي��ل��ة 
رئي�س  ك����ن����دا  يف  واجل������راح������ني 
للن�شاء  ال��ط��ب��ي  ال��ت�����ش��وي��ر  ق�شم 
من  ن��خ��ب��ة  امل��ف��رق  م�شت�شفى  يف 
ال�شحية  بالرعاية  املتخ�ش�شني 
والأخ�شائيني  ال��ق��رار  و�شانعي 
م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ب��الد والذين 
ا�شتمعوا اإىل العرو�س التقدميية 

تعزيز  ط������رق  ح������ول  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
اإج��راءات الك�شف املبكر ومعاجلة 
���ش��رط��ان ال���ث���دي، وب��ح��ث��وا �شبل 
مبر�س  التوعية  ب��رام��ج  تو�شيع 

ال�شرطان. 
�شاهني  رول  ال���دك���ت���ورة  واأك�����دت 
الت�شوير  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
الت�شوير  ق�شم  ورئي�س  ال�شعاعي 
م�شت�شفى  يف  ل��ل��ن�����ش��اء  ال���ط���ب���ي 
هذه  تنظيم  اأه��م��ي��ة  على  امل��ف��رق 
م�شت�شفى  مب���ب���ادرة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
جلوبال  هارفارد  ومبادرة  املفرق 
كو�شيلة  الفعالية  ه��ذه  اإيكويتي 
التحديات  على  ال�شوء  لت�شليط 
مزودي  اأم���ام  القائمة  وال��ف��ر���س 
خ���دم���ات ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
الفح�س  ب��رام��ج  خ���الل  املنطقة 
وعلوم  للثدي  الطبي  والت�شوير 
الفعالية  ت�شلط  كما  الأم���را����س 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ق�ش�س ال��ن��ج��اح يف 
القطاع الطبي، وكيفية ال�شتفادة 
الثقافية  امل��ف��اه��ي��م  م���ن  امل��ث��ل��ى 
املختلفة املتعلقة باملر�شى هنا يف 

املنطقة. 
�شو�شن  ال����دك����ت����ورة  واأو�����ش����ح����ت 
ال���ع���ام جلمعية  الأم�����ني  امل��ا���ش��ي 
اأ���ش��دق��اء م��ر���ش��ى ال�����ش��رط��ان اأن 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا هيئة  ال���ت���ي  ال��ت��وع��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي يف حتقيق  ال�����ش��ح��ة يف 
مبر�س  التوعية  م��ن  كبري  ق��در 
ال�شرطان بني النا�س، ومت القيام 
بعمل متميز على كافة الأ�شعدة. 
املا�شي  �شو�شن  الدكتورة  واأبانت 
غري  امل���ن���ظ���م���ات  ت���ق���دم  اأن  اإىل 
احل���ك���وم���ي���ة و م�����ش��اه��م��ات��ه��ا ل 
التوعية  جم���ال  يف  ب��ه��ا  ي�شتهان 
ب��ال�����ش��رط��ان واإج��������راء الأب���ح���اث 
ون���ح���ن ن���ق���وم ب���امل�������ش���اع���دة على 
الوعي من خ��الل خمتلف  زي��ادة 
احلمالت من قبيل مبادرة ك�شف 
التي تن�شوي حتت مظلتها حملة 
القافلة الوردية للتوعية ب�شرطان 
ب��دع��م مر�شى  ن��ق��وم  ال��ث��دي كما 
معنويا  وع��ائ��الت��ه��م  ال�����ش��رط��ان 
وماديا، وطبيا، وبجمع املعلومات 
املتعلقة  الأبحاث  لدعم  الالزمة 
العمل  وب����روي����ج  ب���ال�������ش���رط���ان، 
ال����رائ����ع ال�����ذي ت��ق��دم��ه ال���ك���وادر 

الطبية املتخ�ش�شة يف بالدنا.
وركزت حما�شرة اجلل�شة الأوىل 
مبادرة  بالتعاون مع  التي عقدت 
ه��ارف��ارد ج��ل��وب��ال اإي��ك��وي��ت��ي على 
برامج  اأم��ام  والفر�س  التحديات 
ال�شرطان  ع���ن  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����ش��ف 

اأنظمة  احل��ال��ي��ة يف  وال�����ش��ع��وب��ات 
ت�����ش��وي��ر ال���ث���دي وال��ت��ح��دي��ات يف 
قدمت  فيما  امل���ر����س،  ت�شخي�س 
ن����ظ����رة على  ال���ث���ان���ي���ة  اجل���ل�������ش���ة 
تواجه  التي  والفر�س  التحديات 
الإح������الت، وال���ع���الج امل��ب��ك��ر، مبا 
التي  احلالية  التحديات  ذلك  يف 
وجراحة  ال���ث���دي،  اأورام  ت��واج��ه 
ت�شوير  اإىل  والإح�����الت  ال��ث��دي، 
ال�����ث�����دي وم���ع���اجل���ت���ه ح�����ني يتم 
ال�شرطان.  م���ر����س  ت�����ش��خ��ي�����س 
الثالثة  اجل���ل�������ش���ة  وت�����ن�����اول�����ت 
الثغرات يف  �شد  والأخ��رية كيفية 
والعالج،  امل��ب��ك��ر،  الك�شف  ب��رام��ج 
و����ش���ن���ع ال�������ش���ي���ا����ش���ات، وال����دع����م، 
اإىل  ب�����ش��ك��ل خ����ا�����س  وت����ط����رق����ت 
اأبوظبي   - ال�����ش��ح��ة  هيئة  روؤي����ة 
الك�شف  حت�����ش��ني  يف  وج���ه���وده���ا 
امل��ب��ك��ر وال���ع���الج، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
التي  ال�شخ�شية  النظر  وج��ه��ات 
ن��اج��ني من  اأ���ش��خ��ا���س  ب��ه��ا  اأدىل 

املر�س. 

ال����دور امل�����ش��ريي احل��ا���ش��م الذي 
احلكومية  غ��ري  املنظمات  تلعبه 
م�����ن ق���ب���ي���ل ج���م���ع���ي���ة اأ�����ش����دق����اء 
امل�شاعدة  يف  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى 
مبر�س  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  يف 
املعتقدات  وت�شحيح  ال�����ش��رط��ان، 
باملر�س  ال��ت��ي حت��ي��ط  اخل��اط��ئ��ة 
املنظمات  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريًة 
التي تتبنى برامج تقدم معلومات 
م�شتوى  رفع  يف  ُت�شهم  م�شريية 
ال��وع��ي الج��ت��م��اع��ي وت��رك��ز على 
مبا  للمري�س  ال�شاملة  الرعاية 

يف ذلك الدعم املادي.
و���ش��ددت ال��دك��ت��ورة امل��ا���ش��ي على 

مر�شى  اأ����ش���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  دور 
حملة  اأطلقت  عندما  ال�شرطان 
الوعي  لن�شر  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة 
ثالثة  قبل  الثدي  �شرطان  حول 
حموريا  دورا  لعبت  والتي  اأع��وام 
امل���واق���ف جت���اه مر�س  ت��غ��ي��ري  يف 
العربية  الإم�����ارات  يف  ال�����ش��رط��ان 
املتحدة م�شيفًة اأن املجتمع يحتاج 
اإىل مبادرة توعية مبتكرة مبر�س 
اإىل  جناحها  ويعتمد  ال�شرطان 
حد بعيد على العديد من املعنيني 
هيئة  مثلت  وق��د  دعمهم  وم��دى 
دائما  �شريكا  اأبوظبي  يف  ال�شحة 
يف م�شاعينا كما اأ�شهمت مبادرات 

•• ابوظبي-الفجر:

اليوم )الأرب��ع��اء( على  التا�شعة من م�شاء  ت��راث الم���ارات يف  ن��ادي  يطلق 
دورته  يف  الرم�شاين  املهرجان  فعاليات   ، الأم���واج  بكا�شر  اأبوظبي  م�شرح 
الثامنة ، وت�شتمر الفعاليات حتى الثامن والع�شرين من يوليو اجلاري ، يف 
اإطار توجيهات كرمية ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث ، وذلك يف اإطار حر�س �شموه على 
الإ�شالم  ور�شالة  املبارك  رم�شان  �شهر  من  امل�شرقة  ال�شورة  اإب��راز  اأهمية 
مد  لغايات   ، امل�شلمني  نفو�س  يف  ال�شهر  ه��ذا  ف�شائل  وت��اأث��ريات  ال�شمحة 
ج�شور التوا�شل مع اجلمهور الكرمي وال�شائمني لتعزيز اجلانب الثقايف 
رم�شان  �شهر  واح��رام  بتقدير  م�شبعة  روحانية  اأج��واء  واإ�شاعة  واملعريف 
الف�شيل ، اإىل جانب تاأكيد الهتمام  باحلياة الراثية والأجواء املرتبطة 
العلمي  احل���وار  م��ن  ن��وع  واإر���ش��اء   ، وع���ادات حمببة  تقاليد  م��ن  برم�شان 
الدين  ورج���ال  واملفكرين  العلماء  م��ن  ونخبة  اجل��م��ه��ور  ب��ني  املو�شوعي 
و  البحث  ب�شاط  املطروحة على  الإ�شالم  �شوؤون  اأهم ق�شايا  والباحثني يف 
من  مبا�شرة  واجلمهور  املحا�شرين  بني  ما  املناق�شة  يف  ال�شفافية  حتقيق 
والتن�شيق مع  بالتعاون  �شيقدم للجمهور  الذي  املحا�شرات  برنامج  خالل 
هيئة ال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف . كما يهدف املهرجان اإىل اإبراز املكانة 
الريادية للعا�شمة اأبو ظبي يف تنظيم الأحداث الكبرية ، وحتقيق لقاءات 
�شعبية تتنا�شب وخ�شو�شية �شهر رم�شان الكرمي ، واأي�شا تر�شيخ منظومة 
من الأفكار التي يتبناها نادي تراث الإمارات يف املحافظة على العديد من 
القيم والعادات والتقاليد املرتبطة باملنا�شبات واملوا�شم املهمة لدى املجتمع 
ودعم  برعاية  الراثية  الثقافية  الحتفالية  هذه  النادي  وينظم   . املحلي 
جمموعة من املوؤ�ش�شات الوطنية هي : امل�شعود ، احلفر الوطنية ، طريان 
الحتاد، اجلابر للمجوهرات ، فينوريو فريت�شيلي ، فندق املفرق ، فوالة ، 

ال�شيف جرافيك�س ، قناة الدار ، الروؤية ، العالنية ، �شركة كوليتي للدعاية 
والعالن .

تبداأ فعاليات برنامج املهرجان ، باجلولة الأوىل من م�شابقة اأف�شل مرتل 
نخبة  يقدمها  دينية  الربنامج جمموعة حما�شرات  يت�شمن  كما  للذكور 
العربي. ولتحقيق مزيد  الدين يف الم��ارات والوطن  العلماء ورج��ال  من 
تنبع  م�شابقة  حم��ا���ش��رة  ك��ل  نهاية  بعد  ت��ق��ام  اجل��م��ه��ور  م��ع  التفاعل  م��ن 
اأ�شئلتها من م�شمون املحا�شرة، حيث تقدم جوائز فورية للفائزين يف كل 
م�شابقة وب�شورة �شبه يومية. اأما م�شمون املحا�شرات فريكز ب�شكل رئي�س 
على اأهمية �شهر رم�شان املبارك واهم الأحداث التي وقعت خالله على مر 
فرات الدولة الإ�شالمية بالإ�شافة اإىل طرح موا�شيع وق�شايا اآنية تو�شح 
مدى القيمة الإن�شانية لر�شالة الإ�شالم مبواجهة التحديات اخلارجية ويف 
اإطار مو�شوعي يحرم كل الديانات والثقافات واإبراز �شورة الإ�شالم كدين 

�شمويل لكل ع�شر وزمان بعيدا عن التع�شب .
اأج��واء رم�شانية �شعبية يفوح   يف جمال عرو�س الفرق الدينية ومعاي�شة 
منها عبق الإميان واخل�شوع والتوا�شل مع روحانية الإ�شالم وخ�شو�شيته 
الدينية  وامل�شابقات  والراثية  الثقافية  اجلوانب  خالل  من  واأخالقياته 
املبارك  رم�شان  ب�شهر  امل�شمون  واملرتبطة من حيث  للجمهور  املخ�ش�شة 
وفرقة   ، الها�شمي  املالد  لفرقة  خا�شة  عرو�شا  املهرجان  جمهور  يتابع   ،
المارات للفنون ال�شعبية ، املالوف املغربي ، اأداء علي خان من الباك�شتان .

يت�شدر فعاليات املهرجان اإقامة م�شابقة اأف�شل مرتل للقراآن الكرمي وقد 
ال�شروط  من  جملة  الرم�شاين  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  ح��ددت 

التي تخول �شاحبها للدخول يف مناف�شات هذه امل�شابقة ومنها : 
– اأن ل يزيد عمر امل�شارك عن 30 عاما.   1

– اأن يكون متقنا لأحكام تالوة القراآن الكرمي   2
– اأن يكون مقيما يف دولة الإمارات العربية املتحدة .  3

– اأن ل تكون له ت�شجيالت من�شورة.   4
ق��رار جلنة  اإع��الن  بامل�شابقة بعد  اللجنة جوائز نقدية للفائزين  واأع��دت   
درهم  األ��ف  ع�شرون  مبلغ  الأول  الفائز  مينح  حيث  املتخ�ش�شة،  التحكيم 

والثاين خم�شة ع�شر األف درهم والثالث ع�شرة اآلف درهم.
الكرمي  القراآن  تالوة وجتويد  على  ال�شباب  ت�شجيع  اإىل  امل�شابقة  وتهدف 
ال�شاكنة  وامليم  والغنة  امل��د  وه��ي:  التجويد  اأحكام  اإتقان  اإط��ار  يف  وحفظه 
جمال  اإىل  بال�شافة   ، وال��رق��ي��ق  والتفخيم  والتنوين  ال�شاكنة  وال��ن��ون 
وح�شن ال�شوت . وقالت اللجنة العليا املنظمة بهذه املنا�شبة: )اإن املهرجان 
اإىل عك�س �شورة م�شرقة عن تراث وهوية الإم��ارات، واإحياء ليايل  ي�شعى 
اعتاد  ال��ذي  بها اجلمهور،  ي�شارك  روحانية  اأج��واء  �شمن  الف�شيل  ال�شهر 
من  اجلماهريية،  الثقافة  فكرة  لتعزيز  انطالقته  منذ  فعالياته  ح�شور 
والعائالت  والأ�شر  ال�شائمني  جلمهور  خم�ش�شة  مدرو�شة  برامج  خالل 
ممتزجة  وحالة  اإن�شاين  جتمع  و�شط  فيها،  واملقيمني  الإم���ارات  و�شيوف 
متعددة،  واأن�شطة  فعاليات  خ��الل  من  �شيربز  ال��ذي  الأ�شيل  تراثنا  ب��روح 
الراثية  القرية  مرافق  يف  للجمهور  والراحة  الب�شرية  املتعة  توفري  مع 
املاأكولت الرم�شانية  العربية وتقدمي  بكا�شر الأمواج من حيث اجلل�شات 
و�شرح واف عن بيئات القرية للزوار.  واأو�شحت اللجنة اأن برنامج املهرجان 
الرم�شاين لهذا العام متنوع وحافل وغني بالفعاليات الثقافية والراثية 
املهرجان  وقيمة  اأهمية  على  يوؤكد  ما   ، الإن�شادية  والأم�شيات  والدينية 
وجناحه املتوا�شل بف�شل دعم وتوجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات ، الذي 
واأهمية  يتنا�شب  مبا  وتطويره  دعمه  على  احل��دث  اإنطالقة  منذ  حر�س 
ال�شتعدادات  كافة  اأن  ت�شريحها  ختام  يف  اللجنة  واأك��دت  الف�شيل  ال�شهر 
والأ�شر  للجمهور  الراحة  و�شائل  كافة  لتقدمي  اإ�شتكملت  قد  والج��راءات 

والعائالت يف اإطار روحاين بديع ..

يف اإطار اإحتفالته ب�ضهر رم�ضان الف�ضيل 

مركز �ل�ضمحة لل�ضباب يف نادي تر�ث �لمار�ت يطلق مهرجان �ل�ضمحة �لرم�ضاين �لأول �جلمعة �ملقبل  
•• ابوظبي-الفجر:

لل�شباب  ال�����ش��م��ح��ة  م��رك��ز  ي��ط��ل��ق 
نادي  يف  الأن�����ش��ط��ة  لدارة  ال��ت��اب��ع 
تراث المارات م�شاء يوم اجلمعة 
املقبل، فعاليات مهرجان ال�شمحة 
وت�شتمر   ، الأول  ال���رم�������ش���اين 
فعالياته حتى اخلام�س والع�شرين 
، يف مدينة  اجل�����اري  ي��ول��ي��و  م���ن 
عدد  مب�شاركة   ، غ���رب   ال�شمحة 
ال�شمحة  م��رك��ز  طلبة  م��ن  ك��ب��ري 
لل�شباب وعدد من املراكز ال�شبابية 
التابعة للنادي، وبدعم خا�س من 
�شركة المارات لالأملنيوم ) اإميال 
( �شمن اإحتفالت املركز مبنا�شبة 
ال��ف�����ش��ي��ل، والتي  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 
كرمية  ورع��اي��ة  بتوجيهات  ت��ق��ام 
زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  من 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

المارات 
ال����ذي ينظمه  امل��ه��رج��ان  وي���وؤك���د 

فرق  خ��م�����س  مب�����ش��ارك��ة  ال�شعبية 
ملراكز  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  م���ن  ط��الب��ي��ة 
كاأ�س  نيل  على  تتناف�س   ، ال��ن��ادي 
لالألعاب  الم������ارات  ت����راث  ن����ادي 
امل�شابقة  ه��ذه  وتهدف   ، ال�شعبية 
اإىل ت�شجيع الطلبة على ممار�شة 
التقليدية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  الل����ع����اب 
والتعرف على قوانينها وقواعدها 
على  للمحافظة  ال�شعي  ك��ذل��ك   ،
ت��ق��ال��ي��د ه����ذه الل����ع����اب م���ن اأي���ة 
الألعاب  مبواجهة  دخيلة  مظاهر 
اأ�شرار  م��ن  لها  مب��ا  اللكرونية 
وال�شباب.  النا�شئة  ع��ل��ى  نف�شية 
املهرجان  ب��رن��ام��ج  ي�����ش��ت��م��ل  ك��م��ا 
اليولة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ع��ل��ى 
كاأ�س  على  للمناف�شة   ، املفتوحة 
اليولة.  ل��ف��ن��ون  ال�شمحة  م��رك��ز 
م�شابقة  ك��ل  نهاية  يف  و�شيجري 
عينية  ب��ج��وائ��ز  الفائزين  ت��ك��رمي 
قّيمة ، فيما ي�شهد اليوم اخلتامي 
اإحتفالية  اإق���ام���ة  امل��ه��رج��ان  م���ن 

رم�شانية �شاملة.

�شمن  الأوىل  ل���ل���م���رة  امل�����رك�����ز 
تعزيز  على  وب��راجم��ه،  ن�شاطاته 
النا�شئة  ل���دى  ال���روح���ي  اجل��ان��ب 
بتقاليد  ورب���ط���ه���م  وال�������ش���ب���اب، 
الف�شيل،  رم�����ش��ان  �شهر  وع����ادات 
ك���ذل���ك ت��ن�����ش��ي��ط ال�����ذاك�����رة نحو 
الراثية  امل���ف���ردات  م���ن  ال��ع��دي��د 

ال�شعبي  امل�������وروث  يف  امل��ت��اأ���ش��ل��ة 
الم��ارات��ي يف اإط���ار اإح��ت��ف��ايل من 
ال�شبابية  والن�شاطات  املناف�شات 
املختلفة بح�شور نخبة من اأولياء 
واأبناء  امل�����ش��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة  اأم����ور 

املنطقة.
وي�شهد اإفتتاح املهرجان يف ال�شاعة 

التا�شعة من م�شاء اجلمعة املقبل 
يف منطقة ال�شمحة غرب اإنطالق 
مب�شاركة  ال����ق����دم  ك�����رة  ب���ط���ول���ة 
ثماين فرق طالبية تتناف�س على 
ك��اأ���س ال�����ش��رك��ة ال��راع��ي��ة للحدث 
املهرجان  ب��رن��ام��ج  ي�شتمل  ك��م��ا   ،
ع��ل��ى اإن����ط����الق ب��ط��ول��ة الأل���ع���اب 

اإعالن عن دعوة 
اإىل اجتماع اجلمعّية العمومّية العادّية ال�ضنوية 

 

مل�ضاهمي �ضركة رويال كابيتال )�ضركة م�ضاهمة خا�ضة(
 وذلك يف متام ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف من م�ضاء 

يوم الأحد املوافق 2013/07/28 يف مقّر ال�ضركة باأبوظبي
===============================================

ال�شادة امل�شاهمون يف �شركة رويال كابيتال، يت�شّرف جمل�س اإدارة 
�شركة رويال كابيتال، �شركة م�شاهمة خا�شة )ال�شركة( بدعوتكم 
الذي  ال�شنوّية  العادّية  العمومّية  اجلمعّية  اجتماع  ح�شور  اإىل 
التا�شعة والن�شف من م�شاء يوم الأحد  ال�شاعة  �شينعقد يف متام 
يف  للنظر  باأبوظبي  ال�شركة  مقّر  يف  وذلك   2013/07/28 املوافق 

جدول الأعمال التايل :
جدول اجتماع اجلمعّية العمومّية العادّية ال�ضنوّية 

1- �شماع التقرير ال�شنوي ملجل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن 
 2013 مار�س   31 يف  املنتهية  املالّية  ال�شنة  خالل  املايل  مركزها 

والت�شديق عليه. 
2- �شماع تقرير مدقق احل�شابات عن ال�شنة املالّية املنتهية يف 31 

مار�س 2013 والت�شديق عليه.
لل�شنة  واخل�شائر  الأرباح  وح�شاب  ال�شركة  ميزانّية  مناق�شة   -3

املالّية املنتهية يف 31 مار�س 2013 والت�شديق عليهما.
4- اإبراء ذّمة اأع�شاء جمل�س الإدارة ومدققي ح�شابات ال�شركة عن 
امل�شوؤولّية عن اأعمالهم خالل ال�شنة املالّية املنتهية يف 31 مار�س 

. 2013
 31 �شتنتهي يف  والتي  املالية  لل�شنة  احل�شابات  تعيني مدققي   -5

مار�س 2014 وحتديد اأتعابهم.
ل�وا بقب�ول فائ�ق التّقدي�ر والحت�رام،،  وتف�شّ

رئي�س جمل�س الإدارة  

غرفة دبي تعلن �أوقات 
�لدو�م �لر�ضمي خالل رم�ضان 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
مقرها  يف  ال��ع��م��ل  ���ش��اع��ات  ت��ع��دي��ل 
دبي  يف  املنت�شرة  وفروعها  الرئي�شي 
بهدف  امل��ب��ارك  �شهر رم�شان  خ��الل 
ورجال  لالأع�شاء  خدماتها  تقدمي 
اأوق�������ات ت��ت��ن��ا���ش��ب مع  الأع����م����ال يف 

طبيعة ال�شهر الف�شيل.
ومت حتديد �شاعات العمل الر�شمية 
وفرع  دب��ي  لغرفة  الرئي�شي  املقر  يف 
جبل علي وفرع املنطقة احلرة ملطار 
دبي وفرع العوير من ال�شاعة الثامنة 
�شباحا وحتى ال�شاعة الثانية ظهرا 
م�����ن الأح���������د وح����ت����ى اخل���م���ي�������س .. 
وفرع  الرئي�شي  املقر  يقدم  اأن  على 
ج��ب��ل ع��ل��ي خ��دم��ات��ه ل��الأع�����ش��اء يوم 
�شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من  ال�شبت 
واأو�شحت  ظ��ه��را.  ال���واح���دة  وح��ت��ى 
مكاتب  لباقي  بالن�شبة  اأن��ه  الغرفة 
�شتكون  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
جافزا  م��ك��ت��ب  يف  ال�������دوام  ����ش���اع���ات 
الثامنة  ال�����ش��اع��ة  م���ن   14 امل��ب��ن��ى 
���ش��ب��اح��ا وح��ت��ى ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را من 
وت�شمل  اخل��م��ي�����س.  وح���ت���ى  الأح������د 
من  الغرفة  توفرها  التي  اخلدمات 
والتوثيق  ال��ع�����ش��وي��ة  اإدارة  خ���الل 
اإ���ش��دار �شهادات  ال��ت��ج��اري خ��دم��ات 
التجارية  امل�شتندات  وت�شديق  املن�شاأ 

وت�شجيل الع�شوية وجتديدها.



اأخبـار الإمـارات

05

األربعاء  -  10   يوليو    2013 م    -    العـدد    10840
Wednesday    10    July     2013  -  Issue No   10840

�أخبار �ل�ضاعة: مكرمة �إن�ضانية �ضامية 
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اإن اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بالإفراج عن 973 �شجينا ممن 
�شدرت بحقهم اأحكام ق�شائية خمتلفة مبنا�شبة قدوم �شهر رم�شان 
القيادة  على  بغريبة  لي�شت  �شامية  اإن�شانية  مكرمة  ه��و   .. امل��ب��ارك 
والأم��ل يف  الفرحة  اأج��واء  اإ�شاعة  دائما على  التي حتر�س  الر�شيدة 
امل�شتقبل لدى اأبناء ال�شعب الإماراتي .. مو�شحة اأن هذه املكرمة تتيح 
خاللها  يتم  وطبيعية  خمتلفة  حلياة  جديدة  فر�شة  عنهم  للمفرج 
الندماج يف املجتمع الإماراتي كعنا�شر �شاحلة ت�شارك باإيجابية يف 
خدمة الوطن وت�شاهم بفاعلية يف اإجناز تنميته الطموحة وال�شاملة 

العام وتنفيذ وقيادة برامج التنمية .
الإم��ارات للدرا�شات والبحوث  التي ي�شدرها مركز  الن�شرة  واأك��دت   
ال�شراتيجية .. اأن هذه املكرمة ال�شامية لن ت�شيع الفرحة والأمل 
بينما  وعائالتهم  اأ�شرهم  لدى  واإمن��ا  املفرج عنهم فح�شب  قلوب  يف 
ت�شتقبل �شهر رم�شان الكرمي وهذا يعك�س احل�س الإن�شاين العميق 
والراقي لدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل مبا يعزز و�شف قيادتنا الر�شيدة بالقيادة الإن�شانية 
التي تبحث دائما عن كل ما يحقق اإ�شتقرار الأ�شر الإماراتية وي�شمن 
لها حياة كرمية �شمن جمتمع متما�شك ي�شوده ال�شالم الجتماعي 
من  يتحقق  م��ا  وه��ذا  امل�شتقبل  يف  والأم���ل  احلا�شر  يف  والطماأنينة 
مليارات  لها  تر�شد  متوا�شلة  عمل  واإ�شراتيجيات  خطط  خ��الل 

وامل�شتدامة . وحتت عنوان مكرمة اإن�شانية �شامية اأ�شافت اأن مكرمة 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بالإفراج عن 973 �شجينا ت�شاف اإىل 
م�شتويات  وعلى  خمتلفة  جم��الت  يف  حت�شى  ل  التي  �شموه  مكارم 
متعددة وهي املكارم التي تتمحور يف جمملها حول املواطن الإماراتي 
يف حا�شره وم�شتقبله من منطلق الإميان باأن دولة الإمارات العربية 
ل  التي  التنموية  طموحاتها  حتقيق  يف  بقوة  مت�شي  وه��ي  املتحدة 

حتدها حدود اأو �شقوف ..
 اإمنا حتتاج اإىل جهد كل مواطن اإماراتي ميكنه اأن ي�شهم باإيجابية يف 
تنمية وطنه وخدمة نف�شه وجمتمعه يف اأي موقع من مواقع العمل 
الوطني يف ظل مرحلة التمكني التي تعي�شها البالد منذ عام 2005 
وتتمحور حول تهيئة الظروف لتعظيم م�شاركة املواطنني يف ال�شاأن 

الدولرات لتحقيق التنمية مبفهومها ال�شامل يف اإمارات الدولة كلها 
من دون ا�شتثناء وخا�شة التنمية الب�شرية التي اأجنزت فيها الدولة 
املرتفعة  الب�شرية  التنمية  �شريحة  �شمن  جعلتها  كبرية  اإجن���ازات 
جدا يف تقرير التنمية الب�شرية ال�شنوي الذي ي�شدر عن الربنامج 
الإمنائي التابع ملنظمة الأمم املتحدة . وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام 
مقالها الإفتتاحي اإن دولة الإمارات ت�شرب كل يوم املثل والقدوة على 
القيادة القريبة من �شعبها ولذلك تنعم الدولة بكل هذا ال�شتقرار 
التنموية  جتربتها  ظله  يف  مت�شي  ال���ذي  والج��ت��م��اع��ي  ال�شيا�شي 
الرائدة اإىل الأمام بقوة وثبات وتعرف هذا النتماء ال�شعبي العميق 
واللتفاف  للقيادة  املطلق  والولء  اإليه  بالنتماء  والفتخار  للوطن 

حولها .

�ضيف بن ز�يد: �لإعالميون �ضفر�ء �حلقيقة و�ضركاوؤنا خلدمة �جلمهور

ا�ضتهدفت توعية ال�ضائقني باأهمية �ضالمة الطارات 

بلدية مدينة �بوظبي تنظم حملة لفح�ص �طار�ت �ضيار�ت �ملوظفني و�ملر�جعني

دوريات �ضاهر تخدم �جلمهور يف رم�ضان 

••اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اإلتقى 
الوزراء وزير الداخلية ظهر ام�س نخبة من الإعالميني الإماراتيني الذين 
�شيقومون باإدارة املجال�س الرم�شانية القانونية التي تنظمها وزارة الداخلية 
يف خمتلف اإمارات الدولة خالل �شهر رم�شان املبارك حتت �شعار /القانون 

يجمعنا وتهدف ملناق�شة خمتلف الق�شايا التي تهم املجتمع.
واأكد �شموه خالل اللقاء اأهمية الإعالم ودوره يف تعزيز م�شرية التنمية والبناء 
اأن الإعالميني  اإىل  الإم��ارات يف �شتى املجالت م�شريا �شموه  التي ت�شهدها 
هم �شفراء احلقيقة و�شركاء فاعلون يف الرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة 
للجمهور عرب ر�شالتهم الوطنية الل�شيقة باحتياجات النا�س ومعرفة اآرائهم 
وتطلعاتهم. وجدد �شموه التذكري باأن ما حتققه الإم��ارات من جناحات يف 
امليادين كافة اإمنا مرده لتميز قيادة الوطن وحر�شها على اأن تبقى الإمارات 

يف مقدمة بلدان العامل اأمنا وا�شتقرارا.
املو�شوعات  م��ن  جملة  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  والإع��الم��ي��ون  �شموه  وت��ب��ادل 
الوطنية �شواء ما يتعلق منها بربية الن�سء اأو الريا�شة والربية والرفيه 
و�شول اإىل مو�شوعات تتعلق بتعزيز قيم الولء والنتماء للوطن واحلر�س 
كافة  اإقامتها يف  املزمع  الرم�شانية  املجال�س  وتتناول  الطيبة.  �شمعته  على 
اإم��ارات الدولة مفهوم ثقافة احرام القانون واأهميته من اجلانب الديني 
والجتماعي والقانوين مبا يولد قناعة را�شخة لدى الأفراد باحرام القانون 
من منطلق املبداأ الثابت القائم على القتناع ولي�س من منطلق اخلوف من 
العقوبة واجلزاء القانوين من خالل بيان اأهمية الثقافة القانونية الالزمة 

حلماية الأفراد من تبعات خمالفة اأحكام القانون.
بتقدمي  الإع��الم��ي��ني  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ل��ق��اء ط��ال��ب  خ��ت��ام  ويف 
مقرحاتهم عقب تلك اللقاءات لال�شتفادة منها يف ر�شم �شيا�شات التوا�شل 

ومنذر  اإعالمية  الع�شيلي  وح�شة  الإم���ارات  ابوظبي  قناة  يف  برامج  مقدم 
املزكي اإعالمي وعبداهلل املطوع مرا�شل قناة العربية يف دولة الإمارات. اإىل 
اإدارة الإع��الم الأمني يف الأمانة  اأكد املقدم �شعيد اخلاجة نائب مدير  ذلك 
العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اأهمية املجال�س 
�شرطة  اأن  اإىل  م�شريا  الإيجابية..  املجتمعية  القيم  تر�شيخ  يف  الرم�شانية 
الأح��داث يف  واملعا�شر حتر�س على مواكبة  اأبوظبي وعرب نهجها احلديث 
التوعية  يف  دوره��ا  عن  ف�شال  وال�شراكة  الفعال  التوا�شل  وحتقيق  املجتمع 
الهادفة لفتا اإىل اأهمية دور و�شائل الإعالم يف اإجناح هذه الفعالية بالتن�شيق 
مع الإعالم الأمني لتعزيز القيم اليجابية وتو�شعة الآفاق املعرفية لأفراد 
املجتمع والتثقيف والتوجيه والإر�شاد للوقوف بوجه الظواهر ال�شلبية من 
خالل بث ر�شائل توعوية ت�شهم يف رفع م�شتوى الثقافة العامة. من جانبه 
قال املقدم الدكتور �شالح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احرام القانون اإن 
جناح املجل�س الرم�شاين يف دورته الأوىل التي انطلقت العام املا�شي بتجاوب 
الإم���ارات  وج��اب��ت  الرم�شانية  اخليمة  يف  احلا�شرين  اجلماهري  وتفاعل 
الأجواء  ل�شتثمار  املواطنني  منازل  اإىل  بالتوجه  احلايل  العام  تكلل  ال�شبع 
الرم�شانية العائلية التي جتمع الأهل والأ�شدقاء فتكون جل�شاتنا القانونية 

اأكرث ودية وقربا ممن نرغب بالتوا�شل معهم.
واأ�شاف اإن املجال�س الرم�شانية لهذا العام �شتكون اأكرث زخما وفاعلية تر�شخ 
الروح اجلماعية لل�شهر الكرمي حيث �شتعقد اأربعة جمال�س قانونية تتناول 
�شبع  جمل�س  كل  و�شي�شمل  وريا�شية  وتربوية  ثقافية  اإعالمية  مو�شوعات 
جل�شات متزامنة تعقد جميعها بالوقت ذاته يف كل اإمارة من اإمارات الدولة. 
و�شيتم اإلقاء ال�شوء يف كل جمل�س على جمموعة قوانني قد يجهلها البع�س 
ويخالفها دون ق�شد اأو دراية ومن ثم بيان �شرورة اإيجاد عالقة اإيجابية بني 
الفرد والقانون ليقتنع الفرد من تلقاء نف�شه باأن هذه القوانني التي تطبق 
عليه قد و�شعت لغاية حمددة وهدف معني جوهره حماية الأفراد وحتقيق 

املجتمعي واخلدمي للوزارة مبا يحقق الأهداف العامة للحكومة الحتادية 
يف م�شعاها اإىل الرتقاء الدائم مب�شتوى اخلدمات املقدمة للجمهور.

فيما اأعرب الإعالميون عن �شعادتهم بهذه البادرة املجتمعية مثمنني الدور 
روؤ���ش��اء وم��روؤو���ش��ني من  الداخلية  ب��ه وزارة  تتميز  ب��ات��ت  ال���ذي  احل�����ش��اري 

�شفافية وحتديث وتعاون بناء مع خمتلف مكونات املجتمع.
ح�شر اللقاء العميد علي خلفان الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة ل�شرطة 
الفنية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  مدير  ب���دران  خليل  ف��واز  الدكتور  والعقيد  اأبوظبي 
والإع��الم الأمني يف الأمانة العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اإدارة �شكرتارية مكتب �شمو  ال�شاعدي مدير  الداخلية والعقيد �شعود  وزير 
احرام  ثقافة  مكتب  مدير  الغول  �شالح  الدكتور  واملقدم  الداخلية  وزي��ر 
القانون. وح�شر اللقاء من اجلانب الإعالمي كل من حبيب ال�شايغ م�شت�شار 
امل�شئول وحممد  التحرير  ورئي�س  والن�شر  والطباعة  لل�شحافة  دار اخلليج 
احلمادي رئي�س حترير جريدة الحتاد و�شامي الريامي رئي�س حترير جريدة 
الإمارات اليوم والدكتور حبيب غلوم مدير املراكز الثقافية بوزارة الثقافة 
املنطقة  ال�شارقة  قناة  مدير  ال�شويجي  وحممد  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
ال�شرقية وحممد جنيب مدير قنوات اأبوظبي الريا�شية وح�شن حبيب نائب 
والكاتبة  البيان  املعيني جريدة  ف�شيلة  والكاتبة  الريا�شية  دبي  قناة  مدير 
املعلق  دبي وعدنان حمد  قناة  �شنجل  �شلطان جريدة الحت��اد وعلي  عائ�شة 
اإذاع��ة عجمان  املذيع يف  الريا�شية وعبداهلل خ�شيف  الريا�شي يف قناة دبي 
وعبد الرحيم البطيح مدير مركز الأخبار يف تلفزيون اأبوظبي وعي�شى امليل 
مدير قناة اأبوظبي الإمارات واأ�شامة الأمريي مقدم برامج يف قناة اأبوظبي 
الريا�شية وهيثم احلمادي مقدم الربامج يف قناة ابوظبي الريا�شية ورا�شد 
اإ�شماعيل مقدم برامج  اإذاع��ة نور دبي وعبداهلل  اخلرجي مقدم الربامج يف 
اآل  وعلي  عربية  نيوز  �شكاي  يف  مذيع  حريز  بن  وفي�شل  دب��ي  �شما  قناة  يف 
ال�شام�شي  وعلي  ابوظبي  قناة  من  اليماحي  واأحمد  اإعالمي  نا�شط  �شلوم 

العدل وامل�شاواة يف املجتمع واأن هذه القوانني حتقق الفائدة واحلماية بن�شبة 
اأكرب فيقتنع الفرد باأن م�شلحته وم�شلحة كل من حوله تكمن يف احرام 

القانون ويف الدعوة اإىل احرام القوانني.
و���ش��ريك��ز ك��ل جمل�س ع��ل��ى دور م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين يف غ��ر���س هذه 
تر�شيخ  يف  الإع���الم  دور  مناق�شة  �شتتم  كما  املجتمع  يف  الإيجابية  الثقافة 
القانونية  الأ�ش�س  بيان  مع  اجلمهور  وع��ي  وتعزيز  العليا  الإيجابية  القيم 
التن�شئة  موؤ�ش�شات  دور  الربوي  املجل�س  و�شيتناول  التعبري.  ملو�شوع حرية 
الجتماعية يف غر�س هذه الثقافة لدى الأبناء مبا يحميهم من اأهم العوامل 
التي ت�شهم يف تكوين �شخ�شية م�شطربة وغري متوافقة مع اأنظمة وقوانني 
وقيم املجتمع مع الركيز على مواقع التوا�شل الجتماعي وتاأثريها على 
النا�شج  غ��ري  ف�شولهم  م��ن  اأبنائهم  حماية  يف  الأه���ل  رق��اب��ة  ودور  ال�شباب 
الذي يجعلهم عر�شة ل�شتغالل الآخرين عرب هذه املواقع. ويناق�س املجل�س 
الريا�شي ال�شورة الريا�شية للم�شاهري من الريا�شيني الذين يعدون مركزا 
من مراكز القيادة الأخالقية يف املجتمع ير�شلون يف كل ما يقومون به من 
�شلوك ر�شائل اأخالقية �شمنية لالأجيال.. اأما املجل�س الثقايف ف�شيبحث دور 
العادات والتقاليد يف دعم احرام القانون حيث ت�شكل العادات جزءا مكمال 
للقواعد القانونية املكتوبة كما تعترب م�شدرا مهما من م�شادر بناء الهوية 
الوطنية . وتاأتي هذه املجال�س الرم�شانية اإنطالقا من حر�س الوزارة على 
واأفراد  موؤ�ش�شات  م��ن  املجتمع  �شرائح  خمتلف  ب��ني  القانوين  ال��وع��ي  ن�شر 
خ�شو�شا يف الق�شايا التي يواجهونها من خالل الأ�شتعانة بخربات علمية 
بالنقا�س  الرم�شانية  اجلل�شات  وتتناول  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  عالية  كفاءة  ذات 
جملة من الق�شايا واملحاور القانونية من اأبرزها دور املوؤ�ش�شات الأعالمية 
والربوية والريا�شية يف غر�س ثقافة اأحرام القانون وكذلك دور العادات 
والتقاليد يف هذا ال�شاأن كما تتناول تاأثري مواقع التوا�شل الأجتماعي على 

ال�شباب واحلرية وامل�شوؤولية.

•• ابوظبي-الفجر: 

بالتعاون  ابوظبي  مدينة  ببلدية  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  ادارة  نظمت 
اطارات  لل�شيارات حملة لفح�س  امل�شعود  و�شركة  املرافق والمن  ادارة  مع 
�شيارات موظفي ومراجعي البلدية والتحقق من حالة الط��ارات وتوعية 
مالك ال�شيارات باأهمية اتباع بع�س اخلطوات الب�شيطة للتاأكد من حالة 
لدى  البيئة  على  واملحافظة  بال�شالمة  الل��ت��زام  تر�شيخ  بهدف  الط���ارات 
اأبناء املجتمع، وم�شاعدة ال�شائقني على اللتزام بقواعد �شالمة الإطارات 
التحقق من  ع��ادة  واكت�شاب  فيها  الهمال  ي�شببها  التي  احل��وادث  وتفادي 

�شركائها  م��ع  ال��ت��ع��اون  م��ن خ��الل  البلدية  ال��ت��وج��ه تدعمه  ه��ذا  ان  وق���ال 
لإر�شاء  وامل��ادي��ة  الفنية  الإمكانيات  ت�شخري  خ��الل  وم��ن  ال�شراتيجيني 

معايري ال�شالمة وذلك جت�شيدا لل�شروط ال�شحية والبيئة املن�شودة.
البيئة وال�شحة وال�شالمة  ادارة  العزيز زعرب مدير  املهند�س عبد  وا�شار 
املوظفني  واإقبال من  ان احلملة حققت جناحا كبريا، ولقت جتاوبا  اىل 
واملراجعني، للتعرف على الإجراءات ال�شحيحة ل�شيانة الإطارات والعناية 
بها، وكذلك التعرف على اأهمية الإطارات يف احلفاظ على �شالمة ال�شيارة 

وخف�س معدلت حوادث الطرق.
واكد ان احلملة ا�شتهدفت فح�س �شغط هواء الإطار املنا�شب وقيا�س عمق 

الإطارات ب�شكل منتظم ل�شمان ال�شالمة.
اط��ارات اكرث من  ا�شتمرت احلملة على م��دار يومني ومت خاللها فح�س 
التي قد تنجم عن  املخاطر  ا�شحابها بحالتها لتجنب  �شيارة وتنبيه  الف 

عدم اللتزام بتبديل التالف منها او املنتهية �شالحيتها.
واأكد املهند�س �شالح عو�س ال�شراج املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن 
بلدية  ا�شراتيجية  ي��اأت��ي �شمن  احل��م��الت  ه��ذه  اإط���الق مثل  اأن  ب��الإن��اب��ة 
اأبوظبي الرامية اإىل حتقيق معدلت مرتفعة من امل�شهد احل�شاري وتوعية 
ال�شائقني باأهمية اللتزام ب�شروط وموا�شفات ال�شالمة والمان يف اطارات 

ال�شيارات كونها احد ال�شباب الرئي�شية لوقوع احلوادث املروية. 

نق�شة الإطار، لتفادي خماطر القيادة الواقعة جراء القيادة باإطارات ذات 
اإط���ارات ل حتتوى على �شغط ه��واء بالقدر املنا�شب  اأو  �شغط ه��واء زائ��د 
�شالحيتها  وم��دى  الط���ارات  حالة  عن  بتقرير  ال�شيارة  �شاحب  واخطار 
لل�شري.  وقال اأن الهدف الأ�شا�شي من هذه احلملة هو زيادة الوعي لدى 
ال�شائقني حول فوائد ومزايا قيادة ال�شيارة بعد التاأكد من �شيانة اإطاراتها 
بال�شكل املنا�شب، مو�شحا اأن البلدية �شتوا�شل تنظيم مثل هذه احلمالت 
، وهناك فر�س لمتدادها لت�شمل كافة مراكز البلدية، حتى ي�شتفيد منها 
ن�شب  خف�س  يف  ي�شاهم  مب��ا   ، ال�شيارات  ومالكي  اأ�شحاب  م��ن  ع��دد  اأك��رب 

حوادث الطرق، من خالل القيادة ال�شليمة الآمنة.

�شاعة، م�شريا اىل تخ�شي�س رقم هاتفي للجمهور )050-7669229( 
اأم��ن��ي ب��الإ���ش��اف��ة اإىل رقم  اإخ���الل  اأو  اأي���ة ظ��اه��رة  للتوا�شل والإب����الغ ع��ن 

 . الطوارئ )999( 
املجتمع على  اأف��راد  التحريات واملباحث اجلنائية كافة  اإدارة  ونا�شد مدير 
وعدم  الت�شول  لظاهرة  الت�شدي  يف  ال�شرطة  رج��ال  مع  التعاون  ���ش��رورة 
بل  منازلهم،  بدخول  لهم  ال�شماح  اأو  املت�شولني  لهوؤلء  باأموالهم  التربع 
عليهم �شرعة الإبالغ عنهم، ملا قد ي�شببونه من جرائم اأو اإخاللت اأمنية 
ت�شر باملجتمع، واأ�شار بان هنالك جميعات خريية معتمدة من قبل الدولة 
مل�شتحقيها  تو�شيلها  و  العينية  و  امل��ادي��ة  التربعات  ل�شتقبال  ومرخ�شة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر  

�شمن اخلطة الأمنية اخلا�شة ب�شهر رم�شان الف�شيل اأعلنت الإدارة العامة 
للعمليات ال�شرطية متمثلة يف اإدارة التحريات و املباحث اجلنائية بالقيادة 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة تقدمي اخلدمة لكل من يحتاجها خالل هذا 

ال�شهر من خالل دوريات �شاهر .
اجلنائية  واملباحث  التحريات  ادارة  مدير  منخ�س  اهلل  عبد  العقيد  وق��ال 
ال�شرطة  تعتزم  التي  امل�شاعدة  خلدمة  دعما  ياأتي  ال��دوري��ات  ت�شيري  ب��اأن 
وع�شرين  الأربعة  م��دار  على  و  الف�شيل  ال�شهر  خالل  للجمهور  تقدميها 

ح�شب القنوات ال�شرعية و املعروفة.   
 وجدير بالذكر ان اخلطة الأمنية التي وجه اللواء �شمو ال�شيخ طالب بن 
�شقر القا�شمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة تنفيذها خالل �شهر رم�شان 
تت�شمن الركيز على مناطق تواجد الأحياء ال�شكنية و الأ�شواق و املحال 
التي  الت�شول  التجارية، ملنع الإخ��اللت الأمنية يف املجتمع ومنها ظاهرة 
ي�شتغلها البع�س ل�شتدرار عطف وكرم النا�س خالل هذا ال�شهر الف�شيل 
يف  و  امل�شاجد  عند  خا�شة  الت�شول  اأ���ش��ل��وب  بامتهان  املالية  املبالغ  جلمع 
الأحياء ال�شكنية و الأ�شواق م�شتغلني �شهر رم�شان ملا ميتاز به من طابع 

ديني و اإمياين يحث على فعل اخلري و الإح�شان.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شغل اخلطيب 

CN 1037574:الفني للديزل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالواحد �شالح حممد ال�شابري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد في�شل علي �شالح بن بريك

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نادي ال�شاموراي 
الريا�شي رخ�شة رقم:CN 1141658 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عيظه عبداهلل عبيد العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر حممد حمد عبيد العريف الظاهري

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقر�س ملكافحة 
احل�شرات رخ�شة رقم:CN 1474476 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خمي�س �شامل خلفان املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن حممد ح�شن احلو�شني

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انيجما للت�شميم 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167197 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ال�شيخ �شلطان �شرور �شلطان الظاهري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

A.A.A. INVESTMENT حذف ايه . ايه . ايه . انف�شتمنت
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1096970 بال�شم التجاري اخلط ال�شريع 
ملواد البناء بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فطائر اخلليج ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1020125 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل احمد ابراهيم جا�شم احلو�شني من 15% اىل %39
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبدالوهاب ا�شماعيل حممد �شيار احلو�شني من 25% اىل %30
تعديل ن�شب ال�شركاء

في�شل علي يو�شف عبداهلل ال علي من 25% اىل %31
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحيم ح�شن حممد احمد الزرعوين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فتحي عقيلي عبدالكرمي ح�شانني
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/م�شتودع بامعبد  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1026226:لال�شباغ العاملية رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل عبدالهادي بامعبد )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف عبداهلل عبدالهادي بامعبد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي عبداهلل املعبدي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فن ال�شباغ ل�شيانة املباين

رخ�شة رقم:CN 1030091 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك �شامل را�شد �شامل ال�شاعدي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مبارك �شامل را�شد �شامل ال�شاعدي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد كمال طاهر الزبيدي )%100(

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.3*1.2
تعديل ا�شم جتاري:من/فن ال�شباغ ل�شيانة املباين

PAINT ART BUILDING MAINTENANCE

اىل/فن ال�شباغ للديكور
PAINT ART DECOR

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
والرخام  البالط  لتجارة  ال�ش�����ادة/ارت�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1185366 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1.2 اىل 1*1.70

تعديل ا�شم جتاري:من/ارت�شر لتجارة البالط والرخام ذ.م.م
APCHER MARBLE & TILE WORKS LLC

اىل/�شبي�س تون لتجارة العطور وم�شتح�شرات التجميل ذ.م.م
SPACE TOON PERFUME & BEAUTY COSMETICS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع م�شتح�شرات وم�شتلزمات التجميل - بالتجزئة )4772008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع البالط - بالتجزئة )4752011(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القطعة الذهبية للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1347650 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مريون نهار - �شودري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاملني عي�شى �شالح �شاملني احلمادي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.60*0.30 اىل 7*0.30

تعديل ا�شم جتاري:من/القطعة الذهبية للمقاولت العامة
GOLDEN PIECE GENERAL CONTRACTING

اىل/مطعم ناي�س برن�س
NICE PRINCE RESTURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإعــــــــــالن
الب�شتان  حديقة  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1143880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبيد عبداهلل �شامل اجلابري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حممد عبداهلل ح�شني اخلوري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم حديقة الب�شتان
AL BUSTAN PARK RESTURANT

اىل/مطعم زهرة ملتان
MULTAN FLOWER RESTAURANT

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة بن خليفه

 رخ�شة رقم:CN 1049262 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*0.85

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة بن خليفه
BIN KHALIFA GROCERY

اىل/كافترييا بن خليفة
BIN KHALIFA CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  اخلليج  نهام  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1019935 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2.50*1 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة نهام اخلليج للمقاولت وال�شيانة العامة

NIHAM AL KHALIJ CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة نهام اخلليج لل�شيانة العامة

NIHAM AL KHALIJ GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

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

CN 1158067:ال�شبع العقارية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

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

CN 1158484:شوماين للت�شوير رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  ال�شرق  ال�ش�����ادة/�شوء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1143888 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حامت �شالح فرج �شعيد عبدالعزيز الكثريي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد ال�شيد �شالح م�شلح علي احلربي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوء ال�شرق للمقاولت العامة ذ.م.م
EASTERN LIGHTS GENR-CONT LLC

اىل/�شوء ال�شرق للو�شاطة التجارية ذ.م.م
EASTERN LIGHTS COMMERCIAL BROKERS LLC

املنطقة  الغربية اىل  املنطقة  بلدية  يثي  ليوا  الغربية  املنطقة  تعديل عنوان/من 
الغربية اجلبانة ق )89 - 90  املنطقة  الغربية ليوا مالك بلدية  املنطقة  الغربية 

- 91 - 92( مكتب رقم 43
تعديل ن�شاط/ا�شافة و�شيط جتاري )6499014(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابو �شفوان 

 CN 1060893:خلياطة املالب�س الن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�س اهلل �شمت اهلل خان - خان )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امان اهلل �شومت اهلل

مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإعــــــــــالن
غياثي  ال�ش�����ادة/ن�شيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1157640:لت�شليح عوادم ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان ح�شن احمد �شامل م�شاعد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شيعد �شامل حميد بالعبد املن�شوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لولو �شتايل لالثاث ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1150806 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/لولو �شتايل لالثاث ذ.م.م
LULU STYLE FURNITURE LLC

اىل/لولو �شتايل انتريير ديزاين ذ.م.م
LULU STYLE INTERIOR DESIGN LLC

ال�شيخ  �شمو  املالك   93 2 ق 8 خمزن  م  ال�شناعية  ابوظبي م�شفح  تعديل عنوان/من 
حمدان بن زايد ال نهيان اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 12% حمل رقم 14

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(

تعديل ن�شاط/حذف ق�س وتف�شيل ال�شتائر )9524002(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل اليحر للدواجن

رخ�شة رقم:CN 1517280 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي هادي حمد فرحان الحبابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد اهلل جابر �شعيد علي جابر اجلابري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل اليحر للدواجن
AL YAHAR POULTRY SHOP

اىل/فر�س درنك للع�شائر
FRESH DRINK JUICE

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الع�شائر  - بالتجزئة )4722002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة)4721010(

تعديل ن�شاط/حذف بيع البي�س - بالتجزئة )4721003(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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�لعيادة �لنف�ضية مب�ضت�ضفى �ل�ضيخ خليفة بعجمان تقدم برناجما تلفزيونيا طو�ل رم�ضان
ودرا�شة امل�شاكل العقلية والنف�شية ، حيث تقوم با�شتقبال احلالت التي 

يتم حتويلها من مراكز الرعاية ال�شحية الولية واق�شام امل�شت�شفى.
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  مب�شت�شفى  النف�شية  ال��ع��ي��ادة  رئي�س  واأ���ش��ار 
و525   ، املواطنني  هناك1056من  املراجعني  بني  من  اأن  بعجمان 

من الوافدين.
اأن���ه �شمن اه��ت��م��ام ال��ع��ي��ادة النف�شية يف  وق���ال ال��دك��ت��ور ف��الح خ��ط��اب 
ت�شورات  وت�شحيح  الثقافة  ن�شر  زايد يف  بن  ال�شيخ خليفة  م�شت�شفى 
النا�س حول الطب النف�شي فقد مت اإع�داد برنامج يومي مع تلفزيون 
ال�شابعة  ال�شاعة  ي��ق��دم يف  ي��وم��ي  ب��رن��ام��ج  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و   ، عجمان 

والن�شف بعد الفطار يوميا.

•• عجمان ـ الفجر 

ك�شف الدكتور فالح خطاب رئي�س العيادة النف�شية مب�شت�شفى ال�شيخ 
النف�شية يف  العيادة  اأع��داد املرددين على  اأن  خليفة بن زايد بعجمان 
من  الأول  الن�شف  خ��الل  بعجمان  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 

العام اجلاري بلغوا نحو 1581 مراجعا.
600 �شخ�س  ال��ع��ي��ادة جت���اوزوا  امل�شجلني يف  ع��دد  اأن  وق���ال خ��ط��اب، 
م�شاكل  لديها  العيادة  تراجع  التي  احل��الت  من  الكثري  اأن  مو�شحا 
اجتماعية يف جانب العالقات الزوجية ، بال�شافة اإىل امل�شاكل املالية 
ت�شخي�س  على  يقوم  النف�شي  ال��ع��الج  اأن  خطاب  واأك���د  ال��دي��ون.  مثل 

ومت الركيز يف هذه احللقات على كل ما يهم النا�س يف كيفية التعامل 
نف�شية  نظر  وجهة  من  واحلياتية  والوظيفية  الأ�شرية  امل�شاكل  مع 
حاجز  وك�شر   ، واملجتمع  النف�شي  الطبيب  ب��ني  الثقة  زي���ادة  ب��ه��دف 
التعامل مع  النا�س يف كيفية  ، وتعريف  النف�شي  اخلوف من الطبيب 

املر�شى النف�شيني.
اأن  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  مب�شت�شفى  النف�شية  العيادة  رئي�س  واأ���ش��ار 
الربنامج التلفزيوين �شيتناول عدة موا�شيع منها الإدمان ، والكتئاب 
، وثنائي القطب الوجداين ، والف�شام ، والرهاب الجتماعي ، والتوتر 
والقلق ، فرق احلركة والت�شتت عند الأطفال ، والتبول الليلي ، وفقدان 

ال�شهية الع�شابي ، وغريها من املوا�شيع النف�شية.

رئي�ص �لوزر�ء �لإثيوبي 
ي�ضتقبل �ضفري �لدولة

•• اأدي�س اأبابا -وام:
الدكتور  �شعادة  اإثيوبيا  وزراء  رئي�س  دي�شالني  ماريام  هيلي  دول��ة  ا�شتقبل 
يو�شف عي�شى ح�شن ال�شابري �شفري الدولة لدى جمهورية اإثيوبيا املندوب 

الدائم لدى الحتاد الأفريقي وذلك بالق�شر الوطني يف اأدي�س اأبابا.
العالقات  ت�شهده  ال���ذي  امل�شتمر  التطور  اللقاء  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
الثنائية بني الدولة واإثيوبيا وخا�شة يف املجالت القت�شادية وال�شتثمارية 
حتظى  التي  املحورية  املجالت  كاأحد  املتجددة  الطاقة  جمال  تناول  و   ..
الدولة  واأن  ل�شيما  امل�شرك  العمل  و�شبل  البلدين  م��ن  كبري  باهتمام 

حتت�شن مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )ايرينا(. 

�طالق فعاليات رم�ضان عجمان تقوى و�إميان يف ن�ضختها �ل�ضابعة

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  �شهد 
التنمية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ى 
الدائرة  احتفال  بعجمان  ال�شياحية 
بتكرمي موظفيها الفائزين بجائزة 
ال���رثي���ا رب����ع ال�����ش��ن��وي��ة ال��ت��ي متنح 
الأوىل  بدورتها  منهم  للمتميزين 
ب���ح�������ش���ور ����ش���ع���ادة ف��ي�����ش��ل اأح���م���د 
وعدد  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  النعيمي 
من مدراء الدوائر املحلية بعجمان 

ومدراء الإدارات واملوظفني.
حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  واأك���د 
يف ت�����ش��ري��ح ل��ه ع��ق��ب احل��ف��ل الذي 
تكرمي  اأن  عجمان  متحف  يف  اأق��ي��م 
ياأتي  ال���رثي���ا  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���زي���ن 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  جت�شيدا 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
ب��ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة اجل�����ودة وال��ت��م��ي��ز يف 
ثقافة  واإ����ش���اع���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الأداء 
ت��ك��رمي امل��ت��م��ي��زي��ن مل���ا ل��ه��ا م���ن دور 

الب�شري  العن�شر  تطوير  يف  كبري 
والإرتقاء بالأداء واإر�شاء منوذج من 
التناف�س  ب��روح  يتميزون  املوظفني 
والقدرة على الإجن��از والإب���داع مبا 
يحقق ر�شالة دوائر حكومة عجمان 
من حيث الإنتاج واجلودة وتب�شيط 

الإجراءات و�شهولة التعامل.
اأن اجل��ائ��زة تعرب عن متابعة  وذك��ر 
واهتمام �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل�س التنفيذي بتكرمي املتميزين 
وجعل املوظف منطلقا يف اأي تغيري 

وتطوير من�شود وحث الآخرين على 
ال��ل��ح��اق ب��رك��ب ال��ت��م��ي��ز مب���ا ي���وؤدي 
اجلودة  ثقافة  ن�شر  اإيل  النهاية  يف 
الإم�������ارة ودع����م عجلة  وال��ت��م��ي��ز يف 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
الب�شري  العن�شر  اإن  واأ�شاف  فيها. 

ياأتي يف اأول �شلم اهتمامات الدائرة 
تقدم  اأي  يف  ال��رم��ح  راأ����س  باعتباره 
اأن  مو�شحا  نبتغيه  واإجن���از  نن�شده 
اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال���دائ���رة ت��رك��ز على 
واإيجاد  الب�شرية  بالكوادر  الهتمام 
بيئة تناف�شية .. وحث اجلميع على 

التناف�س والإبداع يف العمل.
يف  النعيمي  في�شل  ق��دم  جانبه  من 
عبدالعزيز  لل�شيخ  ال�����ش��ك��ر  كلمته 
الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
على  وحر�شه  املتوا�شل  دعمه  على 
ت��ط��وي��ر وحت��ف��ي��ز وم�����ش��ارك��ة امل���وارد 
التنمية  ب����دائ����رة  ل��ي�����س  ال��ب�����ش��ري��ة 
م�شتوى  على  بل  وح�شب  ال�شياحية 

اإمارة عجمان.

ال�شيخ  اأن  ال���ن���ع���ي���م���ى  واأو��������ش�������ح 
كان  النعيمى  حميد  بن  عبدالعزيز 
تطوير  ب�شرورة  ع��ام  قبل  وج��ه  قد 
اأدوات ت�شاهم يف حتفيز  وا�شتحداث 
واأن  ال��ب�����ش��ري��ة  امل��������وارد  وت�����ش��ج��ي��ع 
املبادرات  اأ���ش��ح��اب  العنا�شر  ت��ك��اف��اأ 
واأن  املوؤ�ش�شي  واللتزام  والبتكارات 
يتم دعم من يتبنى مبادىء التميز 
اأعمال  مبجالت  واجل��ودة  املوؤ�ش�شي 
الدائرة م�شريا اىل ان دائرة التنميه 

ال�شياحية.
التنمية  دائ���رة  طموح  اأن  اإىل  ون��وه 
اإيجابية  اأن تكون النتائج  ال�شياحية 
املوظفني  بني  الإيجابية  واملناف�شة 
ف��ى ال��ع��ام ال��ق��ادم اأع��ل��ى ع��ن املعدل 

رئي�شها  بطموح  ترتقي  واأن  احلايل 
بالدورة  امل�شاركة  ت��ك��ون  ب���اأن  ووع���د 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع موظفي 
عن  اأع��ل��ى  بن�شبة  و�شتكون  ال��دائ��رة 
الأخذ  �شيتم  كما   .. الأوىل  ال���دورة 
التح�شني  ن��ق��اط  جميع  ب��الإع��ت��ب��ار 
التقييم  ب��ه��ا جل��ن��ة  ت��ق��دم��ت  ال����ذي 
وليد  د.  و���ش��م��ت  الأوىل  ب���ال���دورة 
النقبي مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة 
رئي�س اللجنة و �شعاد الزعابي نائب 
الإ�شراتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��دي��ر 
والتميز املوؤ�ش�شي ع�شو منتدب من 
دائ��رة الأرا�شي والأم��الك و عائ�شة 
دائرة  من  منتدب  ع�شو  ال�شويدي 

الأرا�شي والأمالك.

بعد ذلك قام ال�شيخ عبدالعزيز بن 
الفائزين  بتكرمي  النعيمى  حميد 
تنفيذى  اجلناحى  على  جمال  وهم 
�شياحى وح�شل على جائزة  ت�شويق 
وحممد  وامل��واظ��ب��ة  الن�شباط  فئة 
الدعم  ق�شم  رئي�س  البلو�شى  على 
فئة  ج��ائ��زة  على  وح�شل  املوؤ�ش�شى 
ك��م��ا ح�شلت  وال���ك���ف���اءة  الن��ت��اج��ي��ة 
فئة  على  امل�����ش��ان��دة  اخل��دم��ات  ادارة 
حجب  مت  ف��ي��م��ا  امل��ت��م��ي��زة  الدارة 
جائزة فئة التطور و تقدم امل�شتوى 

لعدم وجود مناف�شني.
ك���م���ا ك�����رم رئ���ي�������س ال�����دائ�����رة جلنة 
كبريا  جمهودا  بذلت  التى  التقييم 

خالل الفرة املا�شية .

•• عجمان ـ الفجر 

الدورة  فعاليات  انطلقت يف عجمان 
رم�شان  ���ش��ه��ر  لأن�����ش��ط��ة  ال�����ش��اب��ع��ة 
�شعار رم�شان عجمان  الكرمي حتت 
تنظمها  وال����ت����ي   ، واإمي��������ان  ت���ق���وى 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة 
يف عجمان برعاية �شمو ال�شيخ عمار 
بن حميد النعيمي، ويل عهد عجمان 
الأج�����واء الميانية  وذل���ك لإث����راء   ،
بالعديد من  الف�شيل  ال�شهر  خالل 
والجتماعية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال��ث��ق��اف��ي��ة. وت��ت��م��ي��ز ف��ع��ال��ي��ات هذا 
ال�شكل  يف  وال�����رثاء  ب��ال��ت��ن��وع  ال���ع���ام 
الأ�شالة  قيم  ير�شخ  مبا  وامل�شمون، 
وي�����ش��ف��ي م���زي���دا م���ن ال��ت��ج��دي��د يف 
الأ�شيلة  الإ�شالم  ن�شر قيم وتعاليم 
املهند�س  وق����ال  امل���ج���الت.  ك��اف��ة  يف 
عام  اأم���ني  امل��ط��رو���ش��ي  �شيف  �شعيد 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
الفعاليات  اإن  للفعاليات،  املنظمة 
�شنوي  ب�شكل  ك��ب��ريا  ت��ط��ورا  ت�شهد 
وتاأتي  املقدمة،  الربامج  م�شتوى  يف 
الإميانية  ال����روؤي����ة  م���ن  ان���ط���الًق���ا 
اهتمام  م���ن  وا���ش��ت��ل��ه��اًم��ا  ال��ف��اع��ل��ة، 

التجويد وعذوبة ال�شوت والرتيل 
احل�����ش��ن، وذل�����ك ل���ش��ت��م��ال��ة جموع 
امل�شلني للمحافظة على هذه ال�شنن 
الف�شيلة، ومن بينهم ف�شيلة ال�شيخ 
عبدالعزيز  وال�����ش��ي��خ  ري�����ان  ع�����ادل 
ال������زه������راين، ال�������ش���ي���خ ع���ب���د ال����ويل 
 ، ال��غ��ام��دي  �شعد  وال�شيخ  الأرك����اين 
ال�شيخ �شيخ ال�شاطري ، ال�شيخ نايف 

الفي�شل و ال�شيخ فار�س عباد.
تنظم  ال���رف���ي���ه���ي  ال�����ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
الريا�شية  البطولة  فعالية  اللجنة 
ل��ك��رة ق��دم ال�����ش��الت ب��ه��دف توجيه 
مهاراتهم  وتنمية  ال�شباب  ط��اق��ات 
تناف�س عدد  البطولة  �شت�شهد  حيث 
من الفرق للكبار وال�شباب يف مركز 
���ش��ب��اب ع��ج��م��ان مب��ن��ط��ق��ة م�شريف 
وتنظيم  اإ��������ش�������راف  حت�����ت  وذل���������ك 
جمموعة من املتخ�ش�شني يف املجال 
ال��ري��ا���ش��ي، و���ش��ت��ك��ون ن��ق��ط��ة جذب 
ملجموعة كبرية من ال�شباب. ا�شافة 
اىل ح�ش�س اللياقة البدنية للرجال 
للمحافظة  ت��ه��دف  ال��ت��ى  وال��ن�����ش��اء 
تخ�شي�س  مع  العامة،  ال�شحة  على 
وت�شهد  لكل منهما.  اأماكن خمتلفة 
ع���دة م�����ش��اب��ق��ات ثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وح���ر����س 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي، ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان، نظرا 
مل���ا مي��ث��ل��ه ه���ذا ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل يف 
اإميانية  مكانة  من  امل�شلمني  نفو�س 

كبرية، كرمز للرحمة واخلري.
ال�شابعة  ال���دورة  فعاليات  وت�شتمل 
جوانب  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان  ل���رم�������ش���ان 
وثقافية  وريا�شية  روحية  وف��ق��رات 
للقراآن  ع��ج��م��ان  ج��ائ��زة  منها  ع���دة 
الهتمام  اإىل  تهدف  والتي  الكرمي 
بحفظه  وال����ع����ن����اي����ة  اهلل  ب����ك����ت����اب 
وجت��وي��ده وت��الوت��ه كما ت��ه��دف اإىل 
اإم�����ارة عجمان  ت��ك��رمي احل��ف��اظ يف 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى م��راج��ع��ة احلفظ 
والتقان. ا�شافة اىل م�شروع امل�شجد 
ترغيب  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ع��ام��ر، 
ع��ل��ى �شالتي  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ن��ا���س يف 
الراويح والقيام، وذلك با�شت�شافة 
جمموعة م��ن ال��ق��راء امل��ع��روف��ني يف 
ال���ع���امل الإ����ش���الم���ي لإح���ي���اء ليايل 
املنظمة  اللجنة  وحت��ر���س  رم�شان، 
ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار جم��م��وع��ة م��ن القراء 
ال����ع����امل  امل�����ع�����روف�����ني يف  والأئ�������م�������ة 
الإ���ش��الم��ي، وامل�����ش��ه��ود ل��ه��م بح�شن 

م�شابقة  م��ن��ه��ا  م��ن��وع��ة،  وت��رف��ي��ه��ي��ة 
الفوتوغرايف  الت�شوير  يف  ع��ك��و���س 
بالتعاون مع  العام  التي جتري هذا 
احتاد امل�شورين العرب بغر�س تعزيز 
املواهب  واكت�شاف  العالمي  الوعي 
يف  واملقيمني  للمواطنني  اجل��دي��دة 
ال��دول��ة، وكذلك دع��م املحرفني يف 
وكذا  الفوتوغرايف،  الت�شوير  جمال 
لالأطفال،  �شنر  �شيتي  م�شابقات 
وم�������ش���اب���ق���ات الأط�����ف�����ال الأي�����ت�����ام يف 
اخل��ي��م��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
التي  الإل���ك���روين،  امل��وق��ع  م�شابقة 
الفعاليات  م���وق���ع  ع���ل���ى  ���ش��ت��ط��رح 
وللعام  ب���وك.  في�س  على  و�شفحته 
اللجنة  تنظم  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين 
فعالية و�شال والتي ت�شعى للتوا�شل 
م���ع ك���اف���ة ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع بهدف 
حيث  واملوا�شاة  التاآخي  قيم  تر�شيخ 
امل�شت�شفيات  يف  امل��ر���ش��ى  زي����ارة  ي��ت��م 
والطمئنان عليهم وتخفيف اآلمهم 
الإفطار  وكذلك  معنوياتهم،  ورف��ع 
بعجمان  امل�����ش��ن��ني  ب�����دار  اجل��م��اع��ي 
لإ�شفاء اأجواء من املحبة والود على 

نزلئها.
ا�شافة اىل فعالية فرحة يتيم ، والتى 

ت��ع��ن��ى ب��ع��ق��د اأم�����ش��ي��ات م��ع ع���دد من 
على  املجتمع  حر�س  لتاأكيد  الأيتام 
الهتمام بهم ورعايتهم وبث الدفء 
كما  دواخ��ل حياتهم.  الجتماعي يف 
ال�شابعة  ال����دورة  فعاليات  �شت�شهد 
جمال�س رم�شانية متنوعة املحتوى 
واملحاور ،حيث �شت�شلط ال�شوء على 
املهمة  والق�شايا  املوا�شيع  من  عدد 
من بينها العمل املجتمعي والبيئي ، 
والأ�شري. يذكر اأن فعاليات رم�شان 
عجمان هذا العام ت�شرك يف رعايتها 
ال��ق��ط��اع العام  ك���ل م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات 
الفطيم،  جمموعة  وه��ي  واخل��ا���س 
دائرة  والتخطيط،  البلدية  دائ���رة 
الأرا���ش��ي والأم���الك، هيئة الأعمال 
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اخل���ريي���ة، 
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ج��م��ان، 
الإ�شالمية والأوقاف، دائرة التنمية 
التنمية  دائ���رة  بعجمان،  ال�شياحيه 
الق��ت�����ش��ادي��ة، دائ���رة امل��ال��ي��ة، الهيئة 
والثقافة،  ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
ل�����ش��رط��ة عجمان،  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
���ش��ن��دوق ال��وق��ف ب��ع��ج��م��ان، منطقة 
عجمان احلرة، موا�شالت المارات، 

وم�شرف عجمان.

حاكم عجمان وويل عهده يعزيان �ملزينة بوفاة و�لده
اأع��رب��وا ع��ن امتنانهم  ال��ذي��ن  املزينة واإخ��وان��ه وذوي���ه 
ل�شموه على موا�شاته ال�شادقة لهم يف م�شابهم اجللل 
اأن يحفظ �شموه من كل  .. راج��ني اهلل العلي القدير 
ال�شيخ   .. ال�شمو حاكم عجمان  �شاحب  رافق  مكروه. 
اأحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�شوؤون املالية 
والإدارية وال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س 
حميد  ب��ن  را���ش��د  وال�����ش��ي��خ  ال�شياحية  التنمية  دائ����رة 
و�شعادة  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي 
عبداهلل اأمني ال�شرفا م�شت�شار �شمو احلاكم وعدد من 

كبار امل�شوؤولني. 

•• دبي-وام:

النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم 
�شمو  ي��راف��ق��ه  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
عجمان  ع��ه��د  ويل  النعيمى  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
خمي�س  اللواء  �شعادة  اإىل  العزاء  ام�س..واجب  �شباح 
وفاة  يف  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  نائب  املزينة  مطر 
املغفور له والده مطر خمي�س املزينة. جاء ذلك خالل 
3 يف  الفقيد يف ط���وار  اأ���ش��رة  م��ن��زل  اإىل  �شموه  زي���ارة 
اللواء خمي�س  �شعادة  اإىل  اإذ قدم �شادق موا�شاته  دبي 

عبد�لعزيز �لنعيمى يكرم موظفى �ضياحية عجمان �لفائزين بجائزة �لرثيا

غرفة عجمان توقع مذكرة تفاهم مع كلية �ملدينة �جلامعية بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  وق����ع����ت 
ع��ج��م��ان م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع كلية 
وذلك  بعجمان  اجلامعية  املدينة 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اط���ر ال��ت��ع��اون بني 
م���ن غرفة  ، وح��ر���ش��ا  ال��ط��رف��ني 
�شراكات  ت���ك���وي���ن  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م���ع 
ي��خ��دم موظفي  ، مب���ا  واخل���ا����ش���ة 
القطاع  وينمي  وعمالئها  الغرفة 

القت�شادي بالمارة.
وق�����ع امل����ذك����رة م����ن ج���ان���ب غرفة 
خلفان  خ��ول��ة  ال���ش��ت��اذة   ، عجمان 
لقطاع  التنفيذي  املدير  ب��در-  بن 
امل���وؤ����ش�������ش���ي، وم�����ن جانب  ال����دع����م 
 ، بعجمان  اجلامعية  املدينة  كلية 
الدكتور حممد �شعد عمرية ، نائب 
توقيع  �شهد  ك��م��ا   ، الكلية  رئ��ي�����س 
الظفري،  نا�شر  �شعادة  التفاقية 
املدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
ب�شاير  وال�شتاذة  الع�شاء،  ودع��م 
التخطيط  اإدارة  مدير  الكميتي، 
املوؤ�ش�شي،  والتميز  ال�شراتيجي 
ومن جانب الكلية ، الدكتور عادل 
القانون،  كلية  عميد  ابوه�شيمة، 
رئي�س  �شبحه،  ���ش��اي��ل  وال��دك��ت��ور 
�شلمى  وال���ش��ت��اذة  الت�شويق،  ق�شم 
القبول  اإدارة  م��دي��ر   ، ���ش��ي��ن��اران 
والت�شجيل، وال�شتاذ با�شل امل�شني، 

مدير ق�شم الت�شويق بالكلية.
ورحب نا�شر الظفري بوفد الكلية 
ع��ج��م��ان تويل  غ���رف���ة  ان  م���وؤك���دا 
اتاحة  يف  كبرية  اهمية  موظفيها 
ال��ف��ر���س ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م مبا 
يلبي تطلعاتهم وطموحاتهم، كما 
اك���د ع��ل��ى م���دى ال��ت��ط��ور والتقدم 

التعليمي  ال��ق��ط��اع  ���ش��ه��ده  ال����ذي 
ب��ف�����ش��ل ح��ر���س وجهود  ب���الم���ارة 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و   ، ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
ومتابعة  ع��ج��م��ان،  ح��اك��م  الع��ل��ى 
ب����ن حميد  ال�������ش���ي���خ ع���م���ار  ���ش��م��و 
عجمان  ع���ه���د  ويل   ، ال���ن���ع���ي���م���ي 
م�شريا  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
القطاع  ت��ط��ور  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
التعليمي بالإمارة يوؤثر بالإيجاب 
الق��ت�����ش��ادي وغريه  ال��ق��ط��اع  على 

من القطاعات احليوية بالمارة.
املدير   - ا���ش��ارت خولة خلفان  كما 
التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�ش�شي، 
الغرفة  ان  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان،  ب��غ��رف��ة 
برامج خا�شة  تنفيذ  حتر�س على 
العمل  بيئة  يدعم  مبا  مبوظفيها 
بها ويطور اآداء املوظفني، ورحبت 
يخ�س  ف���ي���م���ا  ال���ك���ل���ي���ة  ب����ط����الب 
وم�شاريع  ب���ال���غ���رف���ة  ت���دري���ب���ه���م 

تخرجهم.
واتفق الطرفان على بناء عالقات 
لتحقيق  ب��ي��ن��ه��م��ا  ف��ع��ال��ة  ���ش��راك��ة 
امل�شركة  ال�شراتيجية  الأه��داف 
وتعزير   ، العمل  وتن�شيق جم��الت 
يوؤكد  امل�شرك مب��ا  ال��ت��ع��اون  اأط���ر 
هدف الطرفني يف توطيد وتدعيم 
مرموقة  ومعنية  موؤ�ش�شية  مكانة 
املعرفة واخلربات  ورائ��دة، وتبادل 
وال��ت��ج��ارب امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ع��ل��ى كافة 
امل�������ش���ت���وي���ات امل�������ش���رك���ة وت����ب����ادل 
املعلومات والدرا�شات ذات العالقة 
وجمال  ال��ط��رف��ني  باخت�شا�شات 
ع��م��ل��ه��ا، وال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون يف 
جمالت امل�شاريع امل�شركة، والقاء 
واعداد  العمل  وور���س  املحا�شرات 
الدرا�شات والبحوث و اوراق العمل 
الطرفان  ي��ن�����ش��ق  ك��م��ا  امل�����ش��رك��ة، 
جهودهما من اأجل تنفيذ الربامج 
والفعاليات العلمية والثقافية ذات 

الإهتمام امل�شرك.
تنفيذ  ع���ل���ى  الت����ف����اق  مت  ك���ذل���ك 
باخلدمات  للتعريف  عمل  ور���ش��ة 
والربامج  التفاقية  تقدمها  التي 
عقد  يتم  وان   ، املتاحة  وال����دورات 
اجتماع ن�شف �شنوي للوقوف على 
ال�شتفادة  وم��دى  التفاقية  بنود 
الدكتور  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن  م��ن��ه��ا. 
الكلية  على حر�س  حممد عمرية 
ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل امل���ذك���رة خ��ا���ش��ة وان 
ال��ك��ل��ي��ة ل��دي��ه��ا ع�����ددا م���ن برامج 
العمال  اإدارة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
واملحا�شبة  امل��ال��ي��ة  تخ�ش�شات  يف 
الب�شرية  وامل��������وارد  وال��ت�����ش��وي��ق   ،
اىل  ه��ذا   ، امل��ع��ل��وم��ات  نظم  واإدارة 
م��ع وجود   ، ال��ق��ان��ون  كلية  ج��ان��ب 
ماج�شتري  ب��رن��ام��ج  ل��ط��رح  خ��ط��ة 
ومنها  الربامج  من  وع��ددا  جديد 
وامن  وال�شياحة  ال�شيافة  اإدارة 

املعلومات وهند�شة الربامج.

�إد�رة �ملو�رد �لب�ضرية يف جامعة عجمان تزور كوريا �جلنوبية
•• عجمان ـ الفجر 

اإىل  ر�شمية  بزيارة  موؤخرا  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  قامت 
اإىل  الأخ��رية بتقدمي دع��وات  اأن قامت  الكورية، وذلك بعد  اجلمهورية 
ترويج  وك��ال��ة  ع��رب  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
معر�س  فعاليات  حل�شور  �شفارتها،  يف  ال��ك��وري��ة  وال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة 
الأكادميي  التوظيف  قطاع  لدعم  الكورية  احلكومة  من  برعاية  يعقد 
يف خمتلف جامعات ال�شرق الأو�شط، حيث تهدف هذه املبادرة اإىل رفد 
�شتى  يف  ال��ك��وري��ة  واخل����ربات  ب��ال��ك��ف��اءات  املنطقة  يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع 
جمالت العلوم التطبيقية والنظرية والتي ت�شمل : العلوم الجتماعية، 

و  التجارة  الطب،  املعلومات،  وتكنولوجيا  الهند�شة  الإن�شانية،  العلوم 
العلوم املالية.

وقد قدم الأ�شتاذ وليد عزالدين، م�شاعد مدير التوظيف، لزوار جناح 
اخلربات  من  وال�شتفادة  التعاون  جم��الت  واأه��م  عنها  نبذة  اجلامعة 
بينها وبني الأكادمييني الكوريني من خالل عر�س تقدميي،  كما وقام 
الوفد امل�شارك باإجراء عدد املقابالت مع العديد من املر�شحني من قبل 

وكالة الرويج الكورية يف خمتلف التخ�ش�شات.
الكورية  التوظيف  وك��ال��ة  م��ع  اجتماعا  ال��وف��د  عقد  املعر�س  ختام  ويف 
وكالت  املتبعة يف  ال�شراتيجيات  واأهم  اأحدث  وذلك لال�شطالع على 

التوظيف الكورية.

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

 هيليك�س انرتنا�سيونال العقارية ذ.م.م
ل�شركة/  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م  العقارية  انرنا�شيونال  هيليك�س 
يو�شف  �شعد  امل�شفي/اأمري  يعلن   ، اعاله  املذكورة  ال�شركة 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفي ، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعالن ، وكل من مل يتقدم 
تليفون  باملطالبة.  بالإعالن ي�شقط حقه  املحددة  املدة  خالل 
�شارع  ابوظبي   ، فاك�س:02/6210478   ، امل�شفي:02/6321546 
زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �شقة )17( مكتب 

الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإم اإم بي العاملية للمقاولت العامة- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية اإم اإم بي العاملية 
للمقاولت العامة - ذ م م واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة
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العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
    اعالن بالن�سر 

املدعي: حممد زجري علم بن عال مياه
املدعى عليه: عيادة غايل حجي

ام��ام جلنة  املنظورة  ايجارية  ( منازعات  الق�شية  رقم )2013/853  تقرر يف 
ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من /حممد زجري علم 
بن عال مياه- لعالن املدعى عليها/ عيادة غايل حجي- ن�شرا حل�شور جل�شة 
يوم الحد املوافق 2013/7/21 يف ال�شاعة 01.00 ظهرا يف مقر  اللجنة الكائن 
يف ابوظبي- �شارع الدفاع - منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج 

فيال رقم 2-  الطابق الر�شي، وذلك على نفقة املدعي.
عائ�سة املرزوقي
رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا

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

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/79   مد جز   - ب �س- ب- اأظ

الفراج  جا�شم  و�شام  عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  همام  احمد  مدعى/علي 
اجلن�شية: �شوريا مو�شوع الدعوى: اثبات بيع �شيارة ونقل ملكيتها   املطلوب 
اعالنه / و�شام جا�شم الفراج اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/7/14 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/7/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

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

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/38   مد جز   - ب �س- ب- اأظ

مدعى/ا�شلم خان زيد اهلل خان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شركة �شيتي 
�شكيب ميثلها خليل اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 57910 
درهم املطلوب اعالنه / �شركة �شيتي �شكيب ميثلها خليل اجلن�شية: المارات   
عنوانه: بالن�شر)للعلم بايداع اخلبري تقريره ( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
او بوا�شطة وكيل  يا�س �شخ�شيا  الكائنة بني  يا�س البتدائية -  ب� حمكمة بني 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

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

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

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/39   مد جز   - ب �س- ب- اأظ

�شيتي  �شركة  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  زيب  خان  مدعى/اورجنزيب 
�شكيب ميثلها خليل اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 36468 
درهم املطلوب اعالنه / �شركة �شيتي �شكيب ميثلها خليل اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر)للعلم بايداع اخلبري تقريره ( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
او بوا�شطة وكيل  يا�س �شخ�شيا  الكائنة بني  يا�س البتدائية -  ب� حمكمة بني 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

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

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

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/536   عقاري كلي        
الزهراء  ب�شركة  عليه /1-يو�شف حممد مكي- بحريني- مدير  املدخل   اىل اخل�شم 
العقارية 2-  دامني ادم روديريك اليوي- ا�شرايل- م�شوؤول ب�شركة الزهراء العقارية 
جواز 7904662  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ر�شاد جمال- ومتثلها بالوكالة 
ايتان جمال وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي قد اقام عليك الدعوى 
املدعي عليها مببلغ وقدره  ال��زام  امل��ربم  العقد  ف�شخ  او  املطالبة ببطالن  ومو�شوعها 
تاريخ  من   %12 التاخريية  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )183244(
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/8/25 
ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

   مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/306   مدين جزئي          

مديرها/  وميثلها  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  حنني  /1-�شركة  عليه  املدعى  اىل 
احمد  ا�شامة   / املدعي  ان  القامة مبا  اجل��راد  جمهول حمل  ابراهيم  خالد 
عليك  اق��ام  قد  العو�شي   عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وميثله:  ف��روخ 
وقدره  مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
)75000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
ch2D.17 لذا فانت مكلف  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2013/7/15 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/632   جتاري كلي       
�����س.ذ.م..م  جمهول حمل  للمقاولت  اي�شت  �شا ميدل  /1-ج���واجن  عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / جنمة ا�شيا لتاجري معدات واليات الت�شييد والبناء �س.ذ.م.م 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  البحر  ح�شن  حممد  يو�شف  وميثله:  
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   244.985.60( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة التاخريية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ 2009/11/30 وحتى ال�شداد 
التام.  . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/17 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.22
القل.ويف  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
    اعالن  يف رقم   2013/47 بالن�سر

توب  موؤ�ش�شة  اعالنه:  املطلوب  الدرمكي   �شلطان  ورث��ة حممد   : املدعى 
املدعي  ان  مب��ا  بالن�شر  ال��ع��ن��وان:  ع��ب��داهلل   �شائف  ع��ب��داهلل  ليزر/ميثلها 
رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله وح���دد ي��وم الث��ن��ني امل��واف��ق 2013/7/29 
ام��ام جلنة  12 ظهرا  ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العني  يف  الكائنة  الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
معتمد،وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم 

التح�شري وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن.  

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
    اعالن بيع اأ�سل جتاري الرتكة رقم  2013/737

تركة املتويف: يو�شف عبدالهادي �شليمان ال�شرمان- اردين اجلن�شية تعلن دائرة 
قانون  من   304 امل��ادة  على  بناء  انه  بالعني  ال�شرعية  باملحكمة  الثانية  الركات 
الفوار  )مغ�شلة  م��و���ش��وع  ال��ت��ج��اري  ال���ش��ل  بيع  اع���ادة  �شيتم  امل��دن��ي��ة  الح����وال 
بناية خليفة  ال�شناعية- بطحاء احلائر-  العني-  العنوان:  لل�شيارات(  احلديثة 
الدرمكي  -�شارع رقم 18 .بتاريخ 2013/7/18 ال�شاعة 10 �شباحا بالقاعة دائرة 
املدعو/ احمد �شرور �شهوان  املذكورة، بعدما قدم  ال�شخ�شية باملحكمة  الحوال 
عرار الظاهري زيادة قدرها 10%  من الثمن الرا�شي به املزاد بتاريخ 2013/6/27 
وقدره 700.000 + 70.000 درهم + 1000 درهم م�شاريف . وعلى من يرغب 

يف ال�شراء احل�شور يف الوقت املحدد اعاله مكانا وزمانا.
رئي�س الدائرة الرتكات الثانية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة العني البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/282م بالن�سر

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة اللوان الذهبية للبال�شر وال�شباغ وميثلها/فا�شل 
�شامل حممد العنوان:  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/24 قد حكمت عليك 
هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شري علي خان  حكمت 
اللجنة غيابيا: حكمت  اللجنة غيابياً: بالزام املدعي عليها ب�شداد الجرة من 
�شنوية  ايجارية  قيمة  بواقع   2013/11/28 تاريخ  حتى   2012/11/29 تاريخ 
قدرها 19.950 درهم �شاملة الزيادة القانونية بن�شبة 5% والر�شوم وامل�شار يف.   
يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف 

درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/9م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/87م بالن�سر

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة عبدالرحمن �شعيد عبدالرحمن لعمال البال�شر 
العنوان: العني   نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/24 قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شري علي خان - فلهذه 
للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  غيابيا:   اللجنة  حكمت  ال�شباب-   
الجرة امل�شتحقة عليها والبالغ قدرها ثالثون الف درهم عن الفرة التي امتد 
الزيادة  اليها  وحتى 2014/2/11 م�شافا  تاريخ 2013/2/12  العقد من  اليها 
وختم  بتوقيعي  �شدر  بامل�شاريف.  عليها  املدعي  وبالزام   %5 بواقع  ال�شنوية 

املحكمة بتاريخ 2013/7/9م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/280م بالن�سر

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة جولدن هاو�س الدولية للمقاولت العامة ميثلها 
ال�شفرة  منطقة  ال�شناعية-  العني-  العنوان:  الظاهري  �شيف  خلف  حممد 
بتاريخ  انه  نعلمك   13 رقم  �شارع   4 مكتب   24-05  -013  -015 رقم  ق�شيمة 
املوافق 2013/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�شالح/ �شري علي خان  وكيال عنه �شريف اهلل �شري علي خان - فلهذه 
ال�شباب-   حكمت اللجنة غيابيا:  بالزام املدعي عليها ب�شداد الجرة من تاريخ 
قدرها   �شنوية  ايجارية  قيمة  بواقع   2013/10/20 تاريخ  حتى   2012/10/21

28.350 درهم �شاملة الزيادة القانونية بن�شبة 5% والر�شوم وامل�شاريف.      
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/649  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  �شي ان ايه انتجراتيد تيكنولوجيز - �س.ذ.م.م   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بيك�شيل لالنظمة الرقمية- 
�س.ذ.م.م وميثله: يو�شف حممد ح�شن البحر    نعلنكم بان املحكمة 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/6/24 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
 8.30 ال�شاعة   2013/7/15 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  حت��ددت  وقد 

�شباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2011/296  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده: 1- �شيفيلد انف�شتمنت�س ليمتد جمهول حمل 
جوبتا  كومار  �شوريندرا  جوبتا  ا�شيم   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان قد �شدر حكم 
/ املحكمة  لها  وح��ددت  هند�شي  بتعيني خبري  بالدعوى  متهيدي 

�شباحا    10.00 ال�شاعة   2013/7/18 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
ومت  للمحكمة  ورد  التقرير   بان  علما   ch.1C.11 القاعة  يف 

التعقيب عليه.
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2012/170   تظلم جتاري   

ان  الق��ام��ة مب��ا  ك��ان��وار جمهول حم��ل  �شينغ  ���ش��ده/1- ماجنيت  املتظلم  اىل 
اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي  بنك   / املتظلم 
علي  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
يف المر على عري�شة )جتاري( رقم 2013/362 والر�شوم وامل�شاريف.    وحددت 
 ch1B.6 لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف  حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
اعالن ت�سفية  

�سركة كل المارات ملواد البناء
امارة ا بوظبي- دائرة الق�شاء

حمكمة ابوظبي البتدائية- املحكمة التجارية
مبوجب احلكم ال�شادر باجلل�شة العلنية املنعقدة مبحكمة ابوظبي البتدائية بتاريخ  املوافق 
2013/1/21 بندبنا خبري ح�شابي م�شفي يف الق�شية رقم 2012/2024 مدين كلي جتاري وبناء 
عليه اطلب انا امل�شفي القانوين اكرم كامل حممد ابو القمبز ل�شركة كل  المارات ملواد البناء 
ال�شيد عمر وكل من له حقوق على  املرحوم �شعيد حممد  الدائنني وورثة  ذ.م.م من جميع 
ال�شركة املراد ت�شفيتها التقدم مبطالباتهم يف مواجهة ا�شحاب ال�شركة املذكورة يف غ�شون 
45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك على عنوان: امل�شفي القانوين الكائن- دبي املركز 
املوحد للخرباء احل�شابيني وامل�شرفيني  �س ب : 31214 وملزيد من املعلومات الت�شال باخلبري 

احل�شابي - امل�شفي اكرم كامل ابو القمبز- على تليفون متحرك:  050969535 انتهى.
امل�ضفي الق�ضائي/ اكرم كامل ابوالقمبز

 اخلبري اكرم كامل ابو القمبز خبري 
ح�سابي معتمد لدى وزارة العدل

 ابوظبي قيد رقم  40 موبيل : 050-9695535 

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/55   احو ال نف�س غري م�سلمني     
اىل امل��دع��ي ع���ل���ي���ه/1-اري روك�����و   جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
فران�شي�شكو روكو بن اجينو وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�شام�شي   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالق�شاء بف�شخ الزواج القائم بني املدعى 
و�شمه  روج��و  القا�شر  للولد  عليها  املدعي  ح�شانة  وا�شقاط  عليها  وامل��دع��ى 
احل�شانة والده وحتميل املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/25 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1C.14 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل    
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/843   عقاري كلي                        

اىل املحكوم عليه /1- اآرون ناجندرا   جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح  / اآرون ناجندرا 
بالزام املدعى عليهما بان توؤديا للمدعي  322.988 درهم )ثالثمائة واثنني وع�شرين 
الف وت�شعمائة وثمانية وثمانني درهما( والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الف  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعى  وبالزام  ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2011/41 بيع عقار مرهون

الفيال  بيع  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  م��ال  بيع  اذن  طلب  الق�شية:  مو�شوع 
كانوار  �شينغ  ماجنيت   -1/ �شدهما   املنفذ  اعالنه  املطلوب      43 رق��م 

2- كروميت كور جمهويل حمل القامة-
 مو�شوع الع��الن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي 
عبارة عن العقار ن��وع: ار���س- قطعة الر���س رقم : 1620- الكائن يف : 
امل��راب��ع- حت��ت ي��د دائ���رة الرا���ش��ي والم���الك وف��اء للمبلغ املطالب به 

وقدره )3.154.712 درهم( وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/149 ا�سكالت جتاري

لوقف  الح��ك��ام   2004/1513 رق��م  التنفيذ  يف  ا�شكال  الق�شية:  مو�شوع 
الجراءات التنفيذية -املطلوب اعالنه امل�شت�شكل �شده/1- �شركة اك�شيوم 

تليكوم ذ.م.م   جمهول حمل القامة.
ب��ان��ه ق��د حت���ددت جل�شة ي��وم الح���د املوافق   م��و���ش��وع الع����الن: نعلنكم 
ch1B.6للنظر يف ال�شكال  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة   2013/7/14
احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1166  ا�ستئناف مدين
ع��ب��داهلل جمايل    ع��ب��داهلل ح�شن  1 -ا���ش��م��اع��ي��ل  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده /  اىل 
الهاجري  نا�شر مذكر  امل�شتاأنف /مذكر  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
القرار/  ا�شتاأنف  ق��د  املرباطي  �شالح  حممد  م�شطفى  ن��وال  وميثله: 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/73 مدين كلي بتاريخ 2012/12/27  
 10.00 ال�شاعة   2013/7/31 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
او من ميثلكم  ch2D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة  �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1160  ا�ستئناف مدين

ع��ب��داهلل جمايل    ع��ب��داهلل ح�شن  1 -ا���ش��م��اع��ي��ل  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده /  اىل 
الهاجري  نا�شر مذكر  امل�شتاأنف /مذكر  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
القرار/  ا�شتاأنف  ق��د  املرباطي  �شالح  حممد  م�شطفى  ن��وال  وميثله: 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/71 مدين كلي بتاريخ 2012/12/27  
 10.00 ال�شاعة   2013/9/16 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
او من ميثلكم  ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة  �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1160  ا�ستئناف مدين

الطاف   جمهول حمل  الطاف  1 -افتاب ح�شني  امل�شتاأنف �شده /  اىل 
نوال  وميثله:  الهاجري  مذكر  نا�شر  /مذكر  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  املرباطي  �شالح  حممد  م�شطفى 
بتاريخ 2012/12/27  وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2012/71 مدين كلي 
بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2013/9/16  الثنني  يوم  جل�شه 
ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/12 طعن عمايل   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
يو�شف  وميثلها  والتخلي�س  لل�شحن  القرني�س  موؤ�ش�شة  ال��ط��اع��ن/ 
املرباطي     �شالح  حممد  م�شطفى  ن��وال  وميثله:  القرني�س   عبدالعزيز 
حمل  جمهول  حاتوه  دروي�س  ب��دران  موؤيد  ���ش��ده/1-  املطعون  باعالن 
القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �شحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�شور اىل حمكمة 

املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
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•• اأبوظبى-وام:

�شهد معاىل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
الحتفال  املا�شية  قبل  الليلة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
الذى اأقامه جمل�س رجال الأعمال امل�شريني فى اأبوظبى 
ب��ف��ن��دق اب��وظ��ب��ى ان��رك��ون��ت��ن��ت��ال ل��ت��ك��رمي اوائ����ل الثانوية 
للطلبة  احل��اىل  للعام  والعلمى  الدب���ى  بق�شميها  العامة 

امل�شرين فى الدولة.
ح�شر الحتفال �شعادة تامر من�شور �شفري جمهورية م�شر 
العربية لدى الدولة وال�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك 

ال نهيان واملهند�س ماهر ملعى رئي�س جمل�س رجال العمال 
امل�شريني فى ابوظبى وعدد من اولياء امور املكرمني.

الح��ت��ف��ال مبعاىل  ب��داي��ة  ف��ى  ملعى  املهند�س ماهر  ورح��ب 
وال�شباب  الثقافة  نهيان وزير  ال  نهيان بن مبارك  ال�شيخ 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع رئ��ي�����س ���ش��رف جم��ل�����س رج����ال العمال 
امل�شريني يف اأبوظبى واأع�شاء املجل�س واحل�شور . كما قدم 
ملعى التهنئة للطلبة والطالبات الوائل على ما حققوه من 
موا�شلة  فى  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا  باهر..  جن��اح 
امل�شرى  ال�شفري  �شعادة  و  معاليه  وق��ام   . العليا  درا�شتهم 

بتكرمي الطلبة والطالبات املتفوقني.

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتقبل املركز الوطني للوثائق والبحوث وفداً من موؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بدبي، وتباحث الطرفان مدى 
تنظيم  الطرفني يف جم��ال  ب��ني  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اإمكانية 
التي  والأنظمة  الربامج  وتنفيذ  املوؤ�ش�شة،  يف  الأر�شيفات 
امل�شركة،  التخ�ش�شات  يف  والبتكار  الإب���داع  على  ت�شجع 
وتقدمي املقرحات والأفكار مبا ينعك�س على اإثراء البيئة 
�شعادة  ا�شتقبال  ل��دى  ذل��ك  ج��رى  وجتديدها.  الوظيفية 
ماجد �شلطان املهريي املدير التنفيذي يف املركز وفداً من 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم برئا�شة �شعادة �شلطان 
علي لوتاه املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة، مبقر املركز الوطني 
للوثائق يف اأبوظبي، حيث اأطلع الوفد ال�شيف على اأحدث 
الرائد يف  املركز واإجنازاته واأهم مقتنياته، ودوره  اأن�شطة 
توثيق ذاكرة الوطن وحفظه. واأكد �شعادة املدير التنفيذي 
يف املركز اأهمية مثل هذه الزيارات واملباحثات وما تعود به 
امل�شتمر يف  التعاون  املوؤ�ش�شتني من تقدم على �شعيد  على 
ومناق�شة  الثالثة،  اأعمارها  يف  الأر�شيفات  تنظيم  جم��ال 
التميز والبتكار وربطها  الكفيلة بتطبيق مفاهيم  ال�شبل 

�شاأنها  من  التي  املبادرات  واإط��الق  العمل،  باإ�شراتيجيات 
وقد  هذا  واملوؤ�ش�شي.  واجلماعي  الفردي  ب��الأداء  الرتقاء 
قام �شيوف املركز بجولة يف بع�س اإدارات املركز واأق�شامه، 
وا�شتمعوا ل�شرح مف�شل ملا يحتفظ به املركز من ماليني 
اإليه  و�شل  وما  التاريخية،  اأر�شيفاته  يف  القدمية  الوثائق 
املركز من تطور يف جمال الأر�شفة، واإجنازاته على �شعيد 
الر�شمية،  وموؤ�ش�شاتها  ال��دول��ة  وزارات  اأر�شيفات  تنظيم 
ال��ت��ي حت��ت��وي على  زاي���د  ال�شيخ  ق��اع��ة  ول���دى جولتهم يف 
الوثائق التاريخية والكتب النادرة وال�شور الفوتوغرافية 

واخلرائط القدمية وغريها من املقتنيات.
فيلماً  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ق��اع��ة  يف  ال�شيوف  وت��اب��ع 
وثائقياً بتقنية ثالثية الأبعاد عن دولة المارات: املا�شي 
�شعادة  اأع����رب  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف   . وامل�شتقبل  واحل��ا���ش��ر 
بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت��اه  علي  �شلطان 
را�شد اآل مكتوم بدبي عن �شعادته بهذه الزيارة وما مت فيها 
املركز من  بلغه  واأ�شاد مبا  التعاون،  اتفاق على تعزيز  من 
تطور على �شعيد تنظيم الأر�شيفات الر�شمية يف الدولة، 
يوؤدي  وهو  والإب��داع بني موظفيه،  التميز  ون�شر مفاهيم 

دوره كاأر�شيف وطني لدولة الإمارات العربية املتحدة. 

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة نور دبي اخلريية ملكافحة العاقة الب�شرية 
اأقامته  الذي  العامل جناح خميمها العالجي  مبختلف دول 
يف ب��ل��دة مت���ايل ���ش��م��ال غ��ان��ا خ���الل ال��ف��رة م��ن 30 يونيو 
املا�شي اإىل 8 يوليو اجلاري بالتعاون مع موؤ�ش�شة اآل مكتوم 
الإ�شالمي  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي  �شرطة  من  وبدعم  اخلريية 

الإن�شانية.
ومتكنت املوؤ�ش�شة خالل هذا املخيم من تقدمي العالج املجاين 
لنحو ثالثة اآلف و 500 مري�س واج��راء اأكرث من 370 
والعالجات  ال��ن��ظ��ارات  ت��وزي��ع  اإىل  ا�شافة  جراحية  عملية 
املجانية على املر�شى . وت�شري اأحدث الإح�شائيات ال�شادرة 

فرد  األ���ف   200 وج���ود  اإىل  للمكفوفني  غ��ان��ا  موؤ�ش�شة  ع��ن 
م�شاب بالعمى و 600 األف فرد م�شاب بالإعاقة الب�شرية 

من اأ�شل 20 مليون ن�شمة يعي�شون يف غانا.
اأمناء  جمل�س  رئي�س  امل��ي��دور  عي�شى  املهند�س  �شعادة  وق��ال 
موؤ�ش�شة نور دبي اإن املخيم الطبي الذي اأقامته موؤ�ش�شة نور 
دبي موؤخرا يف غانا ياأتي �شمن اجلهود الدوؤوبة التي تقوم 
بها املوؤ�ش�شة ملكافحة العاقة الب�شرية يف خمتلف دول العامل 
الفقرية ذات امل�شتوى املتدين للرعاية ال�شحية بهدف حتقيق 

الهداف النبيلة والن�شانية التي ت�شعى اليها املوؤ�ش�شة.
ولفت اإىل اأن املخيم يعد الثاين الذي تقيمه موؤ�ش�شة نور دبي 
مبنطقة متايل يف غانا بعد املخيم الول الذي اقامته املوؤ�ش�شة 
2011 وعاجلت خالله اآلف املر�شى يف املنطقة ومن  عام 

خمتلف الفئات العمرية حيث ت�شري الإح�شائيات اإىل معاناة 
600 األف فرد يف غانا من الإعاقة الب�شرية واأن 75 باملائة 

من هذه احلالت ميكن عالجها.
اأن املياه  اأن الح�شائيات ت�شري اإىل  واأو�شح املهند�س امليدور 
منها  يعاين  وال��ت��ي  للعمى  الرئي�شي  ال�شبب  ه��ي  البي�شاء 
ن�شبة  ارتفاع  اإىل  ا�شافة  األف �شخ�س يف غانا   100 حوايل 

ال�شابة باجللوكوما والراخوما.
التنفيذية  املديرة  ترمي  منال  الدكتورة  ا�شتعر�شت  بدورها 
للو�شول  املوؤ�ش�شة  بها  قامت  التي  اجلهود  دبي  نور  ملوؤ�ش�شة 
لها  امل��ج��اورة  واملناطق  مت��ايل  منطقة  يف  املر�شى  اآلف  اإىل 
اخلريية  مكتوم  ال  ملوؤ�ش�شة  البناء  التعاون  مثمنة  غانا  يف 
اآل مكتوم  را�شد  التي قامت بتخ�شي�س مدر�شة حمدان بن 

ملوؤ�ش�شة  العالجي  للمخيم  مقرا  لتكون  مت��ايل  يف  الثانوية 
نور دبي ف�شال عن م�شاهمة الهيئتني التدري�شية والطالبية 
للمدر�شة بالتطوع يف املخيم خلدمة مواطنيهم وم�شاعدتهم 

للو�شول اإىل املخيم لتلقي العالج املجاين.
واأو���ش��ح��ت ان ف��ري��ق ن��ور دب��ي متكن م��ن ت��ق��دمي اخلدمات 
الت�شخي�شية والعالجية لآلف املر�شى من خمتلف الأعمار 
لف��ت��ة اإىل اأن 60 ب��امل��ائ��ة م��ن احل����الت امل��ر���ش��ي��ة ال��ت��ي مت 
عالجها كانت تعاين من املياه البي�شاء التي ت�شبب العمى يف 
حال تاأخر عالجها و20 باملائة كانت تعاين من الراخوما 

و20 باملائة من اجللوكوما.
عي�شى  املهند�س  ل�شعادة  امل�شتمرة  التوجيهات  اإىل  ول��ف��ت 
امل���ي���دور رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة ن���ور دب���ي بتقدمي 

امل��ر���ش��ى يف  امل��ج��ان��ي��ة ملحتاجيها م��ن  ال��ع��الج��ي��ة  اخل���دم���ات 
الفاعلة  وال�شراكات  العالقات  وتعميق  العامل  دول  خمتلف 
املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اخلريية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 
لتحقيق الهدف والر�شالة ال�شامية التي ت�شعى اليها موؤ�ش�شة 

نور دبي التي انطلقت من دبي اىل العامل.
حققتها  التي  النجاحات  اإىل  ترمي  منال  الدكتورة  واأ�شارت 
متكنت  حيث   2008 عام  كمبادرة  انطالقها  منذ  املوؤ�ش�شة 
من توفري اخلدمات العالجية لأكرث من �شتة ماليني فرد 
على م�شتوى العامل الذي يعي�س فيه 37 مليون فرد يعانون 
من العمى ويزداد عدد امل�شابني بالعمى مبعدل يراوح بني 
مليون ومليوين فرد كل عام يف حني ميكن عالج 75 باملائة 

من حالت العمى اأو تفاديها.

ويل عهد �ل�ضارقة يرت�أ�ص �جتماع �ملجل�ص �لتنفيذي

بلدية �ملنطقة �لغربية تنظم حملة ملكافحة �لت�ضحر يف جميع �ملدن

م�ضاعدة مديرة مدر�ضة باأبوظبي يح�ضلن على �ضهادة �لعمل �لآمن   22

نهيان بن مبارك ي�ضهد حفل تكرمي �أو�ئل 
�لثانوية �لعامة للطلبة �مل�ضريني فى �لدولة

�لوطني للوثائق و�لبحوث ي�ضتقبل وفدً� رفيعًا 
من موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد �آل مكتوم

ن��ور دب���ي �خلي��ري���ة تعال���ج �آلف �ملكفوفي����ن يف غان���ا مبخيمه�����ا �لعالج������ي

•• ال�شارقة-وام:

رفع املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات ملقام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  واأ����ش���ح���اب 
الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود 
واملقيمني  واملواطنني  احلكام  ون��واب 

الإم����ارات مبنا�شبة  اأر����س دول��ة  على 
�شائلني  املبارك  رم�شان  �شهر  حلول 
اأن يعيده على قيادة  امل��وىل عز وجل 
ب��ال��ي��م��ن واخلري  و���ش��ع��ب الإم��������ارات 
وال��ربك��ات. ج��اء ذل��ك خ��الل اجلل�شة 
التي عقدها املجل�س التنفيذي �شباح 
برئا�شة  احل��اك��م  �شمو  مبكتب  ام�����س 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان 
املجل�س  رئ���ي�������س  ال�������ش���ارق���ة  ح����اك����م 
وح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شامل 

نائب رئي�س املجل�س.
اجتماعه  خ��الل  املجل�س  وا�شتعر�س 
اجتماع  حم�شر  على  ت�شديقه  وبعد 

اجل���ل�������ش���ة ال�������ش���اب���ق���ة ل����ه ع�������ددا من 
املوا�شيع العامة املدرجة على جدول 
ب�شوؤون  تتعلق  والتي  جل�شته  اأع��م��ال 

الإمارة املختلفة.
و���ش��ع��ي��ا م���ن امل��ج��ل�����س ل��ل��وق��وف على 
اأف�شل املمار�شات والتجارب الناجحة 
وتعزيز التعاون امل�شرك يف جمالت 
ال�شوؤون املالية اعتمد املجل�س مذكرة 
ووزارة  ب��ني  عقدها  امل��زم��ع  التفاهم 
املالية ودائرة املالية املركزية بالإمارة 
ال�شيخ  م��ن  ل�����ش��رح  املجل�س  وا���ش��ت��م��ع 
حممد بن �شعود القا�شمي رئي�س دائرة 
املالية املركزية ب�شاأن مذكرة التفاهم 
وت�شعى  م��ن��ه��ا  امل���رج���وة  والأه��������داف 
ال���دائ���رة م���ن خ���الل امل���ذك���رة تبادل 

اخلربات يف جمال التطبيقات املالية 
املختلفة وعقد الدورات وور�س العمل 
املوظفني يف  التي ترفع من م�شتوى 
على  املجل�س  واإطلع  املالية.  املجالت 
املوارد  دائ���رة  اأع��دت��ه��ا  التي  ال��درا���ش��ة 
مع  بالتن�شيق  ال�شارقة  يف  الب�شرية 
باملوارد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
واآلية تطويرها.  الإمارة  الب�شرية يف 
ووجه  ال��درا���ش��ة  على  املجل�س  واأث��ن��ى 
مت�شمنه  م�شتفي�شة  درا���ش��ة  ب��اإع��داد 
اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��ادة  م��الح��ظ��ات 
ب���ه���ذا ال�������ش���اأن وم�����ن ث����م رف���ع���ه اإىل 
كما  ال�شارقة.  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
التفاهم  م��ذك��رة  على  املجل�س  اط��ل��ع 
ودائرة  ال���دويل  ال�شارقة  م��ط��ار  ب��ني 

ب�شاأن  ب�����الإم�����ارة  امل�����دين  ال����ط����ريان 
يف  ي�شهم  مبا  الإداري  التنظيم  اآلية 
بالإمارة.  امل���دين  ال���ط���ريان  ت��ط��وي��ر 
وان���ط���الق���ا م���ن ح���ر����س امل��ج��ل�����س يف 
مبا  احل�شاري  ال�شكل  على  احلفاظ 
ي��خ��دم ت��وج��ه الإم����ارة اط��ل��ع املجل�س 
امل��ع��دة م��ن قبل دائرة  ال��درا���ش��ة  على 
واملتعلقة  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
البقالت  بالتجزئة  البيع  مب�����ش��روع 
�شابق  توجيه  على  بناء  ج��اءت  والتي 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب 
املجل�س  وا���ش��ت��م��ع  ال�����ش��ارق��ة.  ح��اك��م 
ل�����ش��رح م��ن ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان عبداهلل 
ب���ن ه����ده ال�������ش���وي���دي رئ��ي�����س دائ����رة 

فريق  رئ��ي�����س  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
ال�شلبية  الآثار  املكلف بدرا�شة  العمل 
بالتجزئة  البيع  مل�شروع  واليجابية 
ب�����ش��اأن ال���درا����ش���ة ال��ت��ي مت اإع���داده���ا 
والإ���ش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي مت ر���ش��ده��ا يف 

ن�شاط البيع بالتجزئة . ووجه املجل�س 
بالتن�شيق  القت�شادية  التنمية  دائرة 
ومن  ال�شاأن  ذات  املعنية  اجلهات  مع 
تراه منا�شبا ومن ثم عر�س امل�شروع 
خالل  ومت  التنفيذي.  املجل�س  على 

الق�شايا  م��ن  جملة  ع��ر���س  اجلل�شة 
العام  بال�شاأن  املتعلقة  وامل��و���ش��وع��ات 
لالإمارة ومناق�شة املقرحات الكفيلة 
املجل�س  واتخذ  وتعزيزها  بتطويرها 

ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

•• الفجر-املنطقة الغربية: 

الغربية  امل���ن���ط���ق���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ظ���م���ت 
ل��ل��ت��وع��ي��ة مبخاطر  م��و���ش��ع��ة  ح��م��ل��ة 
املنطقة  م�����دن  ك���اف���ة  يف  ال��ت�����ش��ح��ر 
الغربية، ت�شمنت حما�شرات توعوية 
نباتات  بزراعة  القيام  اإىل  بالإ�شافة 
ثروة  م��ن  متثله  مل��ا  خمتلفة  حملية 
عليها  احلفاظ  يجب  مهمة  طبيعية 
ال��دور املجتمعي الذي  وذلك يف اطار 
تقوم به البلدية انطالقا من روؤيتها 

ور�شالتها.
خمتلفة  ن�����ش��اط��ات  احل��م��ل��ة  ت�شمنت 
ح���ي���ث ن���ظ���م ق����ط����اع خ����دم����ات امل����دن 
امل�����رف�����اأ  م����دي����ن����ة  و�����ش����واح����ي����ه����ا يف 
���ش��ام��ل��ة حملت  ت���وع���وي���ة  حم���ا����ش���رة 
طبيعية  ث��روة  املحلية  النباتات  �شعار 
على  جمملها  يف  رك���زت   ، فلنغر�شها 
امل�شتدامة،  البيئية  التنمية  �شمان 
يف  اأهمية  من  ال�شحراوية  للبيئة  ملا 
املناطق  ت�شكل  والتي  الم���ارات  دول��ة 
بيئتها  م����ن   80% ال�������ش���ح���راوي���ة 
الأ�شجار  مت��ث��ل  ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
املحلية ثروة طبيعية مهمة بالإ�شافة 
اىل الفوائد الهائلة لزراعة الأ�شجار 
كم�شاهمتها  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
خالل  م��ن  امل��ن��اخ  حت�شني  يف  الفّعالة 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  امت�شا�س 
واإط���������الق الأوك�������ش���ج���ني يف ال���ه���واء 
املنفذ  ت��ب��ق��ى  ك��ون��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
من  والقرى  املدن  لتخلي�س  الوحيد 
الرياح ال�شديدة ومن الزحف الرملي 

الهائل واحلد من الت�شحر ودورها يف 
واأهمية  البيئي،  التلوث  الإق��الل من 
يف  املحلية  البيئة  ن��ب��ات��ات  ا���ش��ت��خ��دام 
م�شاريع الزراعة التجميلية الناجحة 
والتي  ال��دول��ة،  بلديات  تنفذها  التي 
ال����دول����ة منوذجاً  م����دن  م���ن  ج��ع��ل��ت 
اإدارة  ن���ظ���م���ت  ك���م���ا  ب������ه.  ي���ح���ت���ذى 
ندوة  والجتماعية  البيئية  اخلدمات 
الت�شجري  ف���وائ���د  ب��ع��ن��وان  ت��وع��وي��ة 
مكافحة  يف  امل���ح���ل���ي���ة  وال����ن����ب����ات����ات 
الزراعي  املهند�س  قدمها  الت�شحر 
قامت  وم��ن جانبها  امل���واردي  مدحت 
اإدارة احلدائق واملرافق الرفيهية يف 
مدينة املرفاأ بحملة ت�شجري ت�شمنت 
املحلية  البيئة  واأ�شجار  نباتات  زراعة 
تنمو  ال��ت��ي  اأراك  ك��ن��ب��ات  احل��رج��ي��ة 
ثروة  تعترب  والتي  املنطقة  يف  بنجاح 
على  بقدرتها  تتميز  ه��ام��ة  طبيعية 
البيئية  ال��ظ��روف  يف  والنمو  التاأقلم 
ال��ق��ا���ش��ي��ة م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه��ا يف 
تكوينها  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل���اء  ت��وف��ري 
حتتاجها،  ال���ت���ي  ال���غ���ذائ���ي���ة  ل���ل���م���واد 
املرحلة  ط��الب  م��ن  فعالة  مب�شاركة 
ال�شيفي،  التدريب  وط��الب  الثانوية 
حيث نظمت لهم اي�شا زيارة ميدانية 
للم�شتل الزراعي والتعرف على اأنواع 
النباتات املتواجدة بامل�شتل وقدم �شرح 
النباتات  ح����ول  ل��ل��ط��الب  ت��ف�����ش��ي��ل��ي 

املوجودة يف امل�شتل.
قطاع  نظم  فقد  ل��ي��وا  مدينة  يف  اأم���ا 
مدينة  يف  و�شواحيها  امل��دن  خ��دم��ات 
ممار�شات  ب���ع���ن���وان  حم���ا����ش���رة  ل���ي���وا 

ال��غ��رب��ي��ة يف جمال  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة 
املهند�س  قدمها  الت�شحر  مكافحة 
حممد ا�شامه حيث تناولت املحا�شرة 
الت�شحر  ب��ظ��اه��رة  احل�����ش��ور  تعريف 
وم�شبباتها  وحمليا  واقليمياً  عامليا 
للمنطقة  ال���ط���ب���ي���ع���ة  وال������ظ������روف 
املنطقة  بلدية  تبذلها  التي  واجلهود 
وبح�شور  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال��غ��رب��ي��ة 
موظفي القطاع والعديد من ممثلي 
جمال  يف  العاملة  املحلية  ال�شركات 
ال����زراع����ة وب��ع�����س مم��ث��ل��ي ال���دوائ���ر 

املحلية واملجتمع املحلي.
اإدارة  ن���ظ���م���ت  اأخ��������ر  ج����ان����ب  وم������ن 

يف  والج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية  اخل��دم��ات 
و�شواحيها  امل������دن  خ����دم����ات  ق���ط���اع 
بعنوان  حم��ا���ش��رة  ال�شلع  م��دي��ن��ة  يف 
الكفيلة  وال��ط��رق  واأ�شبابه  الت�شحر 
املهند�س  قدمها  انت�شاره  من  باحلد 
بابكر حممود طه وبح�شور عدد من 
ال�����ش��ك��ان يف م��دي��ن��ة ال�شلع  امل��وظ��ف��ني 
وتناولت املحا�شرة الت�شحر واأ�شبابه 
البلدية  وج��ه��ود  م��ك��اف��ح��ت��ه،  وط����رق 
يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ش��ح��ر، ومت 
خ���الل امل��ح��ا���ش��رة ا���ش��ت��ع��را���س جهود 
الت�شحر،  البلدية يف جمال مكافحة 
واتخاذ  املناخية  التغريات  ومواجهة 

واحلد  ملكافحته  الالزمة  الج���راءات 
م���ن ان��ت�����ش��اره. وت���اأت���ي ه���ذه احلملة 
�شمن من روؤية البلدية الرامية اىل 
ت��وف��ري ن��ظ��ام ب��ل��دي ذو ك��ف��اءة عاملية 
املن�شودة  امل�شتدامة  التنمية  يحقق 
اإمارة  ويعزز معايري جودة احلياه يف 
منظومة  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  اب���وظ���ب���ي 
البقعة  ل���ه���ذه  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ع��م��اري��ة 
ذل��ك من خالل  الوطن،  الغالية من 
بالهتمام  ال��ب��ل��دي��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ب��ال��رق��ع��ة اخل�����ش��راء ب��الع��ت��م��اد على 
باملحميات  والهتمام  حملية  نباتات 

البيئية وا�شتدامة املوارد الطبيعية.

•• ابوظبي - الفجر 

ال��دك��ت��ور مغري خمي�س  ك��رم م��ع��ايل 
جمل�س  ع��������ام  م�����دي�����ر  اخل����ي����ي����ل����ي 
م�شاعدة   22 ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب���وظ���ب���ي 
اجتيازهم  مبنا�شبة  مدر�شة  مديرة 
تطرحها  ال��ت��ي  الآم����ن  ال��ع��م��ل  دورة 
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  موؤ�ش�شة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة وي���اأت���ي ذل���ك يف اإط���ار 
حر�س املجل�س على تطبيق اإجراءات 
يف  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  اإدارة 
الدرا�شي  العام  من  اعتباراً  املدار�س 

القادم 2014/2013  
وخالل حفل التكرمي الذي ح�شره 
�شعادة حممد �شامل الظاهري املدير 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية 
املتعلقة  الأم���ور  كافة  مناق�شة  متت 
م�شاعدات  مع  التدريبي  بالربنامج 
مديرات املدار�س البالغ عددهن 22 
م�شاعدة مديرة والتطرق اإىل فوائد 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى امل���دار����س 
خ�����الل امل���رح���ل���ة امل���ق���ب���ل���ة. واأو�����ش����ح 
اخلييلي  م��غ��ي��ري  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
اأن هذه  املكرمني  خ��الل حديثه مع 
الدورة التدريبية ت�شكل جانبا هاما 
من الربامج التطويرية للموظفني 
لفتا اإىل اأنه �شخ�شيا اأنهى 7 برامج 
البيئة وال�شحة  تدريبية ممثالة يف 
وال�����ش��الم��ة، واأن ه���ذا ال��ربن��ام��ج يف 
غاية الدقة واملو�شوعية حيث اأن كل 
مرحلة من الربنامج تتطلب عمال 
وج���ه���دا ك��ب��ريي��ن ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
على  وحتقيقها  امل���رج���وة  الأه�����داف 
العمل  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  وج���ه،  اأك��م��ل 
امل�شي قدما  ال���دوؤوب والإ���ش��رار يف 
�شيوؤتي ثماره، وهذا هو واجبنا جتاه 
الطموحة  ال��روؤى  ولتحقيق  دولتنا 

لإمارة اأبوظبي يف اإعداد جيل واعي 
ال����ق����درات يف �شتى  ب��اأف�����ش��ل  ي��ت��م��ي��ز 
املجالت.  واأ�شاف معاليه اأن برنامج 
امليدان  للعاملني يف  املهني  التطوير 
الأي���و����س  دورة  ل���ش��ي��م��ا  ال����رب����وي 
ت�����ش��اع��د ال���ق���ي���ادات ال���رب���وي���ة على 
مهاراتهم  وتنمية  ق��درات��ه��م  تعزيز 
الطلبة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  يف  املختلفة 
اأعلى  وحت��ق��ي��ق  الأم��������ور،  واأول�����ي�����اء 
لأبنائنا  وال��ت��ق��دم  ال��ن��ج��اح  درج�����ات 
على  بالفخر  لن�شعر  واإن��ن��ا  الطلبة، 
عام  بعد  ع��ام��ا  مدار�شنا  حتققه  م��ا 

بف�شل جهودكم البناءة. 
�شامل  �شعادة حممد  قال  من جانبه 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري، 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��در���ش��ي��ة ب��امل��ج��ل�����س، اأنه 
التي  الآم���ن  العمل  دورة  تقدمي  مت 
ا����ش���ت���ه���دف���ت م�������ش���اع���دات م���دي���رات 
امل��دار���س اجل���دد وذل���ك بغر�س رفع 

م�شتوى وعيهم وكفاءتهم من خالل 
احلديثة  الإدارة  باأ�شاليب  تعريفهم 
وال�شحة  البيئة  وعمليات  مل��ج��الت 
وال�شالمة يف املدار�س، بالإ�شافة اإىل 
اآلية ر�شد وتقييم الأخطار واملخاطر 
واجلوانب البيئية واآثارها، ومن ثم 
الالزمة،  التحكم  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 
وكذلك تطبيق خطة اإدارة الطوارئ 

يف حال وقوع اأي حادث.
اأنه �شيتم تدريب  واأ�شاف الظاهري 
كافة القيادات املدر�شية ب�شاأن البيئة 
وال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة اع���ت���ب���اراً من 
 ،2014/2013 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
وذلك يف اإطار جهود املجل�س الرامية 
اإىل توفري منظومة مدر�شية حديثة 
تقوم من خاللها القيادات والهيئات 
اأعلى  بتطبيق  امل��دار���س  يف  العاملة 
املعايري العاملية، مع اإعطاء الأولوية 
للحفاظ على �شالمة الطلبة والكبار 

على حد �شواء.         
على  الآم���ن  العمل  دورة  ت��ق��دمي  مت 
اأي��ام وه��ي معتمدة من  م��دار ثالثة 
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  موؤ�ش�شة 
ح��ي��ث خ�شعت  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
حتريرية  لخ���ت���ب���ارات  امل�������ش���ارك���ات 
وعملية، وبعد اجتياز الدورة بنجاح 
املتحدة  اململكة  ال�شهادات يف  �شدرت 
ليتم  امل��ج��ل�����س  اإىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ومت 

بتوزيعها على الناجحات.
احلفاظ  اأهمية  على  ال��دورة  وتركز 
ال�����ش��ح��ة وال�������ش���الم���ة، ومدى  ع��ل��ى 
الفارق  �شناعة  يف  الأف���راد  اإمكانية 
فيما يخ�س احلفاظ على �شالمتهم 
و�شالمة الآخرين من خالل تغيري 
����ش���ل���وك���ي���ات���ه���م، وه�����ي ت�����ش��م��ل ع���دة 
املخاطر  ر����ش���د  م��ث��ل  م���و����ش���وع���ات 
ال�شائعة  الأخ���ط���ار  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
ال�شالمة  جم��ال  يف  الأداء  وحت�شني 

واحلفاظ على البيئة. 
ق����ام ب��ت��ق��دمي ال�������دورة ف���ري���ق ق�شم 
البيئة وال�شحة وال�شالمة باملجل�س 
الهادفة  ر���ش��ال��ت��ه  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  يف 
جمال  يف  املعايري  اأعلى  تطبيق  اإىل 
املجل�س  مقر  يف  وال�شالمة  ال�شحة 

ومكاتبه واملدار�س التابعة له. 
هيئة  رئي�شة  ها�شم  اآل  هبة  واأك���دت 
ال��ت��دري�����س يف رو����ش���ة ال���ب���دور على 
اأه��م��ي��ة ال�������دورات ال��ت��درب��ي��ب��ة التي 
توفريها  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ي���ح���ر����س 
للهيئات الإدارية والتدري�شية، حيث 
الإدارة  يف  دورات  ع���دة  يف  التحقت 
العمل  دورة  يف  واأخ�����ريا  وال���ق���ي���ادة، 
الأم�������ن وال����ت����ي ت���ع���د م����ن ال���ربام���ج 
ت�شاعدنا  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
كافة  يف  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  ح��م��اي��ة  يف 
الظروف وتاأمني ال�شحة وال�شالمة 
اتباع  خالل  من  املدر�شية  البيئة  يف 

اأف�شل املمار�شات الدولية. 
الدرمكي  عائ�شة  الأ���ش��ت��اذة  وق��ال��ت 
رفاعة  مدر�شة  يف  م��دي��رة  م�شاعدة 
خ�����الل ال���ع���ر����س ال���ت���ي ق���دم���ت���ه يف 
اأنف�شنا  نعترب  اإن��ن��ا  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
م�����ش��وؤول��ني م�����ش��وؤول��ي��ة ت��ام��ة جتاه 
معايري  تطبيق  واأن  الطلبة،  اأبنائنا 
الأمن وال�شالمة يف املدار�س ي�شاهم 
يف حتقيق نتائج تعلم عالية، اإذ ياأتي 
اأولوياتنا  مقدمه  يف  الطلبة  اأبنائنا 
وواج���ب���ن���ا جت��اه��ه��م احل���ف���اظ على 
ان  ي��ج��ب  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت  �شالمتهم. 
ال��دورات جلميع مدار�س  تقدم هذه 
امل��دار���س مكانا  الإم���ارة حيث تعترب 
الطارئة  احل������وادث  ف��ي��ه  ت��ك��رث  ق���د 
ويجب اأن نكون على قدر من الوعي 
يف اتخاذ التدابري الالزمة وهذا ما 

ح�شلنا عليه يف دورة العمل الآمن.
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�صحتك يف 

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ضاءلته(.

احل�صن الب�صري .. اإمام الزاهدين
وحده ل يطلب من النا�س اأمرا اإل اإذا كان هو اأ�شبق اإىل اللتزام به قيل 
بالغ وكان  ما  بلغ احل�شن فيكم  �شيد  ب��اأي  له  املالزمني  اأ�شحابه  لبع�س 

فيكم علماء وفقهاء.
فقالوا كان اإذا اأمر ب�شيء اأعمال النا�س له واإذا نهي عن �شيء ترك النا�س 
له ومل اأر اأحدا قط �شريرته اأ�شبه بعالنيته منه وعند وفاته �شنة 110ه -
الأخري. مثواه  اإىل  لت�شييعه  جنازته  يف  كلهم  الب�شرة  اأهل  خرج   728

من مواقفه واأقواله
اجتمع مع اأ�شحابه من فقهاء ع�شره مثل عامر ال�شعبي ابن �شريين يف 
اأمري  اإجابة ل تر�شي  اأن يحرجهم يف  اأمية  بني  اأحد ولة  واأراد  امل�شجد 
معاوية  بن  يزيد  ولي��ة  الفقهاء يف  راأي  ما   : ف�شاأل  دم�شق   املوؤمنني يف 
الب�شري  احل�شن  ولكن  بحرف  ينطقا  ومل  وال�شيعي  �شرين  ابن  ف�شكت 

قال : اإنها مل تاأتي على وجه من وجوه ال�شواب.
وتثري  تقاتل  الأح��زاب  راأي��ك يف  ما  للح�شن  ليقول  �شوؤاله  الرجل  وتابع 
ال���ف���ن؟ ف��ق��ال ادخ�����ول ف��ي��ه��ا ح����رام ف��ق��ال ال�����ش��ائ��ل ول���و يف ح���زب اأمري 
ال�شائل  وبهت  املوؤمنني  اأ   مري  حزب  يف  ولو  قوة  يف  احل�شن  فرد  املوؤمنني 
ف�شكت  دم�شق  اإىل  الد�شي�شة  حمل  وق��د  ال�شارمة  احل�شن  �شراحة  من 
اأي مل يتوقعوه وحني ويل اخلالفة يزيد بن  ال�شر  القوم ومل يتهيجوا 
عبد امللك وقد علم اأن األ�شنة اأهل الب�شرة تتناوله بال�شوء وترى اأنه لن 
ب��وادر تدل على  وب��دت منه  العزيز  ي�شلك م�شلك اخلليفة عمر بن عبد 
اإىل عامله عمر بن  الغلظة واجل��ربوت يف حكمه فكتب  �شينهج نهج  اأن��ه 
هبرية ياأمره با�شتئ�شال اأ�شباب ال�شر دون هوادة واأخوف ما كان يخافه اأن 
يتناوله فقهاء الب�شرة بالذم فتثري القلوب وتهيج �شده النفو�س فحاول 
وكان  مرحبا  جمل�شه  اإىل  ودعاهم  الكالم  مب�شعول  الفقهاء  ي�شتلني  اأن 
احل�شن الب�شري على راأ�س هوؤلء هو ورفيقا ابن �شريين عامر ال�شعبي 
فتودد اإليهم بحفاوة ال�شتقبال وب�شا�شة التحية وال�شوؤال ثم قال يف توده 
مهددا اإياهم يف باطن كالمه اإن اأمري املوؤمنني يزيد بن عبد امللك خليفة 
اهلل ا�شتخلفه على عباده واأخذ عليهم امليثاق بطاعته وقد ولين ما ترون 
يف كتب اإىل بالأمر الذي ي�شل اإىل قتل اأو حب�س اأو نفي فماذا اأ�شنع والأمر 

اأمر هو اأمري املوؤمنني ف�شكت ابن �شريين عامر ال�شعبي وتطلع احل�شن 
للكالم فقال له عمر بن هبرية �شكت هذان فما تقول اأنت؟ فقال احل�شن 
يف �شراحة ملزمة يا بن هبرية خف اهلل يف يزيد ول تخف يزيد يف اهلل 
اإن اهلل مينعك من يزيد ويزيد ل مينعك من اهلل ويو�شك اأن يبعث اإليك 
ملكا فيزيلك عن �شريرك ويخرجك من �شعة الق�شر اإىل �شيق القرب ثم 
ل ينجيك اإل عملك يا بن هبرية اإن تع�شي اهلل فاإمنا جعل اهلل ال�شلطان 
نا�شرا لدين اهلل وعباده فانه ل طاعة ملخلوق يف مع�شية اخلالق وا�شتمع 

اإليه الوايل وابدى �شكره وجتاهل �شاحبيه.

يرف�س اأن يكون قا�ضيا
ومن ر�شائله الذائعة ما كتبه اإىل عدي بن اأرطاه واىل الب�شرة حني طلب 
من احل�شن الب�شري اأن يتوىل الق�شاء وهو له كاره واأل��ح عليه يف ذلك 
فهر باحل�شن وا�شتر ثم �شاء اأن يب�شط له عذره فكتب اإليه يقول: اأيها 
الأمري ان الكاره لالأمر غري جدير بق�شاء الواجب فيه واإن العامل  بغري 
اإياهم  وق�شدك  وقناعة  كفاية  غ��ريي  يف  ول��ك  عليه  الي��ع��ان  حقيق  نية 
وتعويلك عليهم اأو يف بك واأ�شون لعملك فاإنه ل خري يف ال�شتعانة مبن 
ل يرى اأن العمل الذي يدعى اإليه واجب عليه فعافني اأيها الأمري وح�شن 

اإىل بركك التعر�س يل فاإن اهلل ل ي�شيع اأجر من اأح�شن عمال.
الب�شرة ترفع  تاأثر كثريا وق��ال هذا عامل  ق��داأ عدى كتاب احل�شن  فلما 
و�شفاعاتهم  وجوهم  يبذلون  من  الدنيا  طالب  من  ولدينا  الق�شاء  عن 
اأجربه  ف��اإذا كان قد رف�س لأ�شباب يراها موجبة للرف�س فلن  يف طلبه 
على ما امتنع عنه وكتب اإليه يقول اإنه حر فيما يراه ولن يكون له غري 

الحرام والتبجيل .

اخلالفة انتهت بالرا�ضدين
اخللفاء  عهد  بانتهاء  انتهت  اخل��الف��ة  اأن  ي��رى  الب�شري  احل�شن  وك��ان 
الرا�شدين اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي واأن معاوية اغت�شبها واأنه لي�س 
يف بني اأميه عادل اإل عمر بن عبد العزيز والذي كتب احل�شن الب�شري 
اإليه ر�شالة يف �شفة الإمام العادل ومما جاء فيها اأعلم يا اأمري املوؤمنني اأن 

هو اأبو �شعيد ح�شن بن اأبي احل�شن ي�شار الب�شري يقال اأنه ولد يف املدينة 
املنورة عام 22 ه - 643 اأي يف �شنني عمر بن اخلطاب وكان والده من 
اهلل  ر�شول  زوج  �شلمه  اأم  م��ولة  �شارت  واأم��ه  ي�شار  وا�شمه  فار�س  اأ���ش��رى 
�شلى اهلل عليه و�شلم واأم املوؤمنني فربى يف اأح�شان النبوة وفا�شت عليه 
بال�شحابة  و�شباه  طفولته  يف  التقى  وقد  ورعايتها  بعطفها  املوؤمنني  اأم 
ابي  اإذا جاء عهد الإم��ام علي بن  الكرام وتلقى عليهم واأخ��ذ عنهم حتى 
طالب كرم اهلل وجهه كان قد بلغ الرابعة ع�شرة من عمره وبعد ا�شت�شهاد 
41ه   �شنة  وب��داي��ة خالفة معاوية يف دم�شق  اب��ي طالب  بن  الإم���ام علي 
661- خرج احل�شن الب�شري م�شاركا يف جهاد الأمة ف�شهد فتح كابول 
مع  ال��دام��ي��ة  ال��ث��ورات  يف  ي�شارك  مل  ولكنه  بالب�شرة  ا�شتقر  ذل��ك  وبعد 
الن�شار واخلوارج �شد بني اأمية حفاظا منه على وحدة الأمة ومع ذلك 
فاإنه مل ي�شكت على طغيان بني اأمية واإمنا رفع �شوته �شد الظلم واجلور 

وال�شتبداد غري خائف من ب�س اخللفاء وولتهم .

اإمام الزاهدين
القرنني  الزهد يف  ال�شخ�شيات حلركة  اأب��رز  الب�شري من  ويعد احل�شن 
الأول والثاين الهجريني وكان يتعمد البتعاد عن ال�شراعات ال�شيا�شية 

تف�شد  ل  عيه زهده وقد ا�شتهر باأقواله ح��ت��ى 
ال���زه���د واخل�����وف من  يف 
حتى  فيها  فبالغ  اهلل 
باأن  ي�شعر  وك��اأن��ه 
ج������ه������ن������م مل 
اإل  تخلق 
ل�������������ه 

اهلل جعل الإمام العادل قوام كل مائل وق�شد كل جائر و�شالح كل فا�شد 
وقوة كل �شعيف واإن�شاف كل مظلوم ومفرغ كل ملهوف.

ت�شلح اجلوانح  كالقلب بني اجل��وان��ح   املوؤمنني  اأم��ري  يا  العادل  والإم���ام 
ب�شالحه وتف�شد بف�شاده فال تكن يا اأمري املوؤمنني فيما ملكك اهلل كعبد 
ائتمنه �شيده وا�شتحفظه ما له وعياله فبدد املال و�شرد العباد فاأفقر اأهله 

وفرق ماله. 
ب��ح��ك��م اجل��اه��ل��ني ول ت�شلط  امل��وؤم��ن��ني يف ع��ب��اد اهلل  اأم����ري  ي���ا  ل حت��ك��م 

امل�شتكربين على امل�شت�شعفني.

ت�شوفه ر�شي اهلل عنه 
اإىل  يعدو  ال��ذي  ال��ورع  امل�شلم  الب�شري ت�شوف  كان ت�شوف احل�شن  لقد 
الزهد اخلال�س بعيدا عن مغريات احلياة فالزهد وتقوي اهلل فقط هما 
العن�شران الأ�شا�شيان يف ت�شوفه ونقطة البداية عنده هي ا�شت�شغار هذه 

الدنيا الزائلة.

من اأقواله
- اأنكم ل تنالون ما حتبون برككم ما ت�شتهون ول تدركون ما تاأملون اإل 

بال�شرب على ما تكرهون. 
ال��ذي بنعمته تتم  - ما من رجل يرى نعمة اهلل عليه فيقول احلمد هلل 

ال�شاحلات اإل اأغناه اهلل تعاىل وزاده .
- ابن اآدم اإمنا اأنت اأيام كلما ذهب يوم ذهب بع�شك .

- واهلل لئن ت�شحب اأقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خري لك من اأن 
ت�شحب اأقواما يوؤمنونك حتى يلحقك اخلوف .

- الإ�شالم وما الإ�شالم ؟ ال�شر والعالنية فيه م�شتبهة واأن ي�شلم قلبك هلل 
واأن ي�شلم منك كل م�شلم وكل ذي عهد.

- كان احل�شن يتمثل بهذين البيتني اأحدهما اأول النهار والآخ��ر يف اآخر 
النهار :

ي�شر الفتي ما كان قدم من تقي        اإذا عرف الداء الذي هو قاتله..
وما الدنيا بباقية حلّي                 ول حي على الدنيا بباٍق

لقد ادركت اأقواما كانوا اآمر النا�س باملعروف واآخذهم به واأنهى النا�س عن 
منكر واأتركهم له ولقد بقينا يف اأقوام اآمر النا�س باملعروف واأبعدهم منه 

واأنهى النا�س عن املنكر واأوقعهم فيه فكيف احلياة مع هوؤلء؟ .
األ�شنة  اأخ�شب  اأني�شا  اأرى  اأ�شواتا ول  اأ�شمع  اأرى عقول  اأرى رجال ول   -

واأجدب قلوبا.

النبي الأمي �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأر�شل اهلل َنِبَيّه حممًدا � �شلى اهلل عليه و�شلم � اإىل العاملني ب�شرًيا 
��ده باملعجزات الكثرية الدالة على �شدقه، ومن هذه  ونذيًرا، واأََيّ
َيّته، فكونه - �شلى اهلل عليه و�شلم - اأميًّا ل يقراأ ول  املعجزات اأُِمّ
الذي مل يقراأ كتاًبا،  ته، فهو  نبوَّ الدلئل على  اأعظم  يكتب، من 
ومل يكتب �شطًرا، ومل يقل �شعًرا، ومل يرجتل نرًثا، ياأتي باأعظم 
ى به ر�شول  دين، وبالقراآن الكرمي معجزته اخلالدة، الذي حتَدّ
اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � العرب، وهم اأرباب الف�شاحة والبالغة 
يِف  ُكْنُتْم  )َواإِْن  ياأتوا مبثله، قال اهلل تعاىل:  اأن  والبيان، فعجزوا 
ْن ِمْثِلِه َواْدُعوا �ُشَهَداَءُكْم  ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفاأُْتوا ِب�ُشوَرٍة مِّ ا َنزَّ َرْيٍب مِمَّ
اِدِقنَي( )البقرة:23(، وقال تعاىل: )اأَْم  ِ اإِْن ُكْنُتْم �شَ ِمْن ُدوِن اهللَّ
ِمْن  ا�ْشَتَطْعُتْم  َمِن  َواْدُعوا  ِمْثِلِه  ِب�ُشوَرٍة  َفاأُْتوا  ُقْل  اُه  اْفَرَ َيُقوُلوَن 
اِدِقنَي( )يون�س:38(، ومن ثم فاأميته � �شلى  ِ اإِْن ُكْنُتْم �شَ ُدوِن اهللَّ
اهلل عليه و�شلم � كماٌل يف َحِقه، ومعجزة من معجزاته ال�شريفة، 

مع اأنها يف غريه و�شف نق�شان .
يتاأتى  اأن  الكرمي ل ميكن  القراآن  اأن  ولقد اعرف كفار قري�س 
َعْوا اأن ذلك : )�ِشْحٌر  ٍيّ ل يعرف القراءة ول الكتابة، َفاَدّ لرجل اأُِمّ
ُيوؤَْثُر( )املدثر: 24( .. ويف ال�شرية النبوية لبن ه�شام : اأن عتبة 
بن ربيعة ملا �شمع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يقراأ عليه قول اهلل 
لَْت اآَياُتُه  ِحيِم * ِكَتاٌب ُف�شِّ ْحَمِن الرَّ تعاىل: )حم * َتْنِزيٌل ِمَن الرَّ
قوله  بلغ  اأن  اإىل   ،)3-1 )ف�شلت:  َيْعلَُموَن(  ِلَقْوٍم  َعَرِبّياً  ُق��ْراآن��اً 
َعاٍد  اِعَقِة  �شَ ِمْثَل  اِعَقًة  �شَ ْن��َذْرُت��ُك��ْم  اأَ َفُقْل  وا  ْعَر�شُ اأَ )َف��اإِْن  تعاىل: 
َوَثُموَد( )ف�شلت:13(، قال عتبة: ح�شبك، ما عندك غري هذا؟ 
تركت  ما  ق��ال:  وراءك؟  ما  فقالوا:  قري�س  اإىل  ق��ال: ل، فرجع 
فقال:  اأجابك؟  فهل  قالوا:  كلمته،  اإل  تكلمونه  اأنكم  اأرى  �شيًئا 

نعم ".
ويف رواية ابن اإ�شحاق: " فلما جل�س اإليهم قالوا: ما وراءك يا اأبا 
الوليد؟ قال: ورائي اأين قد �شمعت قوًل واهلل ما �شمعت مثله قط، 
يا مع�شر قري�س  بالكهانة،  بال�شحر ول  بال�شعر ول  واهلل ما هو 
اأطيعوين واجعلوها بي، وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه 
فاعتزلوا، فواهلل ليكونن لقوله الذي �شمعت منه نباأ عظيم، فاإن 
ت�شبه العرب فقد كفيتموه بغريكم، واإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعزه عزكم، وكنتم اأ�شعد النا�س به، قالوا: �شحرك واهلل يا 

اأبا الوليد بل�شانه، قال: هذا راأيي فا�شنعوا ما بدا لكم".

� اأن يكون النبي � �شلى اهلل عليه  لقد اقت�شت حكمة اهلل � تعاىل 
� �شلوات اهلل و�شالمه  اأن��ه  ، ولعل احلكمة من ذلك  اأّمّيا ً  � و�شلم 
ذلك  يف  الكفار  لوجد  والكتابة،  ال��ق��راءة  يح�شن  ك��ان  ل��و   � عليه 
منفذاً للطعن يف نبوته، اأو الريبة بر�شالته، وقد جاء ت�شوير هذا 
َول  ِكَتاٍب  ِم��ْن  َقْبِلِه  ِم��ْن  َتْتُلو  ُكْنَت  )َوَم��ا   : املعنى يف قوله تعاىل 

ُه ِبَيِميِنَك اإِذاً لْرَتاَب امْلُْبِطُلوَن( )العنكبوت:48( . َتُخطُّ
" ق��د لبثت يف ق��وم��ك يا  ق��ال اب��ن كثري يف تف�شري ه��ذه الآي����ة: 
ت��اأت��ي ب��ه��ذا ال��ق��راآن ع��م��را ل ت��ق��راأ كتابا ول  اأن  حممد م��ن قبل 
حت�شن الكتابة، بل كل اأحد من قومك وغريهم يعرف اأنك رجل 
اأمي ل تقراأ ول تكتب، وهكذا �شفته يف الكتب املتقدمة كما قال 
َيِجُدوَنُه  ��ِذي  الَّ ���يَّ  مِّ اْلأُ النَِّبيَّ  ���ُش��وَل  ال��رَّ َيتَِّبُعوَن  ��ِذي��َن  )الَّ تعاىل: 
َوَيْنَهاُهْم  ِبامْلَْعُروِف  َياأُْمُرُهْم  يِل  َواْلأِجْنِ التَّْوَراِة  يِف  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوباً 
157(، وهكذا كان ر�شول اهلل �شلى اهلل  امْلُْنَكِر( )الأع��راف:  َعِن 
يخط  ول  الكتابة،  يح�شن  ل  الدين،  ي��وم  اإىل  دائما  و�شلم  عليه 
ُكّتاب يكتبون بني يده الوحي  �شطرا ول حرفا بيده، بل كان له 
والر�شائل اإىل الأقاليم"، وقال ابن عبا�س � ر�شي اهلل عنه � : " كان 
نبيكم � �شلى اهلل عليه و�شلم � اأميا ل يكتب ول يقراأ ول يح�شب 

. "
َقْبِلِه ِمْن  َتْتُلو ِمْن  ويقول ابن تيمية: " وقال تعاىل: )َوَما ُكْنَت 
ُه ِبَيِميِنَك اإِذاً لْرَتاَب امْلُْبِطُلوَن( )العنكبوت:48(،  ِكَتاٍب َول َتُخطُّ
معلوم  وهو  واخلا�شة،  العامة  يعلمه  ما  حاله  من  �شبحانه  بني 
جلميع قومه الذين �شاهدوه، متواتر عند من غاب عنه، وبلغته 
اأخباره من جميع النا�س: اأنه كان اأميا ل يقراأ كتابا، ول يحفظ 
كتابا من الكتب، ل املنزلة ول غريها، ول يقراأ �شيئا مكتوبا، ل 
كتابا منزل ول غريه، ول يكتب بيمينه كتابا، ول ين�شخ �شيئا من 
كتب النا�س املنزلة ول غريها، ومعلوم اأن من يعلم من غريه اإما 
يكن  كتابه، وهو مل  ياأخذ من  اأن  واإم��ا  تلقينا وحفظا،  ياأخذ  اأن 
يقراأ �شيئا من الكتب من حفظه، ول يقراأ مكتوبا، والذي ياأخذ 
من كتاب غريه اإما اأن يقراأه واإما اأن ين�شخه، وهو مل يكن يقراأ 

ول ين�شخ " .
� �شلى  ��ة ر�شول اهلل  ��َيّ اأُِمّ ُتْثِبُت  التي  القراآنية  الآي��ات  َتَعددت  لقد 
� �شلى  اأن ر�شول اهلل  ُعوَن  َيَدّ �، وَت��ُرُدّ على الذين  اهلل عليه و�شلم 
اهلل عليه و�شلم � قد َتَعلَّم هذا القراآن من قراءته يف كتب الأولني، 

ِيّنَي َر�ُشوًل  ومن هذه الآيات قوله تعاىل: )ُهَو اَلِّذي َبَعَث يِف الأُِمّ
َواإِْن  ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  َوُيَعِلُّمُهُم  يِهْم  َوُيَزِكّ اآََياِتِه  َعلَْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
تعاىل:  وقوله   ،)2 ُمِبنٍي()اجلمعة:  �َشاَلٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا 
ُمْلُك  َلُه  ��ِذي  اَلّ َجِميًعا  اإَِلْيُكْم   ِ اهلَلّ َر�ُشوُل  يِنّ  اإِ الَنّا�ُس  َها  اأَُيّ َيا  )ُقْل 
 ِ ِباهلَلّ ِم��ُن��وا  َف��اآَ ��ي��ُت  َومُيِ ُه��َو ُيْحِيي  اإَِلّ  اإَِل���َه  ْر�����سِ َل  ��َم��اَواِت َوالأَ ال�����َشّ
َلَعلَُّكْم  ِبُعوُه  َواَتّ َوَكِلَماِتِه   ِ ِباهلَلّ ُيوؤِْمُن  اَلِّذي  ��ِيّ  الأُِمّ ِبِيّ  الَنّ َوَر�ُشوِلِه 

َتْهَتُدوَن()الأعراف: 158(.

اأعطيت جوامع الكلم :
من مظاهر عظمة النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � ودلئل نبوته � 
رغم اأميته وعدم معرفته للقراءة والكتابة � اأنه �شاحب احلكمة 
البالغة، والل�شان املبني، فقد ف�شله اهلل � عز وجل � على غريه من 
الأنبياء � عليهم ال�شالم � باأن اأعطاه جوامع الكلم، فكان � �شلى اهلل 
عليه و�شلم � يتكلم بالكالم املوجز، القليل اللفظ الكثري املعاين، 
وب��دائ��ع احلكم  والف�شاحة،  البالغة  م��ن  ل��ه  اهلل  ي�شره  م��ا  وه��و 
فكان  بعده،  قبله ول  التي مل جتتمع لأحد  العبارات،  وحما�شن 
اأف�شح النا�س، واأعذبهم كالماً، واأحالهم منطقا، حتى اإن كالمه 
من  كل  بذلك  له  �شهد  الأرواح،  وياأ�شر  القلوب  مبجامع  لياأخذ 

�شمعه..
� �شلى اهلل عليه  اأن ر�شول اهلل   � � ر�شي اهلل عنه  اأب��ي هريرة  عن 
و�شلم � قال: )ف�شلت على الأنبياء ب�شت: اأعطيت جوامع الكلم، 
ون�شرت بالرعب، واأحلت يل الغنائم، وجعلت يل الأر�س طهوراً 
رواه  النبيون(  ب��ي  وختم  ك��اف��ة،  اخللق  اإىل  واأر���ش��ل��ت  وم�شجداً، 
م�شلم، وعن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � قالت: )ما كان ر�شول اهلل � 
�شلى اهلل عليه و�شلم � ي�شرد �شردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكالم 

بنيِّ ف�شل، يحفظه من جل�س اإليه( رواه الرمذي .
عليه  اهلل  �شلى   � خ�شائ�شه  "ومن  ال�����ش��الم:  عبد  ب��ن  العز  ق��ال 
اخت�شاراً،  له احلديث  واخت�شر  الكلم،  بجوامع  بعث  اأنه   � و�شلم 
وفاق العرب يف ف�شاحته وبالغته". وقال ابن �شهاب: "بلغني يف 
جوامع الكلم اأن اهلل يجمع له الأمور الكثرية التي كانت تكتب يف 
الكتب قبله". وقال �شليمان النوفلي: "كان � �شلى اهلل عليه و�شلم 

� يتكلم بالكالم القليل يجمع به املعاين الكثرية"..
القا�شي  يقول   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � وبالغته  ف�شاحته  وعن 

� �شلى  " واأما ف�شاحة الل�شان وبالغة القول، فقد كان  عيا�س: 
ال���ذي ل  وامل��و���ش��ع  الأف�����ش��ل،  ذل��ك باملحل  � م��ن  اهلل عليه و�شلم 
يجهل، �شال�شة طبع، وبراعة منزع، واإيجاز مقطع، ون�شاعة لفظ، 
الكلم،  اأوت��ى جوامع   .. تكلف  وقلة  ق��ول، و�شحة معان،  وجزالة 
وُخ�سَّ ببدائع احلكم، وعلم األ�شنة العرب، فكان يخاطب كل اأمة 
منها بل�شانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها يف منزع بالغتها، حتى 
كان كثري من اأ�شحابه ي�شاألونه يف غري موطن عن �شرح كالمه 

وتف�شري قوله".
اإىل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  وبالغته  بف�شاحته  العلم  يحتاج  ل 
ى اهلل تعاىل قوله ونطقه فقال : )َوَما  �شاهد � رغم اأميته �، وقد زكَّ
َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى * اإِْن ُهَو اإِل َوْحٌي ُيوَحى( )النجم: 4-3(، ومن 
��ة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم من دلئل  ��َيّ اأُِمّ ثم فقد كانت 

�شدقه ونبوته ..

يخ�شون  اأوزان��ه��م  لتقليل  حمية  بنظام  امللتزمني  املر�شى  اأن  لحظت 
�شهر رم�شان لعلمهم باأن احلمية لن تكون بنف�س الفعالية واأن اأوزانهم 
من  فبالرغم  غريبة،  تبدو  قد  مفارقة  الكرمي.  ال�شهر  خالل  �شتزداد 
ال�شوم ملدة �شهر كامل والذي يفر�س اأن ينق�س الأوزان اإل اأن اأوزاننا 
نوعا ما  الظاهرة غريبة  ه��ذه  تبدو  و قد  �شهر رم�شان!  ت��زداد خ��الل 
ملن مل يع�س يف جمتمعنا. اأما الذي يعي�س يف املجتمع فاإن لديه وبدون 
على  اأب��ح��اث  ع��دة  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  اأثبتت  وق��د  التف�شريات.  بع�س  �شك 
اأظهرنا زيادة الوزن عند عينة من ال�شباب  عينات من ال�شائمني فقد 
ال�شائمني خالل �شهر رم�شان واظهر باحثون من مدينة جدة نتائج 
اأهمها  اأ�شباب  الظاهرة لعدة  �شابق. ونحن نعزي هذه  مماثلة يف بحث 

زيادة ال�شعرات احلرارية املتناولة يف رم�شان. ففي �شهر ال�شيام يف�شل 
زيادة  لأن  وا���ش��ح  غ��ري  ل�شبب  واحل��ل��وي��ات  الدهنية  امل��اأك��ولت  املجتمع 
املعدة  ال��ذي مل تعتد  )ال��وق��ت  الليل  الطعام يف  النوعية من  اأك��ل ه��ذه 
على الأكل فيه( ي�شبب ا�شطرابات اله�شم وقد يوؤدي اإىل ال�شهر وهو 
ال�شبب الثاين لزيادة الوزن. فقد اأظهرت الأبحاث اأن النق�س احلاد يف 
النوم يوؤثر على عملية الأي�س يف اجل�شم وي�شبب زيادة الوزن . اأخريا 
اأن ممار�شة الريا�شة تقل ب�شكل حاد يف رم�شان  وجدنا يف بحث �شابق 
اأمتنى  ال��وزن.  لزيادة  اآخر  �شبب  وهذا  والك�شل  للخمول  النا�س  ومييل 
الكرمي  ال�شهر  واأن جنعل  العادات اخلاطئة  العام من  اأن نتخل�س هذا 

مو�شماً للحفاظ على ال�شحة وكل عام واأنتم بخري

راقبوا اأوزانكم يف رم�صان

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�صواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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كان من دعائهم: اللهم �شلمني اإىل رم�شان و �شلم يل 

رم�شان و ت�شلمه مني متقباًل.
من  على  عظيمة  نعمة  �شيامه  و  رم�شان  �شهر  بلوغ 
الذين  الثالثة  حديث  عليه  ي��دل  و  عليه،  اهلل  اأق���دره 
فرا�شه  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  م���ات  ث��م  م��ن��ه��م  اث��ن��ان  ا�شت�شهد 
�شلى  النبي  فقال  لهما  �شابقاً  املنام  يف  ف��روؤي  بعدهما 
اهلل عليه و �شلم: األي�س �شلى بعدهما كذا و كذا �شالة، 
اإن  بيده  نف�شي  فوالذي   ،! ؟  ف�شامه  رم�شان  اأدرك  و 
بينهما لأبعد مما بني ال�شماء و الأر�س. خرجه الإمام 

اأحمد و غريه.
من رحم يف رم�شان فهو املرحوم، و من حرم خريه فهو 

املحروم، و من مل يتزود ملعاده فيه فهو ملوم.
اأت����ى رم�����ش��ان م��زرع��ة ال��ع��ب��اد   لتطهري ال��ق��ل��وب من 

الف�شاد
فاأد حقوقه قوًل و فعاًل 
   و زادك فاتخذه للمعاد

فمن زرع احلبوب  
   و ما �شقاها تاأوه نادماً يوم احل�شاد

يا من طالت غيبته عنا قد قربت اأيام امل�شاحلة، يا من 
دامت خ�شارته قد اأقبلت اأيام التجارة الرابحة، من مل 
يربح يف هذا ال�شهر ففي اأي وقت يربح، من مل يقرب 

فيه من موله فهو على بعده ل يربح.
دون  ين�شرم  اأن  قبل  رم�شان  يف  ال�شلح  بالعمل  فبادر 
اأم���ل يف ت��ك��رار ال��ل��ق��اء، ف��ك��م مم��ن اأم���ل اأن ي�����ش��وم هذا 
كم  القرب،  ظلمة  اإىل  قبله  ف�شار  اأمله،  فخانه  ال�شهر 
من م�شتقبل يوماً ل ي�شتكمله، و موؤمل غداً ل يدركه، 
و  الأم��ل  لأبغ�شتم  م�شريه  و  الأج��ل  اأب�شرمت  لو  اإنكم 

غروره.
كم ينادي حي على الفالح و اأنت خا�شر، كم تدعى اإىل 
ال�شالح و اأنت على الف�شاد مثابر، فيا اأيها الغافل اإىل 

متى؟
ي�شتقبل لعلك  اأتى مقبال فاقبل فباخلري  اإذا رم�شان 

تخطئه قاباًل و تاأتي بعذر فال يقبل.
القراآن،  اأن��زل فيه  ال��ذي  �شهر رم�شان  ه��ذا عباد اهلل 
و يف بقيته للعابدين م�شتمتع،و هذا كتاب اهلل يتلى 
فيه بني اأظهركم و ي�شمع و هو القراآن الذي لو اأنزل 
فال  ه��ذا  م��ع  و  يت�شدع،  خا�شعاً  ل��راأي��ت��ه  جبل  على 
قلب يخ�شع و ل عني تدمع،و ل �شيام ي�شان عن 
احلرام فينفع، و ل قيام ا�شتقام فريجى يف �شاحبه 

اأن ي�شفع.
قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، و تراكمت 
كم  ت�شمع  ل  و  تب�شر  ل  فهي  الذنوب  عليها ظلمة 

 � ِ ُ َعْنُه � قال: َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ َي اهللَّ � َر�شِ عن اأبي ُهَرْيَرَة 
اَن ُفتَِّحْت اأَْبَواُب  ُ َعلَْيِه َو�َشلََّم � اإَِذا َدَخَل �َشْهُر َرَم�شَ لَّى اهللَّ �شَ

َياِطنُي. َماِء َوُغلَِّقْت اأَْبَواُب َجَهنََّم َو�ُشْل�ِشلَْت ال�شَّ ال�شَّ
اإن املخلوقات عند قدوم ال�شهر تتغري اأحوالها، وتتبدل 
طرق  م��ن  كثري  ع��ن  يعجز  ال�شيطان  ف��ذاك  طبيعتها، 
الإغواء، و�شبل الإ�شالل، وهذه اجلنة تتجمل بحللها، 
وتلك النار تغلق اأبوابها، تغري اجلميع اإىل ما غلب من 
�شفات اهلل تعاىل، فعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: 
ملا ق�شى اهلل   :� � �شلى اهلل عليه و�شلم  ق��ال ر�شول اهلل 
اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العر�س: اإن رحمتي 

غلبت غ�شبي.
اأف����ال ت��ت��غ��ري اأي���ه���ا امل�����ش��ك��ني ل��ت��ك��ون اأه����ال ل��رح��م��ة رب 
ال�شيطان، وفتح  ا�شت�شالم  بعد  اإذا كان حالك  العاملني، 
يكون لك  اأن  يتغري، فهيهات  النريان ل  اجلنان وغلق 

من اخلري بعد ذلك ن�شيب.
 واملعنى اأن ال�شياطني ل يخل�شون فيه يف اإف�شاد النا�س 
اإىل ما يخل�شون اإليه يف غريه، ل�شتغال اأكرث امل�شلمني 
القراآن  وب��ق��راءة  ال�����ش��ه��وات،  قمع  فيه  ال���ذي  بال�شيام 

و�شائر العبادات، واهلل اأعلم.
وقوع  ينافيه  ول  لل�شهر،  تعظيما  حقيقة  ت�شفد  اأو 
ال�������ش���رور ف��ي��ه لأن���ه���ا اإمن����ا ت��غ��ل ع���ن ال�����ش��ائ��م حقيقة 
ب�����ش��روط��ه، اأو ع��ن ك��ل ���ش��ائ��م وال�����ش��ر م��ن ج��ه��ات اأخر 
كالنف�س اخلبيثة، اأو املقيد هو املتمرد منهم فيقع ال�شر 

من غريه.
قوله ) تفتح فيه اأبواب اجلنة ( اأي اأبواب اأ�شبابها جماز 
ع��ن ك��رثة الطاعة ووج���وه ال��رب وه��و كناية ع��ن نزول 
ما  يخرج  فتح  اإذا  ال��ب��اب  ف��اإن  املغفرة  وع��م��وم  الرحمة 
املوؤمنني  م��ات من  واإن من  اأو هو حقيقة  متواليا  فيه 
وياأتيه من روحها فرق من  اأهلها  يكون من  برم�شان 

ميوت يف غريه، وكذا القول يف غلق اأبواب النريان.
فكيف ل يب�شر املوؤمن بفتح اأبواب اجلنان كيف ل يب�شر 
املذنب بغلق اأبواب النريان، كيف ل يب�شر العاقل بوقت 
يغل فيه ال�شياطني من اأين ي�شبه هذا الزمان زمان. و 
يف حديث اآخر: ) اأتاكم رم�شان �شيد ال�شهور فمرحباً 

به و اأهاًل (
جاء �شهر ال�شيام بالربكات فاأكرم به من زائر هو اآت

�شتة  تعاىل  اهلل  يدعون  كانوا  الف�شل:  بن  ق��ال معلى   
يبلغهم  اأن  اأ�����ش����ه����ر 
ثم  رم�������ش���ان، 
�شتة  ي��دع��ون��ه 
اأن  اأ�������ش������ه������ر 
يتقبل منهم.

يحيى  ق���ال  و 
بن اأبي كثري 

اأ�شد  اأو  ك��احل��ج��ارة  قلوبنا  و  ال��ق��راآن  اآي���ات  علينا  تتلى 
ق�شوة.

و كم يتواىل علينا �شهر رم�شان وحالنا فيه كحال اأهل 
ال�شيخ  و ل  ال�شبوة  ينتهي عن  منا  ال�شاب  ال�شقوة، ل 
ينزجر عن القبيح فيلتحق بال�شفوة،اأين نحن من قوم 
تليت عليهم  اإذا  و  الدعوة  اأجابوا  داع��ي اهلل  �شمعوا  اإذا 
اآيات اهلل جلت قلوبهم جلوة، و اإذا �شاموا �شامت منهم 
؟  اأ�شوة  فيهم  لنا  اأفما  الأب�شار،  و  الأ�شماع  و  الأل�شنة 

!!!
كما بيننا و بني حال ال�شفا اأبعد مما بيننا وبني ال�شفا 
امل��روة كلما ح�شنت منا الأق��وال �شاءت الأعمال، فال  و 

حول و ل قوة اإل باهلل العلي العظيم و ح�شبنا اهلل.
يا نف�س فاز ال�شاحلون بالتقى

   و اأب�شروا احلق و قلبي قد عمي
يا ح�شنهم و الليل قد جنهم  

  و نورهم يفوق نور الأجنم
ترمنوا بالذكر يف ليلهم    

  فعي�شهم قد طاب بالرمن
قلوبهم للذكر قد تفرغت    

 دموعهم كلوؤلوؤ منتظم
اأ�شحارهم بهم لهم قد اأ�شرقت  

 و خلع الغفران خري الق�شم
ويحك يا نف�س األ تيقظ  
    ينفع قبل اأن تزل قدمي

م�شى الزمان يف توان  
  و هوى فا�شتدركي ما قد بقي و اغتنمي.

الأجل  العزيز يف مبادرة  لعمر بن عبد  موعظة 
بالأعمال:

اآخ��ر خطبة خطبها فقال  العزيز  خطب عمر بن عبد 
ف��ي��ه��ا: اإن��ك��م مل تخلقوا ع��ب��ث��اً و ل��ن ت��رك��وا ���ش��دى، و 
ع��ب��اده، فقد  للف�شل بني  فيه  اهلل  ينزل  م��ع��اداً  لكم  اإن 
التي و�شعت كل  خاب و خ�شر من خرج من رحمة اهلل 
�شيء، و حرم جنة عر�شها ال�شموات و الأر���س، األ 
ترون اأنكم يف اأ�شالب الهالكني و �شيركها بعدكم 
ال��ب��اق��ون ك��ذل��ك ح��ت��ى ت���رد اإىل خ��ري ال���وارث���ني، و 

اإىل اهلل قد ق�شى  و رائ��ح��اً  ي��وم ت�شيعون غ��ادي��اً  يف كل 
�شدع  يف  تدعونه  و  فتودعونه  اأج��ل��ه  انق�شى  و  نحبه 
الأ�شباب  الأر���س غري مو�شد و ل ممهد، قد خلع  من 
و فارق الأحباب و �شكن الراب و واجه احل�شاب، غنياً 
عما خلف فقرياً اإىل ما اأ�شلف، فاتقوا اهلل عباد اهلل قبل 
اإين لأقول لكم هذه  نزول املوت و انق�شاء مواقيته، و 
املقالة و ما اأعلم عند اأحد من الذنوب اأكرث مما اأعلم 
اإليه، ثم رفع طرف  اأت��وب  اأ�شتغفر اهلل و  عندي و لكن 
املنرب  اإىل  ع��اد  فما  ن��زل  ث��م  �شهق،  بكى حتى  و  ردائ���ه 

بعدها حتى مات رحمة اهلل عليه "

كيف ي�ضتقبل باغي اخلري رم�ضان ؟
اأوًل: باملبادرة اإىل التوبة ال�شادقة امل�شتوفية ل�شروطها ، 
وكرثة ال�شتغفار؛ لأنه �ُشِرَع يف ا�شتفتاح بع�س الأعمال ، 
كما يف خطبة احلاجة ) نحمده ، ون�شتعينه ، ون�شتغفره 
الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  ، وقال اهلل: ))  اإليه مطلقاً  ُندب  ( كما 

وًحا (( )التحرمي: 8(. ِ َتْوَبًة َن�شُ اآََمُنوا ُتوُبوا اإِىَل اهللَّ
اأحكامه  ال�شيام..  فقه  من  منه  لب��د  ما  بتعلم  ثانياً: 
واآداب�����ه ، وال��ع��ب��ادات امل��رت��ب��ط��ة ب��رم�����ش��ان م��ن اعتكاف 
وع��م��رة وزك���اة ِفطر ، وغ��ريه��ا ، ق��ال ر���ش��ول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم: ) طلب العلم فري�شة على كل م�شلم ( 

�شحيح. �شحيح الرغيب والرهيب )17/1(.
العالية على تعمري  ال�شادق والهمة  العزم  ثالثاً: عقد 
َفلَْو  ت��ع��اىل: ))  ، ق���ال  ال�����ش��احل��ة  ب��الأع��م��ال  رم�����ش��ان 
ا َلُهْم (( ) حممد:21 9 ، وقال  َ َلَكاَن َخرْيً َدُقوا اهللَّ �شَ
ًة (({  َلُه ُعدَّ واْ  ُروَج لأََعدُّ اأََراُدواْ اخْلُ جال وعال: )) َوَلْو 
اأف�شل الأعمال فيه واأعظمها  469 وحتري  )التوبة: 

اأجراً.
عزَّ وجلَّ  كما و�شفه اهلل  اأن رم�شان  ا�شتح�شار  رابعاً: 
فا�شل،  فهو مو�شم  ي��ويل،  ما  �شرعان  م��ع��دودات،  اأي��ام 
النا�شئة  امل�شقة  اأن  وا�شتح�شار  الرحيل،  �شريع  ولكنه 
الأجر،  ويبقى  اأي�شاً،  تذهب  العبادة  يف  الجتهاد  عن 
لهوه  �شاعات  ذهبت  الإن�شان  فاإن فرط  ال�شدر،  و�َشْرُح 

وغفلته، وبقيت تبعاتها واأوزارها.
خ��ام�����ش��اً: الج��ت��ه��اد يف ح��ف��ظ الأذك�����ار 

واملوظفة،  منها  املطلقة  والأدع��ي��ة 
املتعلقة  الوظائف  خ�شو�شاً 

ب�����رم�����������ش�����ان، ا�����ش����ت����دع����اًء 
القلب،  وح�شور  للخ�شوع 
اإجابة  لأوق�����ات  واغ��ت��ن��ام��اً 
رم���������ش����ان،  يف  ال�������دع�������اء 
ع��ل��ى ذلك  وال����ش���ت���ع���ان���ة 

" اللهم  ب��دع��اء: 
على  ���ي  اأع���نِّ

اهال رم�صان
 �ضهر رم�ضان 

لتاأهيل �لإن�ضان
•• بقلم الكاتب االإ�شالمي : زين ال�شماك   

�شهر رم�شان دعوة روحية للقلوب الإن�شانية لرقى الأرواح 
وتتاألق وقد ارتدت ثياباً مالئكية، فتتالقى اأرواح ال�شائمني 
رم�شان  �شهر  مباركة من خالل  اأي��ام  فى  املالئكة  اأرواح  مع 
الذي ف�شله اهلل ليكون �شهراً للقراآن، كما يتميز �شهر رم�شان 
باأن له مردوداً اجتماعياً للمقيمني يف ال�شحراء، حيث كانت 
نظرا  طريقه  لفقدان  امل�شافر  فيها  يتعر�س  بدائية  احلياة 
ل��ه��ب��وب ال���ري���اح وال��ع��وا���ش��ف ال��ت��ي حت���رك ال���رم���ال لتغطي 
طريقه  امل�شافر  فيفقد  معاملها،  وتطم�س  وامل�شالك  الطرق 
الذي اعتاد عليه، وبالتايل يتعر�س لالإحباط والياأ�س خا�شة 
فكان  احلياة،  يف  اأمله  في�شيع  و�شرابه  طعامه  يفقد  حينما 
اأن يعتاد اجلوع والعط�س وي�شرب  ال�شحراء  امل�شافر يف  على 
م��ن بعد  ق��اف��ل��ة ت�شري  ي���رى  ف��رمب��ا  اأو يق�شر،  ي��ط��ول  زم��ن��ا 
فيبحث عن طريق يهتدي اإليه اأو يلوح لقافلة من بعد فقد 
ي��راه اأح��د اأف��راده��ا وياأتي لإن��ق��اذه، فكان على كل م�شافر اأن 
يتاأهل لل�شوم، فيعتاد اجلوع والعط�س وبذلك اأ�شبح ال�شوم 
فكتب  خا�شة،  ب�شفة  ال�شحراء  ل�شكان  اإجتماعية  وظيفة 
امل�شافر  ال�شفر ومنح  القراآن كلمة  اآيات  ال�شوم وذكر يف  اهلل 
فر�شة لالإفطار، فامل�شافر اأول والفري�شة ثانيا، فقالت الآية 
اٍم  ْن اأَيَّ ٌة مِّ ا اأَْو َعلَى �َشَفٍر َفِعدَّ ِري�شً القراآنية)َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
َع  َتَطوَّ َفَمن  ِم�ْشِكنٍي  َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  الَِّذيَن  َوَعلَى  اأَُخَر 
َتْعلَُموَن( اإِن ُكنُتْم  ُكْم  َخرْيٌ لَّ وُمواْ  َواأَن َت�شُ ُه  ا َفُهَو َخرْيٌ لَّ َخرْيً

)184( من �شورة البقرة، وف�شر بع�س املف�شرين اأن ال�شوم 
وُمواْ َخرْيٌ  اأحق من الفطر مرددين الآية القراآنية) َواأَن َت�شُ
فى  ال��ق��راآن  ف��اأع��اد  للتخيري،  اأن  اأم  للتوكيد  اأن  فهل   ) ��ُك��ْم  لَّ
امل�شافر حيث  ال�شائم  اإف��ط��ار  ���ش��رورة  م��وؤك��دا  التالية  اآي��ات��ه 
ِذَي  الَّ اَن  َرَم�شَ �َشْهُر   ( البقرة  �شورة  الآية)185( من  قالت 
َواْلُفْرَقاِن  اْلُهَدى  َن  َوَبيَِّناٍت مِّ لِّلنَّا�ِس  اْلُقْراآُن ُهًدى  ِفيِه  اأُنِزَل 
َعلَى  ْو  اأَ ا  َمِري�شً َكاَن  َوَمن  ْمُه  َفْلَي�شُ ْهَر  ال�شَّ ِمنُكُم  �َشِهَد  َفَمن 
ِبُكُم  ُيِريُد  َوَل  اْلُي�ْشَر  ِبُكُم  ُيِريُد اهلّلُ  اأَُخَر  اٍم  اأَيَّ ْن  ٌة مِّ َفِعدَّ �َشَفٍر 
َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعلَى  اهلّلَ  واْ  ُ َوِلُتَكربِّ َة  اْلِعدَّ َوِلُتْكِمُلواْ  اْلُع�ْشَر 
يتم  ل  امل�شافر  اإفطار  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  كما جتدر   ) َت�ْشُكُروَن 
اأثناء ال�شفر ولكن تتاح له الرخ�شة حينما يكون على �شفر، 
فامل�شافر يف ليلة ال�شفر يعقد نيته على الإفطار، وتلك رحمة 
بالغة ملجتمع كان يعاين من ق�شوة احلياة، فاأراد اهلل اأن يرفع 
امل�شقة عن النا�س فذلك اأمر قد ل ي�شت�شعره اإل امل�شافر على 

دابة تعرب ال�شحراء.

اأعلن فيه بدء رم�ضان و�ضام   ما حكم من كان يف بلد 
معهم، ثم �ضافر اإىل بلد تاأخروا يف اإعالن بدء رم�ضان 
ي�ضوم  هل  يومًا  ثالثني  رم�ضان  عدة  اأكملوا  ثم  يومًا، 
31 يومًا ويعترب هذا اليوم ق�ضاء اأو نفاًل اأم يفطر مع 

البلد الذي بداأ فيه ال�ضيام؟

احلمدهلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..

الهالل  بروؤية  يدخل  رم�شان  �شهر  اأنَّ  ال�شائل  اأخي  فمعلوٌم 
وهذا مما اتفق عليه الفقهاء واإمن��ا اختلفوا يف م�شاألة روؤية 
ال�شوم  اأم على امل�شلمني جميعاً  الهالل هل لكل بلد روؤيتهم 

بروؤية بع�شهم والفطر كذلك ؟
ي�شومون  اأنهم  على  املالكية-  ال�شادة  -ومنهم  وجمهورهم 
ج��م��ي��ع��اً وي���ف���ط���رون ج��م��ي��ع��اً ل��ق��ول��ه ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه 
عليكم  غبي  ف��اإن  لروؤيته  واأف��ط��روا  لروؤيته  و�شلم:)�شوموا 

فاأكملوا عدة �شعبان ثالثني( متفق عليه.
قال الإمام الد�شوقي املالكي يف حا�شيته على ال�شرح الكبري:" 
القريبة  البالد  �شائر  وجوبه  وع��ّم  اأي  ال�شوم  وع��مَّ  قوله   (

والبعيدة "ا.ه�.
وعلى هذا ل يختلف امل�شلمون يف بداية ال�شوم ونهايته.

واإمنا يختلفون على مذهب القائلني باختالف املطالع 
وعليه  ال�شافعية،  وهم  روؤيتهم  مطلٍع  اأه��ل  لكل  واأن 
فيكون حكم ال�شخ�س يف ال�شوم والفطر حكم املكان 
الذي هو فيه ل �شيما اإذا اعتمد ويل الأمر مذهب 
اختالف املطالع ومل يوافق غريه يف ال�شوم اأو يف 
الفطر، وعلى هذا لو �شافر �شخ�س اإىل بلد 
الذي  البلد  عن  ال�شيام  يف  اأهله  تاأخر 
�شام  ول��و  يوافقهم  فاإنه  منه  �شافر 
وث��الث��ني ي��وم��اً ول ي�شح  واح����داً 
عليه  ل�����ش��وم  ق�����ش��اء  ي��ج��ع��ل��ه  اأن 
تلك  يف  ال���ي���وم  ه����ذا  ح��ك��م  لأن 
اأن���ه م��ن رم�����ش��ان، وهكذا  البلد 
لو �شافر من بلد تاأخر اأهله يف 

ال�شوم اإىل بلد �شبقوا فيه فاإنه يفطر معهم ولو �شام ثمانية 
امل�شافة  تكون  اأن  ب�شرط  يوم  ق�شاء  عليه  ثم  يوماً  وع�شرين 
التي بني البلد الذي �شافر اإليه وبني مو�شع الروؤية يف البلد 
م�شافة ق�شر  وقيل  ون�شف )128كم(  م�شافة ق�شر  الآخ��ر 
فقط لأن املطالع ل ميكن اأن تختلف فيما دون ذلك واإن كانت 
اأك��رث من ذلك يف بع�س البلدان كما هو  قد ل تختلف فيما 
معروف يف علم الفلك وكل هذا تفريع على مذهب ال�شافعية 
ال��ن��ووي رحمه اهلل يف  الإم���ام  كما قلنا �شابقا ويف ه��ذا يقول 
املجموع: )لو �شرع يف ال�شوم يف بلد ثم �شافر اإىل بلد بعيد مل 
يروا فيه الهالل حني راآه اأهل البلد الأول فا�شتكمل ثالثني 

من حني �شام
)فاإن قلنا( لكل بلد حكم نف�شه فوجهان:

)اأ�شحهما( يلزمه ال�شوم معهم لأنه �شار منهم.
)والثاين( يفطر لأنه التزم حكم الأول.

الثاين  البلد  اأه���ل  ل��زم  ال��ب��الد  ك��ل  ال��روؤي��ة  تعم  قلنا(  )واإن 
موافقته يف الفطر اإن ثبت عندهم روؤية البلد الأول بقوله اأو 
بغريه، وعليهم ق�شاء اليوم الأول واإن مل يثبت عندهم لزمه 

هو الفطر كما لو راأى هالل �شوال وحده ويفطر �شراً.
ولو �شافر من بلد مل يروا فيه اإىل بلد روؤي فيه فعيدوا اليوم 
له  قلنا  اأو  فاإن عممنا احلكم  والع�شرين من �شومه  التا�شع 
حكم البلد الثاين عيد معهم ولزمه ق�شاء يوم، واإن مل نعمم 
احلكم وقلنا له حكم البلد الأول لزمه ال�شوم(، ا.ه�.  ، واهلل 

تعاىل اأعلم.
و�شئل الإمام ال�شهاب الرملي عن قول بع�شهم اإن املطالع ل 
تختلف اإل يف اأربعة وع�شرين فر�شخا هل هو معتمد وهل هو 

حتديد ... ؟
 )ف���اأج���اب( ب���اأن ال��ق��ول امل��ذك��ور معتمد وظ��اه��ر ك��الم��ه اأنه 
حتديد حيث قال روؤية الهالل توجب ثبوت حكمها اإىل اأربعة 

وع�شرين فر�شخا لأنها يف اأقل من ذلك ل تختلف...( اه�
ال��ه��ي��ت��م��ي رح���م���ه اهلل يف حتفة  اب����ن ح��ج��ر  ال�����ش��ي��خ  وق�����ال 
يف  اختالفها  ميكن  وتبعوه ل  التربيزي  التاج  املحتاج)وقال 
اأقل من اأربعة وع�شرين فر�شخا وكان م�شتنده ال�شتقراء وبه 
اإن �شح يندفع قول الرافعي عن الإمام يت�شور اختالفها يف 

دون م�شافة الق�شر(اه�  

الق�شر  م�شافر  دون  يف  املطالع  اختالف  يح�شل  فال  وعليه 
اتفاقا.

لروؤية  ي�شوموا  اأن  امل�شلمني  على  يجب  واخل��ال���ش��ة:   •
اإل  الفطر  وكذلك يف  بلدانهم  تباعدت  ولو  للهالل  بع�شهم 
الذي  ال�شخ�س  املطالع فعلى  الأم��ر اختالف  اإذا اعتمد ويل 
تباعدت  اإذا  ه��ذا  ي��اأخ��ذ بحكمه ول يخالفه  اأن  حت��ت ولي��ت��ه 
امل�شافات م�شافة ق�شر ون�شف )128كم( وقيل م�شافر ق�شر 
فقط )85( واأما اإذا كانت اأقل من ذلك فاإنك تفطر مع اأهل 
املطالع  يف  الختالف  لعدم  اتفاقا  معهم  �شمت  ال��ذي  البلد 

وت�شر به درءاً لل�شقاق. واهلل اأعلم.

واأنا  الدولة،  تخ�س  عمل  برحلة  لل�ضني  م�ضافرة  اأنا 
ال�ضيام  حكم  اأعــرف  اأن  ــد  واأري اجلن�ضية،  اإماراتية 
�ضفري  ومــدة  اأي�ضا،  ال�ضالة  وحكم  واأوقاتها  هناك 

لهنالك �ضهر كامل.

احلمدهلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..

ملدة  ال�شفر  اأن  واعلمي  خطاك،  و�شدد  ورع���اك،  اهلل  حفظك 
بال�شوم  مطالبا  �شاحبه  يجعل  غريها  اأو  ال�شني  اإىل  �شهر 
امل�شلمون هناك، فالأمر بالن�شبة لك �شهل  هناك كما ي�شوم 
البلد  اأه��ل  اإ�شالمي من  البلد وج��ود  وهلل احلمد، ففي ذلك 
و�شومك،  �شالتك  على  اأب���دا  تقلقي  ف��ال  مهاجرين،  وم��ن 
امل�شلمون وي�شلون حتى ترجعي  و�شومي و�شلي كما ي�شوم 
َها  بال�شالمة للبلد، والأ�شل يف ذلك اأن اهلل تعاىل قال:) َيا اأَيُّ
ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�شِّ َعلَْيُكُم  ُكِتَب  اآََمُنوا  الَِّذيَن 
اًما َمْعُدوَداٍت( )البقرة: 183(، وقال  َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن اأَيَّ
َيِتِه(،  ِلُروؤْ َواأَْفِطُروا  َيِتِه  ِلُروؤْ وُموا  )�شُ و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
رواه البخاري. فحيثما ثبت الهالل ثبوتا �شرعيا تعني على 
امل�شلم اأن ي�شوم ما مل يكن عنده مانع �شرعي يبيح له الفطر، 

واهلل اأعلم. 
�شهر  به  ويقيم  اأجنبي  لبلد  ي�شافر  على من  • واخلال�شة: 
كما  وي�شلي  البلد  ذل��ك  اأه��ل  ي�شوم  كما  ي�شوم  اأن  رم�شان 

ي�شلون ح�شب مواقيت ال�شالة عندهم، واهلل اأعلم. 

ياَم ال�ّساِئمنَي، َوِقيامي فيِه قياَم  يامي فيِه �سِ َالّلـُهَمّ اْجَعْل �سِ

اْلقاِئمنَي، َوَنِبّْهني فيِه َعْن َنْوَمِة اْلغاِفلنَي، َوَهْب ىل ُجْرمي 

ْجِرمنَي . فيِه يا ِالـَه اْلعاَلنَي، َواْعُف َعّني يا عاِفيًا َعْن اُلْ
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العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/342م بالن�سر

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة وادي  حتا لتجارة لوازم التدخني  العنوان:    نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�شالح/ خليفة حممد �شاهني  املرر  -   حكمت اللجنة غيابيا:  بامتداد عقد 
اليجار من تاريخ نهاية العقد ال�شابق يف 2012/11/19 حتى تاريخ 2013/12/19 وبذات 
ال�شروط املتفق عليها فيما بينهما بواقع القيمة اليجارية ال�شنوية خم�شة واربعون 
الف درهم وبالزام املدعي عليها ب�شداد  القيمة اليجارية ال�شنوية والبالغ قدرها خم�شة 
واربعون الف درهم عن الفرة من تاريخ جتديد العقد حتى تاريخ نهاية التجديد يف 
2013/12/19 والزمت املدعى عليها بامل�شاريف ومائتي درهم اتعابا للمحاماة. يكون 
احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة القلم بتاريخ 2013/7/8م. 
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/194 بالن�سر

اىل املدعي عليه: كال�شيك خلدمات النظافة وال�شيانة  العنوان:    نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح/ خليفة حممد �شاهني  املرر  - حكمت اللجنة غيابيا:  
بالزام املدعي عليها ب�شداد القيمة اليجارية امل�شتحقة من تاريخ 2011/11/20 
حتى تاريخ اخالء العني املوؤجرة يف 2013/2/1 بواقع الجرة ال�شنوية قدرها 
ع�شرون الف درهم والزامها بامل�شاريف.   يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا 
اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم �شدر بتوقيعي وختم املحكمة القلم 

بتاريخ 2013/7/8م. 
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  104/ 2013 -جتاري- م ر- �س- ع ن

امل�شتاأنف : ابراهيم �شامل هادي �شعيد الظاهري اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف 
مو�شوع  بنغالدي�س   اجلن�شية:  ا�شالم  حممد  عبداجلبار  حممد  عليه: 
ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف- ب�شداد جميع اللتزامات املالية املرتبة 
ا�شالم  حممد  عبداجلبار  حممد  اعالنه/  املطلوب  املوؤ�ش�شة  ن�شاط  على 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/32 جت كل-  م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/7/29 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف العني الكائنة-   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                      قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/859 ت  اجر-م ر- ت-اأظ(
 : املنفذ �شده  التنفيذ/ كيدز �شوي�س فا�شن ذ.م.م اجلن�شية: المارات    طالب 
الدار العقارية �س م ع اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  الدار العقارية �س م 
ع اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم-  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/25 املوافق 
او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلربي.
    القلم اليجاري                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/113 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شادة/عبداهلل 
اجلن�شية:  لم  فال�شا  كومار  رينجيت  ال�شيد:  الم��ارات  اجلن�شية:  �شريوه  كرم  حممد 
الهند ال�شيد: �شالكارا نارايانان فال�شالم اجلن�شية: الهند ال�شيد: �شنكارا نارايانان ناير 
اجلن�شية: الهند ال�شيد: �شوين �شريدهاران كوداتور اجلن�شية: الهند وطلب الت�شديق 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شراكة وت�شفية يف ال�شم التجاري )ت�ضور 
للمقاولت الكهربائية/ذ.م.م ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
ليكن  وال�شناعة بعجمان اىل   التجارة  وامل�شجل لدى غرفة  امللف )54727(  حتت رقم 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
    اعالن بالن�سر 

املدعي: موؤ�ش�شة لند مارك بالزا لدارة العقارات  
املدعى عليه: حمد خلفان عبدالرحمن ع�شكر املهريي 

تقرر يف الق�شية  رقم )2013/1858 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة 
لند  /موؤ�ش�شة  من  واملرفوعة  اخلام�شة(  )اللجنة  اليجارية  املنازعات  ف�س 
مارك بالزا لدارة العقارات   لعالن املدعى عليه/  حمد خلفان عبدالرحمن 
2013/9/25 يف  املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ن�شرا حل�شور جل�شة   - املهريي  ع�شكر 
 - ال��دف��اع  ���ش��ارع  ابوظبي-  يف  الكائن  اللجنة  مقر   يف  م�شاًء   06.00 ال�شاعة 
منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2-  الطابق الول، 

وذلك على نفقة املدعية.
عائ�سة املرزوقي
رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا

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

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
 اعالن مدعى عليها بورود التقرير بالن�سر
يف الدعوى رقم 2012/4702 جتاري جزئي

هداية  �شركة  املدعي:  ان  حيث  ذ.م.م  للتجارة  لين  عليها:/�شتيل  املدعى  اىل 
اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله تطالبك  للتجارة ذ.م.م 
والفائدة  درهم  وت�شعمائة  الفا  و�شتون  اربعة  درهم(  فيها مببلغ وقدره )64900 
تقرير  فيها  ورد  انه  علما  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %9
اخلبري.    لذا يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة) الدائرة اجلزئية الثانية( يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2013/7/16   وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 

2013/6/19
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  غنتوت جويرني  )�س.ذ.م.م(.
ال�شكل  ال��ق��وز   دب���ي-  ب��ر  ال��غ��ري��ر-  ال��ع��ن��وان: مكتب رق��م 11 ملك عي�شى ع��ب��داهلل 
بال�شجل  القيد  رق��م    593462 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1007832 التجاري: 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/3/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/3/13 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني حار�س و�ضركاه لتدقيق احل�ضابات العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ 
م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( ديرة- بور �شعيد   هاتف: 2959958 04 
فاك�س/2959945 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/حار�س و�ضركاه لتدقيق احل�ضابات 
العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( 
ديرة- بور �شعيد  هاتف: 2959958 04 فاك�س/2959945 04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة 
لت�شفية  غنتوت جويرني  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2013/3/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/13  
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  وعلى من لديه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده  
فى الدعوى رقم 2012/582 تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله ال�شيد/ ا�شد ح�شن بورين   عنوانه: امارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- فندق 
الفريمونت- برج �شما تاور- الطابق الول- مكتب رقم 105 املنفذ �شده: خواجا اكرب بوت عنوانه: يعلن على عنوان 
الكائن يف امارة دبي- بر دبي- �شارع ال�شيخ زايد- منطقة تالل المارات الوىل- برج قو�س دبي- ال�شقة رقم 1710 
جي ال تي  انه يف يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثالث الثالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة ا�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات على املوقع 
اللكروين www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن 
ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة خالية لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة  وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. نوع العقار: �شقة �شكنية - رقم 
الر���س: 24- رقم املبنى- 1- ا�شم املبني- برج قو�س دبي- رقم العقار: 1710 رقم البلدية : 948-393- امل�شاحة : 

40.54 مر مربع املنطقة الثنية اخلام�شة- القيمة 500000 درهم   مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2015  جتاري كلي                
ح(  م  )�س  كون�شلتانت�س  تيليكوم  ار جي يف  �شركة  املدعى عليهما/1-  اىل 
2- ح�شن لك�شمي باتهيا ناكراج جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / 
بنك الفجرية الوطني )�س.م. ع( وميثله: علي ا�شماعيل حممد عبداهلل 
الزرعوين نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/7/8 
يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب 
ال�شاعة  املوافق 2013/7/15  الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثنني  يف 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/156   مدين كلي 

اىل اخل�شم املدخل   /1-طارق ال�شيد ال�شعيد ال�شربيني جمهول حمل القامة مبا ان 
ال�شمري املحامي- ب�شفته  الدين ح�شني عداي  بالتقابل / عالء  املدعى  املدعي عليه 
�شاحب مكتب العدل للمحاماة �شابقا و )مكتب عالء ( وميثله: عالء الدين ح�شني 
الدعوى يف  قبول  بعدم  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ال�شمري  عداي 
مواجهة املدعى عليه لنعدام �شفته يف الدعوى والزام اخل�شم املدخل  مبا ع�شى  ان 
حتكم به املوقرة من مبالغ او طلبات للمدعي.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.18 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/7/15
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. .    
 ق�سم الق�سايا املدنية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/68  جتاري كلي
كانوار  �شينغ  3-ماجنيت  كنوار  �شينغ  جرجنيت   -2 ����س.ذ.م.م  ال�شهباء  جموهرات   -1 عليهم/  املدعى  اىل 
امريك �شينغ 4- كنوار �شيموان جيت �شينغ جرجنيت �شينغ كنوار 5- جموهرات كانوار )���س.ذ.م.م( )فرع( 
6- جموهرات كانوار �س.ذ.م.م  7- كانوار برين�شي�س للمجوهرات )�س.ذ.م.م( 8- جموهرات كانوار �س.ذ.م.م 
9- كانوار للمجوهرات 10- كانوار للمجوهرات ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �شتاندرد بنك 
) م�شاهمة عامة( مبان ان املدعي : �شتاندرد بنك ) م�شاهمة عامة(     قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/24 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
للمدعى عليهم وح�شوريا للخ�شوم املدخلني: اول: بقبول ادخال كل من بنك الفجرية الوطني، بنك امل�شرق، 
كالوتى للمجوهرات العاملية، بنك المارات دبي الوطني، بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط �شكال. ثانيا: 
يف  الف�شل  وقبل  ثالثا:  ال�شفة.  لنعدام  ادخالهم  قبول  بعد  املدخلني  اخل�شوم  من  املبدى  الدفع  برف�س 
مو�شوعي الدخال والدعوى بندب احد اخلرباء املخت�شني يف ت�شنيع وجتارة الذهب ب�شركة داما�س، وكلفت 
املدعى بايداع مبلغ �شبعة الف درهم خزانة املحكمة على ذمة اتعاب وم�شروفات اخلبري املنتدب. وبجل�شة 
2013/7/1 �شدد املدعي المانة،   وحدد لها  املحكمة جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/17.ال�شاعة 9.30 

�شباحا يف القاعة  ch1B.8  حل�شور اخلبري املنتدب لتحليفه اليمني القانونية.
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 يف الدعوى رقم 2013/599 جتاري كلي 

املدعى عليه: خالد مغي�شب عبداهلل املغي�شب النعيمي
تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ابوظبي التجارية البتدائية يف الدعوى رقم 2013/599 
جتاري كلي املقامة من املدعي/ بنك اخلليج الول فقد مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف 
الدعوى امل�شار اليها، وعليه فقد مت حتديد يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 
دبي،   - 11.00 �شباحا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا جينوم لال�شت�شارات 
اأ تليفون 2526668 فاك�س 2527779 وعليه  فندق جي دبليو ماريوت/ مبنى املكاتب 
املحدد م�شطحبني معكم  املوعد  قانونا يف  او من ميثلكم  عليكم احل�شور  يتوجب 

كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
 عبداحلميد زينون

خبري حما�ضبي وم�ضريف 

اعالن اجتماع خربة
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1162 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة ناهد للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(  2-حممد امني 
ب��ازرك��ان  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب  ب��ازر ك��ان 3- حممد �شريف 
اأقام  التنفيذ/ بنك ملي ايران وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  قد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3233423.16( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1268و2013/1269   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

�شفيق  حممد  الدين  جا�شيم  2-حممد  احمد   حار�س  ليت  �شفيان  1-ابو  مدعيان/ 
ال�شالم اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �شعيد فايل للمقاولت العامة اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /�شعيد فايل للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر )اعالن املدعى عليها ن�شرا واملعدل ا�شمها 
با�شم موؤ�ش�شة خلفان حممد املن�شوري للمقاولت العامة(  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/777   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

ابراهيم  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  لل  حممود  واجد  مدعي/  
الرحمي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الرحمي  ابراهيم   / اعالنه  املطلوب  عمالية 
ان  حيث  بالرواتب(  املتعلقة  اجلديدة  بالن�شر)بالطلبات  عنوانه:  المارات   
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/16
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1985   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/  حممد وجيه عبدالقادر حريري اجلن�شية: �شوريا مدعي عليه: مركز 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية   ذ.م.م  العمال  خلدمات  القت�شادية  البيانات 
القت�شادية  البيانات  مركز   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
خلدمات العمال ذ.م.م اجلن�شيةك المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/838   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

تباين  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ال�شالم  �شراج  مانيك  مدعي/  
للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  تباين   / اعالنه  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/14 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1255   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/  حممد برويز حممد كبري اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شركة 
مو�شوع  المارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  عرب  باك 
للمقاولت  عرب  باك  �شركة    / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/223   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/  فاروق احمد جالل احمد اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �شرق 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  العامة  للمقاولت  اجلبانة 
عمالية املطلوب اعالنه /  �شرق اجلبانة للمقاولت العامة اجلن�شية:المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/15 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1968   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/  مي�شال كرزي�شزتوف او�شو�س اجلن�شية: بولنده مدعي عليه: امل�شت�شفى 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الو�شط  ال�شرق  العام  الملاين 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /  امل�شت�شفى الملاين العام ال�شرق الو�شط 
ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  759/ 2012 -مدين- م ر- �س- اأظ

امل�شتاأنف : �شعد عاي�س حزام القحطاين اجلن�شية: المارات   امل�شتاأنف عليه: 
عبدالعزيز ابراهيم علي ابراهيم اجلن�شية: ال�شودان   مو�شوع ال�شتئناف : الغاء 
احلكم امل�شتاأنف باأداء مبلغ وقدره 200001 درهم   املطلوب اعالنه/  عبدالعزيز 
ابراهيم علي ابراهيم اجلن�شية: ال�شودان  العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/137 مد كل-  م ر-ب- اأظ  وحدد 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/21 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-   �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                      قلم ال�ستئناف املدين

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

فقدان جوازات �سفر 
فقد املذكورين ادناه جوازات �شفرهم وهم: 

عمار ملحم امل�شلط جن�شية: �شوريا رقم اجلواز 6448561
ب�شمى فا�شل امل�شلط جن�شيته: �شوريا رقم اجلواز 006251442

ايه عمار امل�شلط جن�شية: �شوريا رقم اجلواز 006251444
احمد عمار امل�شلط جن�شية: �شوريا رقم اجلواز 006247308
ملحم عمار امل�شلط   جن�شية: �شوريا رقم اجلواز 6251443
فا�شل عمار امل�شلط جن�شية: �شوريا رقم اجلواز 2797677
رحمه عمار امل�شلط جن�شية: �شوريا رقم اجلواز 7212546

ال�شفارة  او  �شرطة  اق��رب مركز  اىل  ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�شوريا  م�شكوراً.او الت�شال على الرقم 050-4927346
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ا�شتقال �شتة وزراء من الئتالف احلكومي يف املغرب يتبعون حزب 
الأ�شغر يف الئتالف، على خلفية جدل حول  ال�شريك  ال�شتقالل، 
به متحدث  ما �شرح  وذل��ك ح�شب  ال�شلع،  لبع�س  الدعم احلكومي 

با�شم احلزب.
وي�شارك حزب ال�شتقالل يف الئتالف احلكومي مع حزب التنمية 
اتخاذ  2011 بعد  التي جرت عام  الذي فاز بالنتخابات  والعدالة 

د�شتور جديد اقرحه امللك حممد ال�شاد�س.
رويرز  اأن��ب��اء  لوكالة  بن حمزة  ع��ادل  احل��زب  با�شم  املتحدث  وق��ال 

وزراوؤنا �شيقدمون ا�شتقالتهم مل نعد يف الئتالف .
اأن مراقبني  اإل  ا�شتقالتهم،  �شيقبل  امللك  كان  اإذا  فيما  يت�شح  ومل 
ال�شتقالل قد لتكون عفوية ورمبا كانت  ان خطوة حزب  يقولون 

حتظى بتاأييد الق�شر.
نية  املالية على  وزير  اإليه  ينتمي  الذي  ال�شتقالل  ويعر�س حزب 
احلكومة ال�شروع يف حترير اأ�شعار بع�س ال�شلع ال�شا�شية من التدخل 
انخفا�س  احلكومي بعد �شهر رم�شان وت�شعى احلكومة اىل جتنب 
م�شتوى املعي�شة لكنها ترى اأن هناك �شرورة لل�شيطرة على الدعم 

احلكومي لل�شلع ب�شبب الأزمة القت�شادية التي تواجهها.

اعر�س خفر ال�شواحل الليبي واليطايل واملالطي مئات املهاجرين 
على من مراكب ابحرت من ليبيا غداة زيارة البابا فرن�شي�س اىل 

لمبيدو�شا وادانته لمبالة العامل حيال هذه الظاهرة.
واعلن خفر ال�شواحل اليطايل يف بيان انه حول م�شار خم�س �شفن 
ثالثة  من  على  مهاجرين   303 لنقاذ  املنطقة  يف  كانت  جتارية 

مراكب تواجه �شعوبات.
واعلنت البحرية اليطالية اي�شا انها انقذت �شفينة رابعة كانت يف 

و�شع خطري وعلى متنها حواىل اربعني �شخ�شا.
اخ��رى اىل  وحتدثت و�شائل الع��الم اليطالية عن و�شول مراكب 
�شمال  �شواحل  اىل  الق���رب  النقطة  ال�شقلية  لمبيدو�شا  ج��زي��رة 

افريقيا.
واعر�س اجلي�س املالطي مئة ومهاجرين اثنني بينهم ر�شيعان.

ملواجهة  الوروب���ي  الحت��اد  اك��ري من  م�شاعدة  مالطا طلبت  وكانت 
تدفق املهاجرين حمذرة من انها قد ت�شطر لبعادهم.

ونظرا لالحوال اجلوية املالئمة حاليا، يزداد تدفق الالجئني حاليا. 
وهو  العام  بداية  منذ  منهم  اآلف  اربعة  اىل لمبيدو�شا  و�شل  وقد 
عدد اكرب بثالث مرات مما �شجل يف 2012 ويف 2011 ومع بداية 
الربيع العربي، حط يف لمبيدو�شا حواىل خم�شني الف مهاجر مما 

�شبب ارباكا كبريا لل�شلطات املحلية.

اأعربت وزارة الدفاع اليابانية ام�س عن قلقها من الن�شاطات البحرية 
الدولتني على جزر متنازع عليها يف  ال�شينية يف ظّل اخل��الف بني 

بحر ال�شني ال�شرقي.
اليابانية  ال��دف��اع  وزارة  اأن  ك��ي��ودو  اليابانية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
اأ�شدرت تقريراً لعام 2013 اأعربت فيه عن قلقها من ان ن�شاطات 
طوارئ  خطة  اإىل  تقود  قد  خطرة  تكون  قد  التي  البحرية  ال�شني 
القوانني الدولية بدل  الت�شرف مبا يتالءم مع  اإىل  ودعت بيجينغ 

ا�شتخدام القوة .
املتنازع عليها بني طوكيو  ت�شيطر على اجل��زر  اليابان  ان  اإىل  ي�شار 
وكل من بيجينغ وتايبيه، وتطلق عليها ا�شم �شينكاكو ، فيما ت�شميها 

ال�شني دياويو.
من  جزر   3 الفائت  �شبتمرب  اأيلول  يف  اليابانية،  احلكومة  وو�شعت 
املجموعة املتنازع عليها مع ال�شني حتت ملكية الدولة، بعد التوقيع 

على عقد �شرائها من مالكها.
اجلزر  ق��رب  �شينية  ل�شفن  دوري���ات  م��ن  اليابان  ت�شتكي  م��ا  وغالباً 
كما اأعربت وزارة الدفاع يف تقريرها عن القلق من برنامج النووي 
وال�شاروخي الكوري ال�شمايل، حمذرة من اأن ال�شواريخ البالي�شتية 

قد تكون قادرة على الو�شول اإىل الرب الأمريكي.

عوا�شم

الرباط

طوكيو

روما

�ل�ضرطة �ل�ضينية تطلق �لنار على تيبتيني 
•• بكني-ا ف ب:

بالذكرى  يحتفلون  كانوا  تيبتيني  على  النار  ال�شينية  ال�شرطة  اطلقت 
الثامنة وال�شبعني مليالد الدالي لما، مما ادى اىل ا�شابة واحد منهم على 
القل يف راأ�شه واآخرين بجروح خطرية، كما ذكرت منظمتان تتخذان من 

اخلارج مقرا لهما.
الذين  التيبتيني  م��ن  جمموعة  �شد  ال�شبت  الم���ن  ق���وات  تدخلت  وق��د 
لالحتفال  غ���رب(،  )ج��ن��وب  �شي�شوان  باأقليم  داوف���و  منطقة  يف  احت�شدوا 
بعيد ميالد الزعيم الروحي يف املنفى الذي تعتربه بكني انف�شاليا معاديا 
التي تتخذ  لل�شني، كما ذكرت منظمة كمباين فور تيبت غري احلكومية 

من الوليات املتحدة مقرا لها، وموقع فا يول.كوم التيبتي يف الهند.
ونقلت كمباين فور تيبت عن م�شادر حملية وم�شادر اخرى يف اخلارج مل 
تك�شف عن هويتها ان ال�شرطة ال�شينية اطلقت النار على اجلموع فاأ�شابت 

راهبني تيبتيني وا�شابت بجروح خطرية عددا اآخر منهم .
تا�شي  واوغ��ني  �شونام  تا�شي  الراهبني  ان  احلكومية  غري  املنظمة  وذك��رت 

نقال اىل امل�شت�شفى.
وا�شافت املنظمة نقال عن اثنني من التيبتيني يف املنفى ان عنا�شر ال�شرطة 
الذين و�شلوا لتفريق املجموعة بداأوا باطالق النار وا�شتخدام الغاز امل�شيل 

للدموع من دون حتذير .
م��ن جهته، ذك��ر م��وق��ع ف��اي��ول الع��الم��ي ان راه��ب��ا ح���اول الل��ت��ف��اف على 
فاأ�شابت  النار  اذاك  فتحت  التي  ال�شرطة  اقامتها  التي  المنية  احلواجز 

راهبا يف راأ�شه.
اطالق  بعد  اعتقلوا  قد  �شخ�شا  ع�شرين  ان  تيبت  فور  كمباين  واو�شحت 
فران�س  لوكالة  داوف��و  يف  الدينية  ال�شوؤون  ومكتب  ال�شرطة  واك��دت  النار. 

بر�س انه مل يح�شل اي حادث من هذا النوع يف املنطقة.

تنديد وا�ضع بالتفجري يف �ضاحية بريوت اجلنوبية 

�أهايل �ل�ضاحية ي�ضتقبلون وزير �لد�خلية �للبناين باحلجارة

�لحتالل يبقي غزة على �ضفيح �ضاخن

•• مقدي�شو-ا ف ب:

ال�شباب  ح��رك��ة  يف  م�����ش��ادر  اعلنت 
و�شهود  امل���ت�������ش���ددة  ال�����ش��وم��ال��ي��ة 
القل  ان �شخ�شا واحد على  عيان 
ال�شوق  للحركة يف  قتل يف تفجري 
ال�شومالية  العا�شمة  الرئي�شي يف 
مقدي�شو الذي ي�شهد ازدحاما مع 

اقراب �شهر رم�شان.
ال��ذي��ن تبنوا  واك����د ال���ش��الم��ي��ون 
ا�شخا�س  ث���الث���ة  ان  الع�����ت�����داء 
قتلوا وثالثة اآخرين جرحوا لكن 
ال�شهود العيان حتدثوا عن �شقوط 
اآخرية  ثالثة  وا�شابة  واحد  قتيل 
بجروح خطرية وقال الناطق با�شم 
ال�شباب ان عبد العزيز ابو م�شعب 
بتنظيم  امل��رت��ب��ط��ة  اجل���م���اع���ة  ان 
يدوية  ق��ن��ب��ل��ة  ف���ج���رت  ال���ق���اع���دة 
التفجري  ان  واو�����ش����ح  ال�������ش���ن���ع. 
ا���ش��ت��ه��دف م�����ش��وؤول��ني ام��ن��ي��ني يف 
ف�شاد  باعمال  يقومون  بكرة  �شوق 

وابتزاز ، على حد تعبريه.
النار  لط��الق  كثيف  تبادل  و�شمع 
بعد النفجار وراأى م�شور لوكالة 
فران�س بر�س يف املكان حطام �شيارة 

متفحمة.
الناجر يف بكرة  واك��د احمد مو�س 

ان ثالثة  ، مو�شحا  راأى جثة  ان��ه 
خطرية  بجروح  ا�شيبوا  ا�شخا�س 

وتقلوا خارج ال�شوق.
وكان حمللون ذكروا ان املت�شددين 
ال�شباب  ح��رك��ة  يف  ال�����ش��وم��ال��ي��ني 
ب�شيء  هزميتهم  عن  اعلن  الذين 
م���ن ال��ت�����ش��رع ، اث��ب��ت��وا م���ن خالل 

مقدي�شو  يف  ج��ري��ئ��ني  ه��ج��وم��ني 
ان��ه��م م���ا زال�����وا ي��ت��م��ت��ع��ون بقدرة 
كبرية على الذى على الرغم من 
ن���زاع���ات داخ��ل��ي��ة دام��ي��ة مي��ك��ن ان 

تزيد من ت�شدد احلركة.
ومنذ ان مت طردهم من مقدي�شو 
على   2011 اآب-اغ�������ش���ط�������س  يف 

اي�������دي ق�����وة الحت��������اد الف���ري���ق���ي 
احلكومية  ال����ق����وات  ت���دع���م  ال���ت���ي 
ال�شومالية، اجرب ال�شباب ع�شكريا 
على التخلي عن كافة معاقلهم يف 
لكنهم  وجنوبه.  ال�شومال  و�شط 
مناطق  على  ي�شيطرون  زال���وا  م��ا 

ريفية وا�شعة.

قا�شم اأن التهدئة تعرب عن حالة عجز فل�شطيني جت�شد 
التفاو�س مع اإ�شرائيل ب�شكل غري مبا�شر ، وهو ما اأوقع 
حما�س يف العديد من النتقادات التي وقعت فتح فيها 

يف ال�شفة الغربية.
املرحل  يف  للتهدئة  النظر  يف  ع��ام��ر  اأب���و  قا�شم  وواف���ق 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

التحولت  غ�����زة،  ق���ط���اع  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  ي���رق���ب 
ت�شاوؤلت  ،يف ظ��ل  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  امل��ت��الح��ق��ة 
قيادات  تهديد  مع  اإ�شرائيل  مع  التهدئة  م�شتقبل  عن 
�شيا�شية وع�شكرية اإ�شرائيلية بت�شعيد مقبل على غزة، 
اإغالق  بعد  ال��ق��ط��اع  يف  الإن�شانية  احل��ال��ة  ت���ردت  فيما 
رفح  معرب  واإغ����الق   ، هدمها  حملة  وتكثيف  الأن��ف��اق 
ال���ربي م��ا ���ش��اع��ف اأزم����ة ال��ب��ن��زي��ن وال���غ���از، والب�شائع 

الغذائية ، وال�شفر .
وقال اخلبري يف ال�شئون الإ�شرائيلية، عدنان اأبو عامر 
اإ�شرائيل ل ترى لنف�شها م�شلحة يف توجيه �شربة لغزة 
يف �شوء التحولت يف املنطقة ،واإمنا تراقب الو�شع وما 

يوؤول اإليه .
الكني�شت  والأم�����ن يف  رئ��ي�����س جل��ن��ة اخل��ارج��ي��ة  وك����ان 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان ق���ال لإذاع����ة اجلي�س 
واحتالل  ال��ع��ودة  يف  التفكري  م��ن  مفر  ل  الإ�شرائيلي 
قطاع غزة، لو كنت رئي�شاً للوزراء لأعدت احتالل غزة 

.
اإطار  يف  �شتبقى  الأو����ش���اع  اأن  راأى  ع��ام��ر  اأب���و  اأن  غ��ري 
التجاوزات الفردية للتهدئة بني اجلانبني الفل�شطيني 

راغبتني  غ��ري  وح��م��ا���س  اأن م�شر  ط��امل��ا  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
بالتحرك نحو املواجهة مع اإ�شرائيل.

اإ�شرائيلية عمليات توغل واإطالق نار بني  وتنفذ قوات 
فيما  للقطاع،  ال�شرقية  الأط����راف  يف  والآخ����ر  احل��ني 
ي�شجل بني الفينة والأخرى �شقوط قذائف �شاروخية 
التهدئة  لتفاق  خرقا  يعترب  ما  اإ�شرائيل  جنوب  على 
نوفمرب-ت�شرين  القاهرة يف  رعته  الذي  بني اجلانبني 

الثاين املا�شي عقب ت�شعيد ا�شتمر 8 اأيام.
وا�شتبعد اأبو عامر اأن يكون هنالك تاأثري كبري ملا جرى 
يف القاهرة، من اإطاحة بالرئي�س امل�شري حممد مر�شي 
خالل  من  التاأثري  �شوى  ال�شراتيجي  ال�شعيد  على 
املعرب، معلال ذلك  اإغ��الق  و  الوقود  الإنفاق و�شح  هدم 
املعزول  امل�شري  )الرئي�س  حلكم  ال�شابقة  بالتجارب 

حممد ح�شني( مبارك مل�شر وجماورته لغزة .
ويعاين قطاع غزة منذ اأ�شبوعني من اأزمة وقود خانقة 
واملوا�شالت  الإن��ت��اج  حركة  على  �شلبي  ب�شكل  انعك�شت 
حركة  ت��وق��ف  ج��ان��ب  اإىل  والبيئة،  ال�شحة  ولقطاعي 
الإعمار يف ظل وقف تدفق الب�شائع عرب الأنفاق، فيما 
والدول  ال��ق��اه��رة  اأو  غ��زة  يف  الفل�شطينيني  اآلف  علق 
خم�شة  منذ  امل�شتمر  رف��ح  معرب  اإغ��الق  ج��راء  العربية 
ال�شتار  عبد  ال�شيا�شي  املحلل  يعترب  جهته،  م��ن  اأي���ام. 

اجلبهة  لأن  الآن  ت�شعد  ل��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  بقوله  املقبلة 
الو�شع يف غ���زة، يف ظ��ل عدم  ،وح��م��ا���س ت�شبط  ه��ادئ��ة 
اإ�شرائيل  من  ينتظر  وم��ن  بالتهدئة.  اإ�شرائيل  ال��ت��زام 
اللتزام باتفاق فهو خمطئ وهو ما يحتم على حما�س 

ترك الف�شائل التي تريد اأن تقاتل دون منع .

�لك�ضف عن �ضجني �ضري �آخر يف �إ�ضر�ئيلعائلة �أبو قتادة تعتزم �لعودة �إىل �لأردن
يف  ا�شرليني  جنيه   800 من  اأك��رث  على  وحت�شل  لندن 
الأ�شبوع من اإعانات ال�شكن و�شريبة البلدية وغريها من 
الأق��ارب يف  اأحد  �شقة ميلكها  للعي�س يف  املنافع، و�شتنتقل 
الأردن. ون�شبت ال�شحيفة اإىل م�شدر مطلع يف العا�شمة 
الأردنية عّمان قوله ناأمل اأن تاأتي عائلة اأبو قتادة اإىل هنا 
م��غ��ادرة بريطانيا يف  وك��ان��ت تنوي  اأق���رب وق��ت ممكن،  يف 
اأفراد  اأن  حال جرى ترحيله اإىل الأردن . واأ�شاف امل�شدر 
عائلة اأبو قتادة لديهم فر�شة حمدودة لروؤيته خالل فرة 
زيارات  تنظيم  �شيتم  ولكن  التحقيق،  ذم��ة  على  احتجازه 
منزل  يف  �شقة  ول��دي��ه��م  الأردن،  اإىل  و���ش��ول��ه��م  ب��ع��د  ل��ه��م 

العائلة جاهزة لكي يقيموا فيها .

•• لندن-يو بي اأي:

ذكرت �شحيفة ديلي اك�شربي�س ام�س، اأن عائلة رجل الدين 
الأردين الفل�شطيني الأ�شل عمر حممود عثمان، املعروف 
باأبو قتادة، �شتغادر بريطانيا اإىل الأردن يف غ�شون اأ�شابيع 
بعد ترحيله اإىل هناك. وقالت ال�شحيفة اإن رحيل زوجة اأبو 
قتادة واأبناءه اخلم�شة، 3 بنات و�شبيني تراوح اأعمارهم 
اأكرث من  ال�شرائب  �شيوّفر لدافعي  10 و23 عاماً،  بني 
40 األف جنيه ا�شرليني يف ال�شنة، ويحرر الع�شرات من 
رجال ال�شرطة من م�شوؤولية حمايتهم. واأ�شافت اأن عائلة 
اأبو قتادة تقيم حالياً يف منزل بحي �شتامنور �شمال غرب 

تفجري يف �ل�ضوق �لرئي�ضي بالعا�ضمة �ل�ضومالية

ت�شريف  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وك�����ان 
الأعمال اللبنانية جنيب ميقاتي، 
وق��ال ميقاتي يف  الن��ف��ج��ار،  اأدان 
ت�����ش��ري��ح م���رة ج���دي���دة ت��ع��ب��ث يد 
واللبنانيني  ل��ب��ن��ان  ب��اأم��ن  ال��غ��در 
منطقة  امل�����رة  ه����ذه  م�����ش��ت��ه��دف��ة 
ل��ب��ن��ان��ي��ة ع����زي����زة، م���ا ي��ع��ي��د اىل 
الأذهان حقبات �شوداء من تاريخ 
اأنها  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  اإع��ت��ق��د  ل��ب��ن��ان، 

طويت اىل غري رجعة .
دل  اإن  النفجار،  هذا  اأن  واأ�شاف 
احلقد  ي��د  اأن  فعلى  ���ش��يء،  ع��ل��ى 
خمطط  يف  مت�����ش��ي  والإج����������رام 
ت��ف��ج��ري الأو�����ش����اع يف ل��ب��ن��ان ول 
مت��ّي��ز ب��ني منطقة واأخ����رى، مما 
يحتم على اللبنانيني الإ�شراع يف 
اللقاء من اأجل اخلروج من املاأزق 
تعي�شه  ال��ذي  والأم��ن��ي  ال�شيا�شي 

البالد . 
وو�شف وزير الداخلية يف حكومة 
الأع��م��ال م��روان �شربل،  ت�شريف 
باأنه  النفجار  املكان،  تفقده  بعد 

عمل اإجرامي .

•• بريوت-يو بي اأي:

اللبناين  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  وج���د 
م��روان �شربل نف�شه يف موقف ل 
يح�شد عليه، بعدما قام حمتجون 
تفقده  خ��الل  ب��احل��ج��ارة  بر�شقه 

ملكان النفجار.
ا�شتح�شانا من  ال��زي��ارة  ومل جتد 
ق��ب��ل امل��ح��ت�����ش��دي��ن يف امل���ك���ان من 
اأه����ايل ال�����ش��اح��ي��ة، م��ع��ت��ربي��ن اأن 
اأمن  عن  امل�شوؤولة  هي  الداخلية 

املنطقة.
كانوا  �شيا�شيني  حمللني  اأن  بيد 
ال�شاحية  اأن  اإىل  اأ������ش�����اروا  ق���د 
امل�شوؤول  حتت يد حزب اهلل، وهو 
اأم��ن��ه��ا ومن  ع��ن  والأخ����ري  الأول 
جهة ثانية، اعترب حملل �شيا�شي 
ال��ت��ف��ج��ري ك�����ش��ف عن  اأن  ل��ب��ن��اين 
اأج��ه��زة ح��زب اهلل  اأمني يف  �شعف 
املفخخة  ال�����ش��ي��ارة  اخ����راق  ب��ع��د 
ال��ط��وق الأم��ن��ي ل��ل��ح��زب، وقامت 
اجلهة املجهولة بتفجريها و�شط 

ال�شاحية.
جورج  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  وراأى 
اأنه  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ع��ل��م يف م��ق��اب��ل��ة 
ل ي��������زال ال�����وق�����ت م���ب���ك���را ج���دا 
للحديث عن اجلهة امل�شوؤولة عن 
احل����ادث يف ظ��ل ع���دم اإع����الن اأية 
التفجري،  ع��ن  م�شوؤوليتها  جهة 

قناة  وكانت  للحزب.  التابع  املنار 
ال��ع��رب��ي��ة ق��د اأ����ش���ارت اإىل اأن���ه قد 
تخريب  ع���دم  ب�شبب  امل��ن��ع  ي��ك��ون 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ك�شف  اأدل����ة ق��د  اأي 
امل��ت��ورط��ني يف الن��ف��ج��ار، لكنه يف 
الوقت ذات��ه بني اأن ق��وات احلزب 
ال�شاحية  على  ت�شيطر  م��ن  ه��ي 
العنا�شر  ول���ي�������ش���ت  اجل���ن���وب���ي���ة 
الأم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ويف 
اللبناين  ال��رئ��ي�����س  اأدان  الأث���ن���اء 

دامغة  ح���ق���ائ���ق  ه���ن���ال���ك  ل��ي�����ش��ت 
ح���ول اجل���ه���ات امل���ت���ورط���ة، واإمن���ا 
التحليالت  دائ��رة  الأم��ر يف  يظل 
اهلل  ح��زب  اأن  م��وؤك��دا  ال�شيا�شية، 
�شي�شتغل تعاطف ال�شارع اللبناين 

ويطوعه ل�شاحله.
الأم�������ر ال����الف����ت خ�����الل اأح������داث 
حزب  عنا�شر  منع  ه��و  التفجري 
تغطية  م����ن  ال�����ش��ح��اف��ي��ني  اهلل 
بتلفزيون  والك����ت����ف����اء  احل������دث 

موؤكدا اأن ت�شريحات لوؤي املقداد 
احلر  للجي�س  الر�شمي  املتحدث 

الذي قال يف وقت �شابق ..
املعركة من  نقل  املمكن  م��ن  اإن��ه   
اإىل لبنان ل توؤكد �شلة  الق�شري 
اجل���ي�������س احل�����ر ب�����احل�����ادث، فقد 
اأن��ه لي�س يف  اأع��ل��ن اجلي�س ال��ي��وم 
اإىل مناطق  املعركة  نقل  قامو�شه 

حزب اهلل.
اأن�������ه ح���ت���ى الآن  ع���ل���م  واأو�������ش������ح 

مي�شال �شليمان النفجار .
واعترب �شليمان يف بيان اأن العودة 
التذكري  تعيد  الأع��م��ال  ه��ذه  اىل 
اللبنانيون  ب�شفحات �شود عا�شها 
���ش��اب��ق��ة وه���م يريدون  ف���رات  يف 
اىل  ودع��ا   . ذاكرتهم  حموها من 
اللبنانيني  بني  واحل��وار  التفاهم 
والإقالع عن مثل هذه الأ�شاليب 
يف الر�شائل ال�شيا�شية ، وحث على 
املواطنني  اأم����ن  اح�����رام  وج����وب 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ح����ّدة 

اخلالف ال�شيا�شي .
رئي�س  ق�����ال  ث���ان���ي���ة،  ج���ه���ة  م����ن   
احلكومة الأ�شبق �شعد احلريري، 
على  ال���ذي  امل�شتقبل  ت��ي��ار  زع��ي��م 
خالف مع حزب اهلل، اإنه ل ميكن 
لأي لبناين، اإزاء امل�شهد الإجرامي 
ال�شاحية  ���ش��ه��دت��ه  ال����ذي  امل����روع 
اجلنوبية من بريوت، اإّل اأن يعرّب 
ع���ن م�����ش��اع��ر ال�����ش��خ��ط والإدان������ة 
ل��ل��ج��رمي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت اأحد 

اأكرث الأحياء املكتظة بال�شكان .
الوعي  درج�����ات  اأع���ل���ى  اىل  ودع����ا 
املخاطر  م��واج��ه��ة  يف  وال��ي��ق��ظ��ة 
املنطقة،  ب��ن��ا وب��ك��ل  ال��ت��ي حت��ي��ط 
حماولت  مواجهة  يف  وخ�شو�شاً 
ال��ع��دو الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ل��ل��دف��ع نحو 
العمليات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���رب  ال��ف��ت��ن��ة 
الإره���اب���ي���ة ك��م��ا ح�����ش��ل ال���ي���وم . 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

بن�شرها  الع�شكرية  والرقابة  اإ�شرائيلية  �شمحت حمكمة  وثائق  تبني من 
حول عميل املو�شاد ال�شابق بن زيغيري املعروف بال�شجني اك�س، الذي �ُشجن 
يف اإ�شرائيل ب�شورة �شرية وهوية مزورة وانتحر يف زنزانته رغم مراقبتها 
على مدار ال�شاعة، يف العام 2010، اأنه يف الفرة نف�شها تواجد يف ق�شم 
اآخر من ال�شجن نف�شه �شخ�س م�شجون يف ظروف م�شابهة متاما. و�شمحت 
 ، هاآرت�س  �شحيفة  طلب  على  بناء  الوثائق  بن�شر  الإ�شرائيلية  املحكمة 
ال�شري الآخ��ر �ُشجن يف ظ��روف م�شابهة  ال�شجني  ب��اأن  اأف��ادت ام�س  التي 
يزال  ما  ك��ان  اإذا  ما  وا�شحا  لي�س  لكن  نف�شها  الفرة  يف  زيغيري  ل�شجن 
م�شجونا. ويذكر اأن زيغيري مكث مدة 10 �شهور يف زنزانة عزل انفرادي 

يف الق�شم 15 من �شجن اأيالون، وتبني من وثائق التحقيق يف انتحاره يف 
نهاية العام نف�شه اأن �شجينا اآخر قبع يف الفرة نف�شها يف الق�شم 13 يف 
ال�شجن نف�شه. ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن مميزات ال�شجني الآخر م�شابهة 
اأجنبيا واأنه  اإ�شرائيلي ولي�س  اأنه  اإىل حد كبري ملميزات زيغيري، ما يعني 
مت �شجنه على خلفية اأمنية، واأنه قد يكون عميال اآخر للمو�شاد، و�ُشجن 
بهوية مزورة، وكان جهاز الأمن العام ال�شاباك و�شباط ال�شتخبارات يف 
ال�شجن م�شوؤولني عن ات�شاله بالعامل اخلارجي. ول تزال �شلطة ال�شجون 
الإ�شرائيلية ترف�س الإجابة على اأ�شئلة حول هوية ال�شجني ال�شري الآخر 
وما اإذا كان ل يزال يقبع يف ال�شجن وما هي مدة حمكوميته، واأي�شا على 
اأ�شئلة اأخرى تتعلق باحلرا�شة على هذا ال�شجني وما اإذا مت اتخاذ اإجراءات 

ملنع اإقدامه على النتحار يف ظروف العزل النفرادي.

�لرب�زيل حتقق يف مز�عم 
جت�ض�ص �أمريكا على مو�طنيها 

•• برازيليا-رويرتز:

قال وزير الت�شالت الربازيلي باولو برناردو ان حكومة الربازيل حتقق 
الكرونية  ات�����ش��الت  على  اأمريكية  خم��اب��رات  وك���الت  تن�شت  م��زاع��م  يف 
ملواطنني يف الربازيل ملدة ع�شر �شنوات على القل. وقالت وكالة الت�شالت 
الربازيلية انها �شتحقق فيما اذا كانت �شركات ت�شغيل حملية انتهكت قواعد 
اأقول التي.. علينا التحقيق يف  اأن  اأود  خ�شو�شية العمالء. وقال برناردو 
الت�شالت  وكالة  وب��داأت  الحتادية حتقيقا.  ال�شرطة  �شتفتح  الم��ر.  هذا 
الربازيلية اج��راء للتحقيق يف كل هذا. �شنفح�شه. ان هذا المر يف راأيي 

يجب اأن تتعامل معه اأطراف متعددة. ويجب اأن ت�شارك دول اأخرى.
وكانت �شحيفة جلوبو ذكرت اأن وكالة المن القومي المريكية تتن�شت على 
ات�شالت هاتفية ور�شائل بريد الكروين ل�شركات برازيلية ومواطنني يف 
الربازيل يف اطار ن�شاطات جت�ش�س اأمريكية واأ�شار التقرير اىل وثائق ح�شل 

عليها ادوارد �شنودن املتعاقد المريكي ال�شابق يف الوكالة المريكية.
برازيلية  ات�شالت  ل�شركات  �شريكة  اأمريكية  �شركات  اأن  التقرير  واأ�شاف 

اطلعت على بع�س ات�شالت الربازيليني.
وقال برناردو هذه جرمية و�شنحقق فيها. انه اأمر موؤكد.. �شنحقق يف كل 
الجراءات املتعلقة بهذه اجلرمية وتعتزم الربازيل اأي�شا تقدمي اقراحات 

لالمم املتحدة حلماية خ�شو�شية الت�شالت اللكرونية.
وقال برناردو ل ميكن اأن يبقى التحكم يف النرنت مركزا يف يد المريكيني 
وحدهم. حتدثت مع ال�شلطات المريكية عدة مرات وحتدثت مع ال�شفري 
اليوم. نرى اأن النرنت اأداة عاملية لالت�شالت ويجب ان حتكمها اأطراف 
متعددة. وعلى �شبيل املثال اذا اأردت ان تتحدث ب�شاأن ال�شحة فافعل ذلك 

من خالل منظمة ال�شحة العاملية.
جلوء  طلبات  ق��دم  ال��ذي  ب�شنودن  اخلا�س  المريكي  ال�شفر  ج��واز  واأل��غ��ي 
للعديد من الدول من بينها الكوادور وفنزويال وبوليفيا. وعر�شت ثالث 

دول هي بوليفيا وفنزويال ونيكاراجوا منح �شنودن حق اللجوء.
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دم�ضق تدعو لتحقيق اأممي بالكيماوي

�لأمم �ملتحدة تدعو �إىل هدنة يف �ضوريا برم�ضان
•• نيويورك-يو بي اأي:

دع��ا الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة 
املت�شارعة  الأط��راف  بان كي مون 
اإىل ه��دن��ة خ���الل �شهر  ���ش��وري��ا  يف 
رم�����ش��ان. وق���ال ب���ان يف ب��ي��ان لقد 
علمت اأن رم�شان جزء من الأ�شهر 
يفر�س  ال��ت��ي  الأرب��ع��ة  الهجرية 
وتابع   ، احل���روب  فيها  تتوقف  اأن 
�شوريا  يف  الأط�������راف  ك��اف��ة  اأدع�����و 
اإىل اح���رام ه��ذا ال��واج��ب الديني 
ل�شهر واحد على الأقل . يذكر اأن 
الأ�شهر احلرم اأربعة، وهي الأ�شهر 
القعدة،  ذو  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ج��ري��ة 
ذو احل��ج��ة، حم���رم، رج���ب. وهذه 
القتال  فيها  مينع  احُل���ُرم  الأ�شهر 
فيه  وُت�����ش��اع��ف  ل��ل��ع��دوان  ا  رًدّ اإل 

احل�شنُة كما ُت�شاعف ال�شيئُة.
اىل وقف  اأدع������و  ل  ب����ان  واأ�����ش����اف 
اأو  عليه  التوقيع  يتم  ن��ار  اإط���الق 
عليها  ال��ت��ف��او���س  ي��ت��م  ه��دن��ة  اإىل 
ول اأ�شري اإىل اإجراء يتم اتخاذه يف 
منطقة واحدة ، بل  اأدعو كّل وحدة 
النظامي  اجل��ي�����س  يف  ع�����ش��ك��ري��ة 
واجل���ي�������س ال���������ش����وري احل������ّر وكل 
�شخ�س يحمل �شالحاً اإىل التوقف 
ال�شالم  �شهر  وتقدمي  القتال  عن 
واأن  ل�شعبهم  جماعية  كهدية  هذا 
اأرج��اء �شوريا  يفعلوا ذلك يف كافة 
ان  ي��رى  البع�س  اأن  اأع��ل��م  . وق���ال 
هذه الدعوة غري واقعية فال�شالم 
اإل م��ن خالل  ل��ن يتحقق  ال��دائ��م 
بان  مقتنع  واإين  ج��ادة  مفاو�شات 

الكيميائية،  الأ�شلحة  با�شتخدام 
العام  الأم���ني  بها  رح��ب  يف خطوة 

لالأمم املتحدة بان كي مون.
واأفاد اجلعفري انه �شلم دعوة من 
ك���ل من  اإىل  ال�����ش��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
ل�شوؤون  العليا  املمثلة  كني،  اأنغيال 
�شل�شروم،  واأك�����ي  ال�������ش���الح،  ن����زع 
رئي�س بعثة التحقيق الدولية التي 
اأن�شاأها الأمني العام بناء على طلب 

احلكومة ال�شورية.
واأكد ان الزيارة، التي �شيتم حتديد 
اجلانبني،  ب���ني  لح���ق���اً  م��وع��ده��ا 
امل�شاورات  ا���ش��ت��ك��م��ال  اإىل  ت��ه��دف 
ال�����ش��وري��ة والأمم  ب���ني احل��ك��وم��ة 
ومرجعيات  اآل��ي��ات  ح���ول  امل��ت��ح��دة 
عمل اللجنة وحول الإطار الزمني 
ل��ه��ا، وت��ربه��ن م��رة اأخ���رى انفتاح 
احلكومة ال�شورية لك�شف احلقائق 
الأ�شلحة  ا�شتخدام  ادع��اءات  حيال 

الكيمائية يف البالد.
اإىل  وذك�����ر اجل���ع���ف���ري يف ح���دي���ث 
ال�شحافيني يف مقر الأمم املتحدة 
�شخ�شياً  حت���دث  ان���ه  ب��ن��ي��وي��ورك 
ال��ع��ام واأبلغه  ه��ات��ف��ي��اً م��ع الأم����ني 
ال�شورية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  مب�شمون 
التي تاأتي ا�شتكماًل مل�شار امل�شاورات 
الذي مل ينقطع بيننا وبني الأمانة 
اأن  منذ  امل�شاألة  ه��ذه  ح��ول  العامة 
ح��دث��ت ح��ادث��ة ا���ش��ت��خ��دام ال�شالح 
املجموعات  ق��ب��ل  م��ن  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
الع�شل  خان  يف  امل�شلحة  الإرهابية 
التا�شع ع�شر من �شهر  يف حلب يف 

اآذار مار�س من هذا العام .

والإف���راج عن  املعاملة  لإنهاء هذه 
كافة املعتقلني .

وحت������دث ب�����ان ب�����ش��ك��ل خ���ا����س عن 
امل��ط��ران��ني الأرث��وذك�����ش��ي��ني يوحنا 
اللذين  اليازجي  وبول�س  ابراهيم 

اختطفا يف ني�شان-اأبريل املا�شي.
ال�شفري  وج����ه  اآخ������ر،  ج���ان���ب  م���ن 
الأمم  ل������دى  ال�����دائ�����م  ال���������ش����وري 
ب�����ش��ار اجل���ع���ف���ري، دعوة  امل��ت��ح��دة 
ال�شورية  احلكومة  با�شم  ر�شمية 
اإىل الأمم املتحدة لزيارة العا�شمة 
دم�شق بغية ل�شتكمال التحقيقات 

ال�شعب ال�����ش��وري ل��ه ك��ل احل���ق يف 
اأن يطلب هذا من كل من يزعمون 
. وحث  ب��ا���ش��م��ه  ي���ق���ات���ل���ون  اأن����ه����م 
املعتقلني  ���ش��راح  اط���الق  على  ب��ان 
الذين حتتجزهم احلكومة وقوات 
املعار�شة. وقال اأدرك اأنه ثمة بع�س 
وقادة  م�شوؤولني  ب��ني  الت�����ش��الت 
واأعرف  الطرفني  من  جمموعات 
اأن �شخ�شيات مرموقة يف املجتمع 
اآخر  املدين تو�شطت من حني اإىل 
م�شجونني  اأ�شخا�س  عن  لالإفراج 
اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  اأو  خم��ت��ط��ف��ني  اأو 

هدنة حملية. األ ميكن تكرار ذلك 
خالل �شهر رم�شان؟ .

وتابع تتحدث تقارير يعول عليها 
من  اآلف  ي��ك��ن  مل  اإن  م��ئ��ات  ع���ن 
املحتجزين  والأط�����ف�����ال  ال��ن�����ش��اء 
م�����راك�����ز الح���ت���ج���از  يف خم���ت���ل���ف 
الر�شمية وغري الر�شمية يف اأنحاء 
ل���دى جماعات  واأ����ش���اف   . ال��ب��الد 
الكثري  اأي�����ش��ا  امل�شلحة  امل��ع��ار���ش��ة 
لي�شوا  هم  الذين  املحتجزين  من 
اأ���ش��رى ح��رب وق��ال اأدع���و الرئي�س 
�شخ�شياً  ل��ل��ت��دخ��ل  الأ����ش���د  ب�����ش��ار 

خماوف �إ�ضر�ئيلية من �مل�ص مبعونة جي�ص م�ضر 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

طالبت اإ�شرائيل الوليات املتحدة بعدم تقلي�س امل�شاعدات 
تدهور  ع��ل��ى  ذل���ك  ت��اأث��ري  م��ن  حت�شبا  امل�����ش��ري  للجي�س 
الو�شع الأمني يف �شيناء بح�شب ما نقلته �شحيفة هاآرت�س 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة. ون��ق��ل��ت ه��اآرت�����س ام�����س ع��ن م��وظ��ف رفيع 
اإ�شرائيل  حكومة  اإن  قوله  الأمريكية  الإدارة  يف  امل�شتوى 
توجهت خالل الأيام الأخرية بوا�شطة عدة قنوات ات�شال 
امل�س  ع��دم  وطلبت  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  يف  م�شوؤولني  اإىل 
الوليات  متنحها  التي  دولر(  مليار   1.3( بامل�شاعدات 
اإنه  ال�شحيفة  وق��ال��ت  �شنويا.  امل�شري  للجي�س  املتحدة 

ع��زل اجلي�س  اأع��ق��اب  املا�شي، ويف  الأ���ش��ب��وع  نهاية  خ��الل 
الرئي�س حممد مر�شي، جرت حمادثات هاتفية  امل�شري 
بينها  واأم��ريك��ي��ني،  اإ�شرائيليني  م�����ش��وؤول��ني  ب��ني  مكثفة 
حمادثة بني رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو 
ووزير اخلارجية الأمريكي جون كريي، وحمادثة اأخرى 
ونظريه  يعلون  مو�شيه  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  ب��ني 
م�شت�شار  ب��ني  ثالثة  وحم��ادث��ة  هيغل،  ت�شاك  الأم��ريك��ي 
ونظريته  عميدرور  يعقوب  الإ�شرائيلي  القومي  الأم��ن 
الأمريكية �شوزان راي�س. واأ�شافت اأن اجلانب الإ�شرائيلي 
امل�شاعدات للجي�س  اأن تقلي�س  اأو�شح للجانب الأمريكي 
امل�شري قد تكون له انعكا�شات �شلبية على اأمن اإ�شرائيل، 

وخا�شة ما يتعلق باإمكانية حدوث تدهور اأمني يف �شيناء. 
وعرب امل�شوؤولون الإ�شرائيليون عن تخوفهم من اأن يوؤدي 
بني  ال�شالم  مبعاهدة  امل�س  اإىل  امل�شاعدات  ه��ذه  تقلي�س 
اإنه  اإ�شرائيل وم�شر. وقال املوظف الأمريكي لل�شحيفة 
اجلي�س  ق��رار  منذ  جرت  التي  الهاتفية  املحادثات  خالل 
امل�شري عزل مر�شي، عرب اجلانب الإ�شرائيلي عن ر�شاه 
امل�شلمني يف  الإخ���وان  اأن حكم  وم��ن  التطورات  ه��ذه  عن 
توافق بني  اأن��ه يوجد  املوظف  واأ���ش��اف  انتهى.  م�شر قد 
يتعني على اجلي�س  اأنه  واإ�شرائيل على  املتحدة  الوليات 
حلكومة  وق��ت  اأق���رب  يف  احل��ك��م  مقاليد  ت�شليم  امل�شري 

مدنية والتاأكد من اإجراء انتخابات حرة.

•• باري�س-ا ف ب:

يف  وحملية  وطنية  اعالمية  و�شيلة  ثالثون  �شاألت 
عن  هولند  فرن�شوا  الرئي�س  اىل  بها  بعثت  ر�شالة 
اختفيا  ال��ل��ذي��ن  الفرن�شيني  ال�شحافيني  م�شري 
التي  اوروبا1-  اذاع���ة  ام�س  اعلنت  كما  ���ش��وري��ا،  يف 

يعمالن فيها. 
فقد فقد ال�شحافيان ديدييه فرن�شوا كبري مرا�شلي 
من  املوفد  امل�شتقل  امل�شور  اليا�س  وادوار  اوروبا1- 

قبل الذاعة، قبل �شهر يف �شوريا. وا�شتقبل هولند 
ان  امل��ق��رر  م��ن  بينما  ال�شحافيني،  عائلتي  الث��ن��ني 
فلوران�س  ال�شحافية  تراأ�شتها  دع��م  جلنة  جتتمع 
الر�شالة  موقعو  و�شدد  اوروبا1-.  مقر  ام��ام  اوبينا 
التي وجهت اخريا اىل هولند ومنهم وكالة فران�س 
بر�س ولوموند وليربا�شيون ولوفيغارو وتي اف1- 
وفران�س-2 و بي اف ام تي يف و ار تي ال وفران�س 
انفو، بال�شافة اىل عدد كبري من ال�شحف اليومية 
املحلية، على الهمية الق�شوى التي يولونها جميعا 

•• القاهرة-يو بي اأي:

فر�س  ق��رار  اإن  ام�س  امل�شرية،  اخلارجية  وزارة  قالت 
تاأ�شرية دخول على ال�شوريني الوافدين يرجع للظرف 
ال��راه��ن ال��ذي مت��ر ب��ه ال��ب��الد. وق��ال الناطق الر�شمي 
با�شم الوزارة ال�شفري بدر عبد العاطي، يف بيان �شحايف 
على  دخ��ول  تاأ�شرية  فر�س  امل�شرية  ال�شلطات  ق��رار  اإن 
احلايل  بالظرف  يتعلق  ق��راُر  هو  ال�شوريني  املواطنني 
وامل��وؤق��ت ال��ذي مت��ر ب��ه م�شر . واأو���ش��ح اأن ه��ذا القرار 
الداعم  املبدئى  امل�شري  املوقف  باأي حال على  يوؤثر  ل 
ل��ل��ث��ورة ال�����ش��وري��ة، ون�����ش��ال ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وري بتنوعه 
اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي  املختلفة  ال�شيا�شية  وق���واه  وف��ئ��ات��ه 
حتقيق اآمال وتطلعات م�شروعة يف دميقراطية تعددية 
ن له حياة كرمية  تراعي حقوق جميع ال�شوريني، وتوؤمِّ
ب�شرف النظر عن عرقهم اأو دينهم اأو مذهبهم ، موؤكداً 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

يف  معتقل  رفعه  قانونيا  التما�شا  امريكية  قا�شية  ردت 
غوانتانامو لوقف اجباره على تناول الطعام، لكنه حث 
الرئي�س المريكي باراك اوباما على مراجعة الق�شية 

لبحث انهاء هذه املمار�شات.
القاعدة  ال��ع�����ش��ك��ري يف  ال�����ش��ج��ن  ال�����ش��ل��ط��ات يف  واك����دت 
المريكية يف جنوب �شرق كوبا انها جترب 44 معتقال 

على الكل من بني 120 م�شربا عن الطعام.
وق�����ررت ال��ق��ا���ش��ي��ة الم���ريك���ي���ة غ��الدي�����س ك��ي�����ش��ل��ر ان 
التدخل  من  متنعها  الكونغر�س  اقرها  التي  القوانني 
بالرغم  انه  وقالت  العتقال يف غوانتانامو.  نواحي  يف 
من ان هذه املحكمة ملزمة رد الطلب لعدم ال�شالحية 
ال�شكوى، فهناك  للبت يف  �شلطة  اي  وبالتايل ل متلك 

�شخ�س لديه ال�شلطة ملعاجلة هذا امللف .

اإمكاناتها. كما  اأن هذا املوقف �شتم�شي م�شر فيه بكل 
دعا الناطق الأخوة ال�شوريني الذين يقيمون يف م�شر 
�شمن  ذل��ك  يكون  لأن  فيها  ب��الإق��ام��ة  يرغبون  م��ن  اأو 
املوقف  يراعوا  واأن  امل�شرية،  للدولة  القانوين  الإط��ار 
الأمني الذي متر به البالد حالياً، واأن يتفهموا طبيعة 
التاريخية  العالقة  ال��ذي ل ينتق�س من  الإج��راء  هذا 
بني ال�شعبني ال�شقيقني امل�شري وال�شوري، اأو ما تقدمه 
م�شر من ت�شهيالت لالإ�شقاء ال�شوريني املتواجدين يف 
ال�شماح  القاهرة رف�شت،  . وكانت �شلطات مطار  م�شر 
لركاب طائرة اخلطوط ال�شورية القادمة من الالذقية 
تاأ�شرية م�شبقة  بدخول البالد من دون احل�شول على 
تطبيق  بداية  امل�شرية يف  ال�شفارة  اأمنية من  وموافقة 
اإج��راءات جديدة اتخذتها ال�شلطات امل�شرية، وقد عاد 
�شوريا  اإىل  �شخ�شاً   95 عددهم  البالغ  الطائرة  رك��اب 

على من الرحلة نف�شها.

وحتدثت كي�شلر عن خطاب الرئي�س المريكي يف ايار-
مايو 23 حيث ا�شار اىل اجبار معتقلني م�شتبه بهم يف 
ق�شايا ارهاب م�شربني عن الطعام على الكل. وت�شاءل 
اوباما يف كلمته هل هذه هويتنا؟ هل هذه امريكا التي 
من  اأق��وى  بالعدالة  ح�شنا  لطفالنا؟  نركها  ان  نريد 
ذلك . كما ذكرت كي�شلر يف قرارها الد�شتور المريكي 
الذي ير�شخ دور الرئي�س المريكي كقائد اعلى جلميع 

القوات الع�شكرية المريكية.
وطالبت مذكرة رفعتها منظمة ريربيف حلقوق الن�شان 
با�شم اربعة من العتقلني بالوقف الفوري لالجبار على 

الطعام معتربة انه تعذيب .
واكدت كي�شلر ان مقدم العري�شة ال�شا�شي جهاد ذياب 
طلب مراجعة �شريعة للطلب لنه يخ�شى ان يتعار�س 
اجباره على الطعام يف خالل اليوم مع نيته ال�شيام يف 

اثناء �شهر رم�شان الذي يبداأ يف 8 و9 متوز-يوليو.

احتجازهما  ان  واع��ت��ربوا   . زميليهم  ع��ن  ل��الف��راج 
غري �شرعي على الطالق و ي�شكل م�شا�شا بالقانون 
مل��م��ار���ش��ة العمل  ال�������ش���روري���ة  ال������دويل وب���احل���ري���ة 
ان  او�شحت  التي  اوروبا1-  ذك��رت  كما   ، العالمي 
حزيران-يونيو.   28 يف  ال��ر���ش��ال��ة  ت�شلم  ه��ولن��د 
ب�شرعة  رد  اجلمهورية  رئي�س  ان  الذاع��ة  وا�شافت 
على هذه الر�شالة، موؤكدا + اللتزام التام من قبل 
ج��م��ي��ع اج��ه��زة ال���دول���ة ك�����ش��ف ك��ل امل��الب�����ش��ات حول 

اختفائهما والتو�شل اىل الفراج عنهما .

�لإعالم ي�ضاأل هولند عن �لفرن�ضيني �ملخطوفني يف �ضوريا 

م�ضر تفر�ص تاأ�ضرية دخول على �ل�ضوريني

قا�ضية �أمريكية تدعو لوقف �لإطعام بالقوة يف غو�نتانامو

ليفني يف رو�ضيا ملنع �ضو�ريخ �إ�ص 300 ل�ضوريا

•• وا�شنطن-القاهرة-وكاالت:

م����رَّ اأك����رث م���ن اأ����ش���ب���وع ع��ل��ى عزل 
ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري حم��م��د مر�شي 
واإىل الآن مل يعلق الرئي�ُس اأوباما 
اأو وزير خارجيته جون كريي على 
الأح��داث �شخ�شياً، بل تركا الأمر 
الر�شميني  وللمتحدثني  للبيانات 
لي�شرحوا املوقف الأمريكي والذي 

لزال غري وا�شح.
ل  احل������دث  الإدارة  ت�����ش��ف  ومل 
ال�شعبية،  ب��ال��ث��ورة  ول  ب��الن��ق��الب 
ودفع هذا املوقف املردد الكثريين 
اخلارجية  ال�شيا�شية  ان��ت��ق��اد  اىل 
الأمريكية واتهام الوليات املتحدة 
القيادي  دوره�������ا  ع����ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي 

التقليدي.
وقال املتحدث با�شم البيت الأبي�س 
جاي كارين اإن الو�شع معقد ولي�س 
باتخاذ  ن�����ش��رع  اأن  م�شلحتنا  م��ن 
موقف لأننا يجب اأن نتذكر هدفنا 
يف  امل�شري  ال�شعب  م�شاعدة  وه��و 
والهتمام  الدميقراطي  التحول 

مب�شاحلنا الوطنية .
وجتنبت الدارة ت�شخي�س الحداث 
ا�شطرار  خ�����ش��ي��ة  ا���ش��ت��خ��دام  لأن 
الدارة اىل جتميد اكرث من مليار 
ال�شنوية  امل�������ش���اع���دات  م���ن  دولر 
وهو  امل�شري،  للجي�س  الع�شكرية 
الأم�����ر ال����ذي ل ت��ري��د ال��ق��ي��ام به 
الكونغر�س  اأع�����ش��اُء  واختلف  الآن 
مل���ا ح�����دث، ولكن  ت�����ش��خ��ي�����ش��ه��م  يف 
ي��اأت تبع  املواقف مل  الختالف يف 

النق�شامات احلزبية التقليدية.
وو�����ش����ف م����اي����ك رودغ�����������رز، وه���و 
جمهوري  ن������واب  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
ال�شتخبارات،  جلنة  ومدير  اأي�شاً 

ا�شتجابة م��ن قبل  ب��اأن��ه  م��ا ح��دث 
الليربالية  القوات  لطلب  اجلي�س 
وامل����ع����ت����دل����ة يف م�������ش���ر، وط���ال���ب 
با�شتمرار اإر�شال امل�شاعدات، وقال: 
يجب اأن نوا�شل مكافاأتهم على ما 
يقومون به وهم عنا�شر ال�شتقرار 

هناك .
اأن  ال�شحافية اىل  الأخبار  وت�شري 
تلعب  اأن  املتحدة حاولت  الوليات 
دور الو�شيط وتقنع الرئي�س مر�شي 
يف ذلك الوقت باإجراء تغيريات يف 
يف  يبقيه  ك��ت��ن��ازل  وزرائ����ه  جمل�س 

ال�شلطة، ولكنه رف�س ذلك.
ب��راي��ان كاتولي�س، وه��و من  وق��ال 
التقدم  م��رك��ز  ال��ب��اح��ث��ني يف  ك��ب��ار 
الأم���ريك���ي، وه���و م��رك��ز ليربايل، 
اإن ما يحدث على الأر�س يف م�شر 

املتحدث با�شم البنتاغون اإن هاجل 
حت���دث ع���دة م����رات ت��ل��ي��ف��ون��ي��ا مع 
الفريق اأول ال�شي�شي، وكان اآخرها 
ك���م���ا حتدث   ، ال���ث���الث���اء  ات�������ش���ال 
رئي�س  دميب�شي  م��ارت��ن  اجل����رال 
هيئة الأركان امل�شركة الأمريكية 
مرتني مع نظريه امل�شري �شدقي 

�شبحي.
الأم���ريك���ي  اجل���ان���ب  اأن  واأ�����ش����اف 
ح��ث اجل��ان��ب امل�شري خ��الل هذه 
الت�شالت على اللتزام بال�شلمية 
و�شبط النف�س خالل هذه الفرة 

النتقالية.
هناك  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  ع���ل���ى  وردا 
بجماعة  البنتاغون  من  ات�شالت 
املتحدث  ق��ال  امل�شلمني،  الإخ����وان 

حتدثنا مع نظرائنا الع�شكريني .

الوليات  ولي�س  الفي�شل  �شيكون 
ت��ك��رث نظريات  واأ����ش���اف  امل��ت��ح��دة، 
امل�����وؤام�����رة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ق���درات 

الوليات املتحدة .
التي  الإجرامية  الأعمال  ظل  ويف 
وان�شار  الإخ���������وان  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
مر�شي بعد عزل اجلي�س لالأخري، 
الأمريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  اأج�����رى 
ت�شاك هاجل ات�شال هاتفياً جديداً 
ام�س الثالثاء مع نظريه امل�شري 
ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  اأول  الفريق 
اللتزام  ���ش��رورة  على  اأك��د خالله 
ونفى  النف�س،  و�شبط  بال�شلمية، 
م�شوؤولو الكونغر�س يف نف�س الوقت 
اأي ات�شال بني هاجل وقياديني من 

جماعة الإخوان امل�شلمني.
وارن  �شتيفني  ال��ك��ول��ون��ي��ل  وق����ال 

وفيما يتعلق بامل�شاعدات الع�شكرية 
ال���ق���ادم���ة، قال  ال���ف���رة  مل�����ش��ر يف 
امل�شاعدات  اأن  ن��ع��ت��ق��د  امل���ت���ح���دث 
ن��ق��دم��ه��ا مل�شر  ال���ت���ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
متثل عامال يبعث على ال�شتقرار 
اأن وق���ف هذه  امل��ن��ط��ق��ة، ون���رى  يف 
امل�����ش��اع��دات يف ال��وق��ت احل���ايل لن 
املوقف  نقّيم  نحن  مثمرا..  يكون 
يف  امل�شتقبل  يف  ق���رارن���ا  و�شنتخذ 

الوقت املنا�شب .
ومن ناحية اأخرى، اأو�شح املتحدث 
طلبات  اأي  يتلق  مل  البنتاغون  اأن 
م�شر،  م���ن  اأم���ريك���ي���ني  لإج������الء 
مل�شاعدة  م�شتعد  اأن���ه  اإىل  م�شريا 
وامل����واط����ن����ني  اخل����ارج����ي����ة  وزارة 
وقال:  اجل��اح��ة،  عند  الأمريكيني 
حتى اللحظة مل تكن هناك طلبات 
ع�شكرية..  م�����ش��اع��دات  ل��ت��ق��دمي 
ونحن نعتمد على وزارة اخلارجية 
ملتابعة املوقف وم�شاعدة املواطنني 

الأمريكيني يف م�شر.
م�شادر  ذك�������رت  ال�����ق�����اه�����رة،  ويف 
الأ�شبق  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ان  م�شرية 
الأوفر  املر�شح  ه��و  ر���ش��وان  �شمري 

حظاً لرئا�شة الوزراء يف م�شر.
ون��ق��ل م��وق��ع امل�����ش��ري ال���ي���وم عن 
اختيار  �شيتم  اأن��ه  مطلعة،  م�شادر 
ر�شوان، رئي�شاً للوزراء، بعد اعتذار 
رئي�س هيئة الرقابة املالية ال�شابق 
اأقوى  ال��ذي ك��ان  زي��اد بهاء الدين 
اختيار  ان  واأو���ش��ح��ت  امل��ر���ش��ح��ني. 
ر���ش��وان ج���اء ب��ت��واف��ق ب��ني القوى 

ال�شيا�شية.
لرئي�س  الإعالمي  امل�شت�شار  وك��ان 
قال  امل�شلماين  اأحمد  اجلمهورية 
�شيكون  احلكومة  الإع��الن عن  اإن 

خالل 24 �شاعة كحد اأق�شى.

انتقادات ل�ضمت وا�ضنطن على اأحداث م�ضر 

�لبنتاغون: نت�ضل بال�ضي�ضي ول حديث مع �لإخو�ن

بلجيكا تن�ضح رعاياها مبغادرة م�ضر 
•• بروك�شل-ا ف ب:

ن�شحت بلجيكا ام�س رعاياها مبغادرة م�شر ان مل يكن وجودهم �شروريا، 
كما ن�شحت ال�شياح بعدم التوجه اىل هذا البلد با�شتثناء املناطق ال�شياحية 

على البحر الحمر وخليج العقبة.
وق���ال وزي���ر ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة البلجيكي دي��دي��ي��ه ري��ن��درز ع��رب حمطة 
ار تيه ال تي يف اي يجب النتباه من اجتاه الو�شع اىل مزيد  التلفزيون 
من التفجر . وا�شاف ل نن�شح بال�شفر، بل نطلب بالحرى مغادرة م�شر 
قاهرة  ا�شباب  اي  لديهم  ولي�س  ال��ك��ربى  امل��دن  يف  املتواجدين  جميع  م��ن 
للزائرين  ن�شائحها  بلجيكا  وزارة خارجية  . وحدثت  اليوم  فيها  للتواجد 
على موقعها على النرنت، م�شرية اىل ان الرحالت اىل م�شر ل ين�شح 
بها با�شتثناء اىل املناطق ال�شياحية على البحر الحمر وخليج العقبة. ويف 

هذه املناطق ين�شح امل�شافرون بتوخي اق�شى درجات التيقظ .

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

ان وزيرة  ال��ث��الث��اء  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  اذاع���ة اجلي�س  ذك���رت 
اىل  ام�س  توجهت  ليفني  ت�شيبي  ال�شرائيلية  ال��ع��دل 
ا�س300-  �شواريخ  �شحنة  ت�شليم  منع  ملحاولة  رو�شيا 

اىل نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد.
وتلتقي ليفني خالل زيارتها خ�شو�شا وزير اخلارجية 
ال���رو����ش���ي ���ش��ريغ��ي لف������روف مل��ح��اول��ة م��ن��ع ب��ي��ع هذه 
�شوؤال  على  وردا  نف�شه.  امل�����ش��در  ق��ال  كما  ال�����ش��واري��خ، 
زيارة  ليفني  با�شم  ناطقة  اك��دت  بر�س،  فران�س  لوكالة 
وزي��رة العدل اىل مو�شكو وقرب لقائها لف��روف لكنها 
ا�س- اث��ارة ملف �شواريخ  تنوي  الوزيرة  ان تكون  نفت 
على  ال��ق��ادرة  ا�س300-  ال�شواريخ  وت�شليم   .300
�شيزيد  او �شواريخ موجهة يف اجلو  اعرا�س طائرات 
حمتملة  ا�شرائيلية  ج��وي��ة  هجمات  �شن  �شعوبة  م��ن 
ال�شرائيليون  ال��ق��ادة  ح��ذر  كما  لبنان  يف  او  �شوريا  يف 
ال�شلحة  ه��ذه  وق��وع  احتمال  اي�شا اىل  ا���ش��اروا  ال��ذي��ن 

يف اي���دي ح���زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين، حليف ���ش��وري��ا واي����ران. 
اي  �شعوبة  م��ن  �شيزيد  ال�����ش��واري��خ  ه��ذه  ن�شر  ان  كما 
منطقة  فر�س  حلفائها  او  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  م�شروع 
ل��ت��ام��ني او  ت��دخ��ل  ���ش��وري��ا او اي  ف���وق  للحظر اجل���وي 
الكيميائية. وذكرت �شحيفة يديعوت  ال�شلحة  تفكيك 
احرونوت ان ا�شرائيل تتوقع بقلق ت�شليم ال�شواريخ يف 
�شريافقون  رو�س  تقنيني  ان  وتابعت   . املقبلة  ال�شابيع 
على  ال�شوريني  الع�شكريني  مل�شاعدة  ال�شواريخ  ه��ذه 
ال�شحيفة  وق��ال��ت   . ممكن  وق��ت  ا���ش��رع  يف  ا�شتخدامها 
ان ا�شرائيل تقوم مع الوليات املتحدة مبحاولة اخرية 
لدى مو�شكو ملنع هذه ال�شفقة . وكان الرئي�س الرو�شي 
حزيران-يونيو  من  ال��راب��ع  يف  اعلن  بوتني  فالدميري 
ار�س-جو  ���ش��واري��خ  بعد  ت�شلم  مل  مو�شكو  ان  املا�شي 
القوى  300 اىل �شوريا لعدم الخ��الل مب��وازي��ن  ا���س 
ال�شرائيلي  احل��رب  وزي��ر  ق��ال  جهته،  من  املنطقة.  يف 
�شواريخ  ت�شليم  ان  حزيران-يونيو  يف  يعالون  مو�شي 

ا�س300- اىل �شوريا ل ميكن ان يتم قبل 2014.
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�إطالق �لنار على كني�ضة يف بور�ضعيد بر�ديل و�ضل مللفات �ضرية �أمريكية
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأهايل  جتمع  فيما  بالفرار،  لذوا  ثم  بور�شعيد  يف  كني�شة  على  النار  دراجتني  ي�شتقلون  ملثمني   4 اأطلق 
املنطقة التي تقع فيها الكني�شة واأغلقوا الطريق اأمامها من اجلانبني.

واأفاد موقع )امل�شري اليوم( ام�س ان 4 ملثمني اأطلقوا النار على كني�شة ماري مينا يف حي املناخ ببور�شعيد، 
ما اأ�شفر عن حتطم الواجهة الزجاجية ل�شيدلية خريية ملحقة بالكني�شة واإ�شابة ال�شيديل مايكل �شند 
بجروح نتيجة تطاير الزجاج. و�شارعت قوة من اجلي�س وال�شرطة اإىل موقع احلادث، لكن امللثمني كانوا قد 

لذوا بالفرار، فيما احت�شد اأهايل املنطقة التي تقع فيها الكني�شة واأغلقوا الطريق اأمامها من اجلانبني.
وقامت جمموعات قتالية من قوات الأمن املركزي، مدعومة ب�شباط البحث اجلنائي، بتم�شيط املناطق 
اإىل املنطقة  اأخرى من اجلي�س وال�شرطة  ال�شكنية املحيطة بالكني�شة بحًثا عن اجلناة، فيما اجتهت قوة 
الواقعة اأمام م�شجد التوحيد بحي الزهور، التابع جلماعة اأن�شار ال�شنة، الذي يعت�شم اأمامه الع�شرات من 

اأن�شار الرئي�س املعزول حممد مر�شي.

•• فورت ميد-رويرتز:

قال �شهود اأمام حمكمة ع�شكرية اأمريكية مع 
ان اجلندي  ال��دف��اع  �شهود  اأق���وال  �شماع  ب��دء 
مل��واد �شرية يف  اأك��رب عملية ت�شريب  املتهم يف 
فر�شة  اأمامه  كانت  املتحدة  الوليات  تاريخ 
ك��ب��رية ل��الط��الع ع��ل��ى م��ل��ف��ات ���ش��ري��ة ميكن 
حتميلها ب�شهولة. وذكر ال�شهود انه مل يكن 
املتهم  ب��راديل مانينج  املجند  هناك ما مينع 
�شري  ملف  األ���ف   700 م��ن  اأك���رث  بت�شريب 
ملوقع ويكيليك�س من ا�شتخدام برامج حتميل 

اأجهزة  ع��ل��ى  تطبيقية  م��ل��ف��ات  و���ش��ع  ب�����ش��اأن 
الكومبيوتر اخلا�شة باجلي�س والتي ميكنها 
التطبيقي  وامللف  �شرية.  مواد  اىل  الو�شول 
تنفيذه.  او  ت�شغيله  ميكن  برناجما  يحوي 
النوع  برنامج من هذا  بو�شع  واتهم مانينج 
األف ملف   250 اأكرث من  �شمح له بتحميل 
تابع للخارجية المريكية مبعدل األف ملف 
كل �شاعة. وخالل ا�شتجواب الدع��اء له قال 
ليم ان ملفات وزارة اخلارجية كانت م�شنفة 
على انها �شرية وانه مل ي�شمح ملانينج بو�شع 

الربنامج التطبيقي هذا.

ل�����وزارة اخلارجية  ���ش��ري��ة  ل��ربق��ي��ات  ���ش��ري��ع 
الم��ري��ك��ي��ة. و���ش��ع��ى حم��ام��ي ال��دف��اع ديفيد 
المريكي  اجلي�س  يف  مناخ  لت�شوير  كومبز 
ي�����ش��م��ح مل��ح��ل��ل��ني مل��ع��ل��وم��ات امل���خ���اب���رات مثل 
م�شاهدة  او  املو�شيقى  اىل  بال�شتماع  مانينج 
اأف�����الم خم��زن��ة ع��ل��ى اأق���را����س ���ش��ل��ب �شرية 
اأثناء  �شخ�شية  كومبيوتر  اأج��ه��زة  ع��ل��ى  اأو 
اأحد  ليم  ديفيد  الكابن  وق��ال  العمل.  نوبة 
اهر�شمان  وج��و���ش��وا  مانينج  على  امل�شرفني 
كبري �شباط ال�شف انه مل تكن هناك رقابة 
على املوقع الذي خدم فيه مانينج يف العراق 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

الركية  ال�����ش��رط��ة  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
امل�شيل  وال����غ����از  امل���ي���اه  خ���راط���ي���م 
حمتجني  ل����ت����ف����ري����ق  ل�����ل�����دم�����وع 
غيزي  م����ن����ت����زه  يف  اح����ت���������ش����دوا 
مبيدان تق�شيم يف اإ�شطنبول، بعد 
اأمام  فتح�����ه  م��ن  قليلة  ���ش��اع��ات 
اإغ��الق��ه م��ن جديد  ال��ن��ا���س ليتم 
من  �شخ�شاً   35 واعتقال حوايل 

املحتجني.
واأف�����������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة )ح�����ري�����ات( 
مكافحة  ����ش���رط���ة  ان  ال���رك���ي���ة 
ا�شتخدمت  ال���رك���ي���ة  ال�����ش��غ��ب 
والر�شا�س  للدموع  امل�شيل  الغاز 
املياه لتفريق  املطاطي وخراطيم 
منتزه  اإىل  و����ش���ول���وا  اأ���ش��خ��ا���س 

غيزي. 
واأو�شحت ان املحتجني ت�شاجروا 
مع اأ�شحاب اأعمال عندما تدخلت 
الغاز  وا����ش���ت���خ���دم���ت  ال�������ش���رط���ة 
امل�شيل للدموع. وتردد ان �شاباً يف 
راأ�شه  اأ�شيب يف  العمر  ال�17 من 
اأ�شخا�س  من  كبري  ع��دد  واعتقل 
غري  منظمات  من  اأع�شاء  بينهم 

حكومية ..
تق�شيم  مع  الت�شامن  منرب  ومن 
الطبية  اإ�شطنبول  اأعلنت غرفة   ،

فنزويال تو�فق على 
��ضت�ضافة �ضنودن 

•• كراكا�س-وكاالت:

اأعلن الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 
ب���������الده على  م����واف����ق����ة  م������������ادورو 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة امل�����ش��ت�����ش��ار ال�����ش��اب��ق يف 
اإدوارد  الأم��ريك��ي��ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
بتهمة  ب���الده  م��ن  امل��الح��ق  �شنودن 
اأ�شبوعه  دخ�����ل  وال�������ذي  جت�����ش�����س 
الثالث يف منطقة تغيري الرحالت 
)ت���ران���زي���ت( مب��ط��ار م��و���ش��ك��و بعد 

تلقي كراكا�س طلب جلوء منه.
وقال مادورو يف ت�شريحات بالق�شر 
اجلمهوري يف العا�شمة كراكا�س اإن 
بالده تقلت طلب جلوء من العميل 
الأمريكية،  لال�شتخبارات  ال�شابق 
لل�شاب  ح��ك��وم��ت��ه  رد  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
اأن���ت م�شطهد من  ه��و  الأم���ريك���ي 
 . هنا  اإىل  تعال  الإم��ربي��ال��ي��ة،  قبل 
وتابع اأن �شنودن يجب اأن يقرر متى 
اإذا  فنزويال  اإىل  الطائرة  �شي�شتقل 
فنزويال  وكانت  اإليها  القدوم  ق��رر 
ع��ر���ش��ت يف وق����ت ���ش��اب��ق م��ن��ح حق 
بالتج�ش�س  املتهم  ل�شنودن  اللجوء 
بعدما �شرب معلومات �شرية للغاية 
ملراقبة  �شري  اأمريكي  برنامج  عن 
دخل  و�شنودن  العاملية.  الت�شالت 
اأ�شبوعه الثالث يف دائرة امل�شافرين 
العابرين مبطار �شرميتيفو الدويل 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ال��رو���ش��ي��ة م��و���ش��ك��و يف 
انتظار قبول اأي دولة طلبه للجوء 
املطار من هونغ  اإىل  اأن و�شل  بعد 
يونيو-حزيران   23 ي����وم  ك���ون���غ 

املا�شي.
بلدا   27 ب�����ني  م�����ن  وف�����ن�����زوي�����ال 
ق�����دم ل���ه���ا امل�����ش��ت�����ش��ار ال�������ش���اب���ق يف 
الأم��ريك��ي��ة طلبات  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
واإيطاليا  ف��رن�����ش��ا  واأع��ل��ن��ت  جل����وء، 
ومثلهما  ت�����ش��ت��ق��ب��الن��ه  ل���ن  اأن��ه��م��ا 
والرويج  وال��ربازي��ل  اأمل��ان��ي��ا  فعلت 
والنم�شا  واأي�شلندا  وبولندا  والهند 

وفنلندا وهولندا واإ�شبانيا.

ان عددهم 35 يف حني قدر حاكم 
اإ�شطنبول ح�شني اأفني موتلو انه 
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اأت��ى بعد  ي�شار اإىل ان ه��ذا الأم��ر 
����ش���اع���ات م���ن ف��ت��ح امل���ن���ت���زه اأم����ام 
ال��ن��ا���س، ول��ك��ن��ه اأغ��ل��ق م��ن جديد 

ب�شبب ما ح�شل من ا�شتباكات.
مفتوح  امل��ن��ت��زه  ان  م��وت��ل��و  وق����ال 

منرب الت�شامن مع تق�شيم منظم 
حركة الحتجاجات الرئي�شية.

وكانت املظاهرات يف تق�شيم بداأت 
يف اأي���ار-م���اي���و ب��ع��د الإع����الن عن 
م�����ش��روع ل��ب��ن��اء م�����ش��روع جتاري 
م���ك���ان م���ن���ت���زه غ����ي����زي، غ����ري اأن 
امل�شروع فقد اأ�ش�شه القانونية بعد 

قرار من الق�شاء باإلغائه.

مغلقاً  �شيبقى  احلظ  ل�شوء  لكنه 
ت�����ش��ت��م��ر احل�������وادث  يف ط��امل�����������������ا 

وامل�شاكل .
وك������ان������ت ال���������ش����رط����ة ال����رك����ي����ة 
للدموع  امل�شيل  الغاز  ا�شتخدمت 
وخ������راط������ي������م امل�������ي�������اه ل���ت���ف���ري���ق 
حاولوا  ال�شبت  ليل  متظاهرين 
لدعوة  تلبية  املنتزه  اإىل  الدخول 

�ل�ضرطة �لرتكية تفرق حمتجني يف منتزه غيزي 

تظاهر�ت �ضد �لأجانب يف مدينة رو�ضية 

ذكرى �لعنف �ضد �مل�ضلمني ما تز�ل تقلق بورما 

��ضتياء �أمريكي لقلة �لتقدم يف جنوب �ل�ضود�ن 

•• مو�شكو-ا ف ب:

يف  م�شددة  امنية  اج����راءات  الرو�شية  ال�شرطة  اعلنت 
مدينة بوغات�شيف ال�شغرية )و�شط( التي تظاهر مئات 
من �شكانها وهم يرددون �شعارات معادية لالجانب بعد 

جرمية ارتكبها �شي�شاين . 
ت�شيطر على  ال�����ش��ل��ط��ات  ان  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  وق��ال��ت 
الو�شع . وحر�شت على نفي معلومات عن ن�شر دبابات 
وقوات يف هذه املدينة ال�شغرية التي يبلغ عدد �شكانها 

•• ميكتيال-ا ف ب:

م�شلحون  ام���ره  كيف  ك��ي��او  يتذكر 
ب��ع��دم ال��ن��ظ��ر ال��ي��ه��م وه���م يقتلون 
زم�����الءه يف ال�����ش��ف. ل��ك��ن اح���داث 
ه����ذا ال���ي���وم م���ا زال����ت م��اث��ل��ة بقوة 
يف ذه���ن ه���ذا ال��ف��ت��ى ال�����ش��غ��ري مع 

•• جوبا-ا ف ب:

بقوة  دعموا  كانوا  �شابقون  امريكيون  م�شوؤولون  ن��دد 
ب��ع��دم حتقيق  ع��ام��ني،  ال�����ش��ودان قبل  ج��ن��وب  ا�شتقالل 
حلقوق  خطرية  وبانتهاكات  لل�شكان  بالن�شبة  تقدم  اي 
الثانية  ال���ذك���رى  ع�شية  ن�����ش��رت  ر���ش��ال��ة  ويف  الن�����ش��ان 
ل�شتقالل جنوب ال�شودان، راأى امل�شوؤولون ان م�شتقبل 

هذه الدولة النا�شئة غري وا�شح املعامل.
وبعد ان دانوا الدلة الوا�شحة للف�شاد على نطاق وا�شع 

دعوا اىل ا�شالحات عميقة .
املدير  برندرغا�شت  ج��ون  الر�شالة  على  املوقعني  وم��ن 
القومي  الم��ن  جمل�س  يف  الفريقية  لل�شوؤون  ال�شابق 
الم���ريك���ي وروج����ر وي��ن��ر امل��م��ث��ل اخل��ا���س ال�����ش��اب��ق يف 
ال�شابق  امل�شوؤول  داغني  وتيد  لل�شودان  وزارة اخلارجية 
وجيزة  لفرة  م�شت�شارا  ك��ان  ال��ذي  اخلارجية  وزارة  يف 

حلكومة جوبا.
ال�شودان  يعانون يف جنوب  الكثريون  الر�شالة  وجاء يف 

ويبدو ان اع�شاء احلكومة يفكرون يف انف�شهم .

و�شائل  وذك��رت  �شاراتوف  منطقة  يف  ن�شمة  الف   40
اعالم ان مئات من ال�شكان تظاهروا ام�س وهم يرددون 
، واغلقوا لفرة  �شعارات اعيدوا �شي�شانكم اىل اجلبال 
ال�شرطة  واك��دت  امل��ج��اورة.  الفدرالية  الطريق  ق�شرية 
املحلية  ال�شلطات  تدخل  بعد  ع��اد  الهدوء  ان  بيانها  يف 
للجالية  وممثل  املنطقة  يف  الرو�شية  ال�شرطة  وقائد 
عن  حت��دث��ت  حملية  اع���الم  و���ش��ائ��ل  ل��ك��ن  ال�شي�شانية. 
ال�شكان اىل  م��ن  م��ئ��ات  ت��وج��ه  وق��ع��ت عندما  ���ش��ج��ارات 

احياء ي�شكنها �شي�شانيون. 

امل��ع��ادي��ة لال�شالم  امل���وج���ة  ان�����دلع 
بورما،  بو�شط  ميكتيال  مدينة  يف 
اكواما  ال�����ش��وارع  يف  خلفت  وال��ت��ي 
م���ن اجل��ث��ث امل��ت��ح��ل��ل��ة. وق����ال هذا 
ع�شرة  ال�شاد�شة  يبلغ  ال��ذي  الفتى 
م���ن ع��م��ره ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
لقد ا�شتخدموا ال�شال�شل والع�شي 
وكانوا  باملئات  ك��ان��وا  وال�شكاكني.. 
ينهالون بال�شرب على كل من تقع 
�شويت  مدر�شته   . ان��ظ��اره��م  عليه 
اذار-مار�س، على غرار  بالر�س يف 
اح��ي��اء ا���ش��الم��ي��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا، عندما 
اندلعت يف املدينة اعمال عنف بني 
اكرث  وينتمي  وامل�شلمني.  البوذيني 
الذين   44 ال  القتلى  ن�شف  م��ن 
الر�شمية  احل�شيلة  بهم  اع��رف��ت 
وا�شاف  ال���دي���ن���ي���ة.  امل���در����ش���ة  اىل 
ا�شمه  تغيري  مت  ال���ذي  الفتى  ه��ذا 
ان  النتقامية،  الع��م��ال  لتجنيبه 

قتلوا  ق��د  �شفي  طلبة  م��ن  خم�شة 
ب�����داأ مع  اذار-م�����ار������س   20 ك����ان   .
للتالمذة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب�����ش��ورة  ذل���ك 
ي��ت��ب��ادل��ون الطرائف  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
والنكات يف م�شجد مدر�شتهم. لكن 
و���ش��ط امل��دي��ن��ة ���ش��ه��د ح��ال��ة غليان 
اندلع  �شجار  اعقاب  الظهر يف  بعد 
ب��ائ��ع م�شلم  ب��ني  ���ش��وق ميكتيال  يف 
ث��م حملت عملية  ب��وذي��ني  وزب��ائ��ن 
ال��ق��ت��ل ال��وح�����ش��ي��ة ل���راه���ب ب���وذي 
حملة  �شن  على  الغا�شبة  اجل��م��وع 
ال�شالمية.  الحياء  �شد  انتقامية 
امل��دار���س وام�شوا  واخ��ت��ب��اأ ت��الم��ذة 
كانت  ف��ي��م��ا  اخل��������ارج،  يف  ل��ي��ل��ت��ه��م 
ومل  املدر�شة.  تلتهم  اللهب  األ�شنة 
ال�شباح  يف  ال  الم���ن  ق���وات  ت�شل 
كياو  وم������ر  لج����الئ����ه����م.  ال���ب���اك���ر 
غا�شبة  ح�����ش��ود  و����ش���ط  ورف�����ق�����اوؤه 
واحلجارة.  بالع�شي  عليهم  اعتدت 

الرد فعوقبوا.  البع�س منهم  واراد 
الحداث الالحقة و�شفتها منظمة 
فيزيائيون من اجل حقوق الن�شان 
التي ا�شتندت اىل �شهود عيان. حيث 
رهبان  بينهم  غا�شبة  جموع  قتلت 
بوذيون 20 طالبا واربعة مدر�شني. 
وو�شف �شاهد عيان طالبا مقطوع 
الراأ�س واآخرين احرقوا احياء، كما 
فيزيائيون  ملنظمة  تقرير  يف  ج��اء 
م��ن اج��ل ح��ق��وق الن�����ش��ان ���ش��در يف 
ح�شلت  ���ش��ور  وتظهر  اي��ار-م��اي��و. 
�شهال  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  عليها 
ويف  لالعدام.  �شاحة  حتول  �شا�شعا 
م�شهد طويل ومرعب، يخرج رجل 
مالحق راك�شا من الغابات قبل ان 
يتعر�س لل�شرب بالع�شي. وان�شم 
رجل يرتدي ثوب راهب بوذي اىل 
ال���ش��خ��ا���س ال���ذي���ن ان��ه��ال��وا عليه 

بال�شرب.

انف�شهم  على  يطلقون  الذين  الر�شالة  على  واملوقعون 
ل��دى وا�شنطن  ا���ش��روا  ال�����ش��ودان  ا���ش��دق��اء جنوب  ا�شم 
ل�شتقالل اجلنوب الذي كان جزءا من ال�شودان خالل 
التمرد اجلنوبي و�شلطات  الدائرة بني  احلرب الهلية 

اخلرطوم )2005-1983(.
من  التا�شع  يف  ا�شتقالله  اعلن  ال�����ش��ودان  جنوب  وك��ان 
ا�شهر �شوتت غالبية  �شتة  2011. وقبل  متوز-يوليو 
من ال�شودانيني اجلنوبيني ب نعم خالل ا�شتفتاء حول 
انهت  التي   2005 اتفاقات �شالم  ال�شتقالل مبوجب 
اطول  اح��دى  واجل��ن��وب،  ال�شمال  ب��ني  الهلية  احل��رب 

احلروب يف افريقيا.
النفطي  الح��ت��ي��اط��ي  غالبية  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب  وورث 
ال�شوداين قبل التق�شيم لكن ل تزال البالد من الفقر 

يف العامل.
مواجهات  وتقع  اخلرطوم،  مع  كبريا  التوتر  ي��زال  ول 
ع��ل��ى ح���دوده���م���ا امل�����ش��رك��ة ال���ت���ي ي�����دور خ����الف حول 
متهمني  م�شوؤولني  عدة  كري  الرئي�س  واق��ال  تر�شيمها 
ب��ال��ف�����ش��اد وب����ذل ج���ه���ودا ل��ل��م�����ش��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة. لكن 

•• وا�شنطن-وكاالت:

تابعني  اأم���ريك���ي���ني  ج���ن���ود   3 ج����رح 
لقوة امل�شاعدة الدولية يف اأفغان�شتان 
جندي  نّفذه  بهجوم  ام�س  )اإي�شاف( 
ق��ن��ده��ار. ونقلت  م��ط��ار  اأف���غ���اين يف 
وكالة )باجهوك( اأنباء الأفغانية عن 
اجلي�س  يف  جندياً  اأن  ع�شكري  قائد 
ال��ن��ار على  اأط��ل��ق  الأف��غ��اين  الوطني 
اأم��ريك��ي��ني يف م��ط��ار قندهار  ج��ن��ود 
اإ�شابة  اإىل  اأّدى  م��ا  ال�����ش��ب��اح،  ه���ذا 
اأنه  امل�شدر  وذك��ر  بجروح  منهم   3
جرى اعتقال اجلندي املنّفذ ويجري 
التحقيق معه. يف غ�شون ذلك، قالت 
�شحيفة نيويورك تاميز ان الوليات 
ب�شحب  ال�����ش����راع  ت���در����س  امل���ت���ح���دة 
افغان�شتان مبا يف  املزمع من  قواتها 
ذلك اخليار �شفر والذي �شينتج عنه 
عدم وجود اي قوات امريكية يف هذا 

البلد بعد عام 2014. 
م�شوؤولني  ع����ن  ال���ت���امي���ز  ون���ق���ل���ت 
الرئي�س  ان  واوروب���ي���ني  ام��ري��ك��ي��ني 
متزايد  با�شتياء  ي�شعر  اوباما  ب��اراك 
ب�شاأن تعامالته مع الرئي�س الفغاين 
حامد ك���رزاي يف ظ��ل ت��ده��ور جديد 
التي  اخلطوة  بعد  بينهما  للعالقات 
امل��ت��ح��دة ال�شهر  ال���ولي���ات  ات��خ��ذت��ه��ا 
امل��ا���ش��ي ب��ف��ت��ح حم���ادث���ات ���ش��الم مع 
موقعها  يف  التاميز  وقالت  طالبان. 
النرنت  �شبكة  ع��ل��ى  الل���ك���روين 
نقال عن م�شوؤولني امريكيني وافغان 
موؤمتر  ان  امل��ح��ادث��ات  على  مطلعني 
وكرزاي  اوباما  الذي عقده  الفيديو 
ي��ون��ي��و ح��زي��ران والذي  27 م��ن  يف 
التوترات  تخفيف  اىل  ي��ه��دف  ك���ان 
تاميز  وذك����رت  �شيئة.  ن��ه��اي��ة  ان��ت��ه��ى 

�جلربا يرحب بهدنة 
يف رم�ضان ب�ضوريا

•• انقرة-ا ف ب:

لالئتالف  اجلديد  الرئي�س  رحب 
ال�����ش��وري امل��ع��ار���س اح��م��د اجلربا 
ام�س بالدعوة التي وجهها المني 
بان كي مون  املتحدة  العام لالمم 
���ش��وري��ا خ���الل �شهر  اىل ه��دن��ة يف 
رم�شان، امال يف ان ينتهز الطراف 

املتحاربون هذه الفر�شة.
وق������ال اجل����رب����ا ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني يف 
الركية  اىل  ترجمت  ت�شريحات 
يف خ���ت���ام حم�����ادث�����ات اج�����راه�����ا يف 
انقرة مع وزير اخلارجية الركي 
بالتاكيد  اوغلو نرحب  داود  احمد 
ب���ه���ذه ال����دع����وة . واجل����رب����ا ال���ذي 
لالئتالف  رئي�شا  ال�شبت  انتخب 
اجتماعات  بعد  املعار�س  ال�شوري 
مكونات  مل��خ��ت��ل��ف  ا���ش��ط��ن��ب��ول  يف 
اياما  ا�شتمرت  ال�شورية  املعار�شة 
ع����دة، اع����رب خ�����ش��و���ش��ا ع��ن قلقه 
مدينة  يف  الن�شاين  الو�شع  حيال 
ت�شهد  التي  �شوريا  بو�شط  حم�س 
اجلي�س  ب����ني  ع��ن��ي��ف��ة  م���واج���ه���ات 
ومقاتلي  ال���������ش����وري  ال���ن���ظ���ام���ي 
طلبنا  ان  �شبق  وا�شاف  املعار�شة. 
من  الول  ال��ي��وم  يف  مماثلة  هدنة 
رم�����ش��ان ب�����ش��ب��ب ال��و���ش��ع امل��ل��ح يف 
وقف  ا�شتمرار  ان  موؤكدا   ، حم�س 
لط�����الق ال���ن���ار ل���ن ي���ك���ون ممكنا 
ال�شديقة  ال����دول  م��ار���ش��ت  اذا  ال 
ال�شدد  ه���ذا  يف  �شغوطا  ل�����ش��وري��ا 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري. ودع���ا بان 
الطراف  جميع  الثنني  م��ون  كي 
يف �شوريا اىل احرام هذا الواجب 
الديني على القل ل�شهر واحد يف 

ا�شارة اىل �شهر رم�شان.

املتحدة  ال���ولي���ات  ات��ه��م  ك�����رزاي  ان 
مع  منف�شل  �شالم  اق��ام��ة  مبحاولة 
الباك�شتانيني  وان�����ش��اره��ا  ط��ال��ب��ان 
حكومة  ك�شف  �شاأنها  من  ت�شوية  يف 
ك�����رزاي لع���دائ���ه���ا. واوب���ام���ا ملتزم 
المريكي  الع�شكري  الوجود  بانهاء 
يف افغان�شتان بنهاية عام 2014 لكن 
امل��ت��ح��دة جت��ري حمادثات  ال��ولي��ات 
ب�شاأن  افغان�شتان  يف  م�شوؤولني  م��ع 
�شغرية  متبقية  ق���وة  ع��ل��ى  الب���ق���اء 

هناك ملا بعد العام املقبل.
وق�����ال�����ت ت����امي����ز ان������ه م���ن���ذ م���وؤمت���ر 
ان�شحاب  ���ش��ي��ن��اري��و  ال��ف��ي��دي��و حت���ول 
مثل  افغان�شتان  م��ن  كامل  ع�شكري 
ذلك الذي حدث يف العراق من خيار 

ت��امي��ز ع��ن م�����ش��وؤول غ��رب��ي ك��ب��ري يف 
ك���اب���ول ق���ول���ه ه���ن���اك دائ���م���ا اخليار 
���ش��ف��ر ل��ك��ن ل ي��ن��ظ��ر ال��ي��ه ع��ل��ى انه 
احد  الن  ا�شبح  الرئي�شي..  اخليار 
البع�س  اىل  ا�شتمعت  واذا  اخليارات 
يف وا�شنطن فانه قد ينظر اليه على 

انه رمبا يكون طريقا واقعيا. 
ال����ق����وات  ع������دد  ان  ت����امي����ز  وق�����ال�����ت 
حاليا  اف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  الم���ري���ك���ي���ة 
بالفعل  املقرر  الف ومن   63 حوايل 
بحلول  ال���ف���ا   34 اىل  ي���راج���ع  ان 
البيت  وق���ال  املقبل.  �شباط  ف��رباي��ر 
العظمى  ال���غ���ال���ب���ي���ة  ان  الب���ي�������س 
�شتخرج من  الم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وة  م��ن 

افغان�شتان بنهاية عام 2014.

اأ�شواأ �شيناريو اىل خيار قيد الدرا�شة 
ونقلت  وكابول  وا�شنطن  يف  اجلدية 
ت��امي��ز ع���ن امل�����ش��وؤول��ني ان����ه مل يتم 
ونطاق  وت���رية  ب�شاأن  ق���رارات  ات��خ��اذ 

الن�شحاب.
 وكانت الوليات املتحدة تعتزم اي�شا 
العراق  ق��وة �شغرية يف  الب��ق��اء على 
من  للقوات  ال�شامل  الن�شحاب  بعد 
القادة  مع  املحادثات  لكن  البلد  هذا 
ملثل  ال��ت��و���ش��ل  يف  ف�شلت  ال��ع��راق��ي��ني 
ه���ذا الت���ف���اق. وق����ال م�����ش��وؤول كبري 
لرويرز  متحدثا  اوباما  حكومة  يف 
�شريطة عدم الك�شف عن هويته تظل 
لكن  الطاولة  على  اخل��ي��ارات  جميع 
ي���زال بعيدا. ونقلت  ق���رار م��ا  ات��خ��اذ 

اإ�ضابة 3 جنود اأمريكيني بهجوم يف قندهار 

و��ضنطن تدر�ص ت�ضريع �لن�ضحاب من �أفغان�ضتان 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ث��ري��ا كمال 

حممد فرج جمعة   - م�شر  

اجلن�شية  -  جواز �شفره رقم 

)324607(     من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم      

056/6887810

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وت/ اوليفى  ف��ق��دت  
ميندوزا بينيتيز     - الفلبني  
اجلن�شية  -  ج��واز �شفرها 
)3257860(�شادر  رقم 
م��ن ال��ف��ل��ب��ني     م��ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/9955845

فقدان جواز �سفرت
هارولد  ه�شام  امل��دع��و/  فقد  
ح�شان جمال الدين       - �شوريا  
اجلن�شية  -  جواز �شفره رقم 
002965290(�شادر  (
م����ن ������ش�����وري�����ا     م����ن يجده 
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

050/3154465

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ن�����اث مال 
بها�س وان���ا رام ���ش��ارم��ا    - 
جواز    - اجلن�شية   ه��ن��دي 
�شفره رقم )7733572(     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

050/6910344

فقدان جواز �سفرت
مياه  رو�شيل  املدعو/  فقد  
ا�شيد مياه      - بنغالدي�س  
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
�شادر   )556763( رق��م 
من بنغالدي�س.    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/4426386

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ حممد كوثر  فقد  
حم���م���د اب������و ال����ق����ا�����ش����م  - 
بنغالدي�س  اجلن�شية-  جواز 
   )E1185905(  شفره رقم�
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
�شرطة  م���رك���ز  اق�����رب  اىل 
بنغالدي�س  ال�������ش���ف���ارة  او 

م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ا���ش��ام��ه جعفر 
ال�������ش���ح���ات ع���ل���ي ����ش���رح���ان- 
م�������ش���ري اجل���ن�������ش���ي���ة   ج����واز 
 )907764( رق�����م  ����ش���ف���ره 
�شادر من م�شر     فعلى من 
مركز  لأق���رب  ت�شليمه  يجده 
�شرطة اوالت�شال على الرقم 

 050/3295557
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العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/732   جتاري جزئي              
اىل املدعى عليه/1-زهيجياجن لوجن من �شتيل �شركت�شر ليمتد وامل�شماة كذلك لوجن من ميدل 
اي�شت لالن�شاءات املعدنية �س ذ.م.م امل�شماه حاليا لوجن من ميدل اي�شت لالعمال الفنية جمهول 
حمل القامة  مبا ان املدعي/ موؤ�ش�شة الريامي لتاجري معدات البناء ملالكها را�شد مبارك �شيف 
الريامي وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2012/9/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة الريامي لتاجري معدات البناء 
ملالكها را�شد مبارك �شيف الريامي ويف مو�شوع الدعوى بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
والفائدة  فل�شا  درهم وثالثون  ع�شر  و�شبع  الف  و�شبعون  واحد  درهم   71.017.30 وق��دره  مبلغ 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2011/8/3 وحتى ال�شداد التام ف�شال 
عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/7606   

 املنذر/  براين توما�س باك�شر   املنذر اليها : �شركة ام اي كي ليجل كون�شولتينغ  م م 
ح     جمهول حمل القامة ان املنذر ينذركم باحتفاظه بكافة حقوقه القانونية �شد 
اعمال  انقطاع  يف  ت�شببتم  اذا  املوكل  يتكبدها  وخ�شائر   مبلغ  باأي  للمطالبة  �شركتكم 
موكلنا التجارية داخل المارات العربية املتحدة ب�شبب اجراء اي �شكوى او اجراء اآخر 
�شركتكم  ا�شتمرت  واذا  �شركتكم.  قبل  من  ا�شا�س  غري  على  القائمة  املزاعم  على  بناء 
يف املزاعم القائمة على غري اأ�شا�س والتهديدات �شد املوكل ف�شيقوم املوكل فورا برفع 
دعوى �شد �شركتكم او اي موظف لدى �شركتكم وبالخ�س ال�شيد حممد الذي ار�شل 
الر�شائل اعاله بالتهديدات واملزاعم والقذف. هذا اخلطاب لي�س اقرار بامل�شئولية من 

اي نوع كانت ول يجوز تف�شريه على ذلك النحو.
  الكاتب العدل  را�س اخليمة

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/150   تظلم جتاري   
اىل املتظلم �شده/1- املواهب التقنية ملقاولت البناء �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املتظلم / امل�شتقبل لتجارة ال�شقالت والملونيوم �س.ذ.م.م وميثله: 
فهد �شلطان علي لوتاه  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم 
والر�شوم  التحفظي  )جت��اري( رقم 2013/162  ال�شادر يف احلجز  القرار  من 
وامل�شاريف.    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة ch1B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. ويف  حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/90 ا�سكالت جتاري

لوقف  جت���اري   2012/1539 رق��م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  الق�شية:  م��و���ش��وع 
نا�شر  ���ش��ده/1-  امل�شت�شكل  اع��الن��ه  -امل��ط��ل��وب  التنفيذية    الج�����راءات 
ال�شيارات    جمهول  عبدالرحمن علي احلمر �شاحب/ احلمر ل�شالح 
ق��د حت��ددت جل�شة يوم  بانه  الق��ام��ة.  مو�شوع الع���الن: نعلنكم  حم��ل 
الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر 
يف ال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن 

احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/257 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- ديل  ديريك �شوالو  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك 
للتمويل  �شم م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2011/1082 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2013/1/16 باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك : 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1320499.49 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 2- بف�شخ اتفاقية الجارة مو�شوع 
الدعوى ومالحقها مع الزام املدعى عليه باعادة ت�شليم الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية 
الجارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  تخ�شع   ( عبارة  �شطب  مع  له  حيازتها  ورد  ال�شواغل  من 
الواردة  الدائرة(  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية 
ب�شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك من �شجالت الدائرة.   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  536/ 2013 -عمايل- م ع- �س- اأظ

المارات     الكهربائية اجلن�شية:  ابو احل�شن عبداحلميد لالدوات   : امل�شتاأنف 
مو�شوع  بنغالدي�س    اجلن�شية:  مياه  راجنو  ح�شني  �شوهاج  عليه:  امل�شتاأنف 
ال�شتئناف : الغاء احلكم يف املبلغ 16288 درهم ما عدا تذكرة �شفر+ جواز �شفر   
املطلوب اعالنه/ �شوهاج ح�شني راجنو مياه اجلن�شية: بنغالدي�س    العنوان: 
بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/15 
عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                      قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/731   جت  جز   - م ر- ب-  ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  مدعى/بنك 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  اليبوجنان  ديليكتور  ماريلو 
مالية 17067.11 درهم املطلوب اعالنه /ماريلو ديليكتور اليبوجنان اجلن�شية: 
الفلبني عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/11 اخلمي�س  يوم  املحكمة 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية 
- الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
 يف الدعوى رقم 2013/959 جتاري كلي ابوظبي 

املدعى : دار التمويل �س م ع واملدعي عليها: موؤ�ش�شة فوك�س للنقليات 
املي�شري-  �شالح  حممد  هيثم  ل�شاحبها/نايف  العامة  واملقاولت 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  اخلربة  اجتماع  حل�شور  اخلبري  يدعوكم 
الكائن  اخلبري  مقر  يف   2013/7/17 املوافق   الربعاء  يوم  يف  وذلك 
دبي - بر دبي- �شارع امليناء مقابل جمارك دبي- هاتف  050-5257979 
تدعم  م�شتندات  مالديكم من  لتقدمي  �شباحاً  ع�شر  احلادية  ال�شاعة 
دفاعكم ويف حالة عدم ح�شوركم او من ميثلكم �شاأقوم باعداد التقرير 

ح�شب امل�شتندات املقدمة من املدعي . 
اخلبري امل�ضريف/ حممد  مطر

اعالن اجتماع خربة

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/533 تنفيذ جتاري
اجلليد  جبل  موؤ�ش�شة   -2 �شطوت  ال��ه  حبيب  داري��و���س  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
للكهربائيات /ملالكها ح�شن عبداهلل حممد احمد  جمهويل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ بنك ملي ايران وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 7034629( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/48 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهم/1- �شي 7 دي 1 ليمتد �س م ح   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عبداهلل  �شريف  حممد  حبيب  وميثله:  ح  م  �س  ليمتد  هولدينجز  مونارك  التنفيذ/ 
ي��وم الحد  ال��دع��وى رق��م  2009/920 عقاري كلي  ال�شادر يف  امل���ال    نعلنكم باحلكم 
بتاريخ 2011/3/20 واملعدل بال�شتئناف رقم 2011/215 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 
. 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )27551485.75 درهم(وت�شليمه اىل طالب التنفيذ 
القانونية  والفائدة  الع��الن  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املحكمة خ��الل  او  خزينة 
بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.   وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/205   عقاري كلي            

اىل املدعى عليه /1-ب�شت هومز المارات العقارية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / نرج�س رحمن وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان    قد اقام 
عليها  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
املدعي عليها مببلغ وق��دره )261.905 دره��م( والفائدة بواقع 9% من  وال��زام 
لها جل�شة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  املبلغ  ا�شتالم  تاريخ 
لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2013/8/14 املوافق  الربعاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

   مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/107   عقاري كلي            

اىل املدعى عليه /1-�شيدرا ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعى/ 
�شركة الم��ارات اجيندوم ايه بي ا�س وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار 
خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال�شام�شي  
متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 ال�شاعة 11.00 �س 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  .
 ق�سم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1551  جتاري كلي                

اىل املدعى عليهما/1- �شيوا مهدي �شام زاده جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /البنك العربي ) �شركة م�شاهمة عامة(   نعلنكم بان 
الدعوى  يف   2013/7/8 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/1 ال�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/913   ح نف�س- م ر-ب-اأظ

ماجنول   �شانثا  عليه:  مدعي  اندوني�شيا  اجلن�شية:  �شوليكاه  �شيتى  مدعي/ 
تيناكون اجلن�شية: �شريلنكا مو�شوع الدعوى: طالق لل�شرر واثبات ح�شانة   
عنوانه:  �شريلنكا    اجلن�شية:  تيناكون  ماجنول   �شانثا   / اعالنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/35   مد كل- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  حمدد  غري  اجلن�شية:  البلو�شي  عثمان  حممد  جمعه  مدعي/ 
عبداهلل حمد عوي�شان واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: اع�شار 
املطلوب اعالنهما / 1-خالد فاخر ح�شني جميد اجلن�شية: المارات  2-  �شناء 
وقرار  الدعوى  بالن�شر)ب�شحيفة  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية:  بخ�س  بن  اهلل 
احالة الدعوى اىل الدائرة املدنية الكلية الثانية( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/7/21 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/335   جت كل- م ت-ب- اأظ

ابوظبي  بنك  المارات مدعي عليه:  الن�شاري اجلن�شية:  يو�شف علي  مدعي/ هدى 
الوطني واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 
2905020 درهم وتعوي�س مببلغ وقدره  13550020 درهم  املطلوب اعالنهم / 1-حممد 
ح�شني علي العمرية من ورثة �شعد ح�شني علي العمرية  2-  لطيفة ح�شني علي العمرية 
من ورثة �شعد ح�شني علي العمرية  3-زيد ح�شني علي العمرية من ورثة �شعد ح�شني 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  حمدد  غري  اجلن�شية:  العمرية   علي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/335   جت كل- م ر-ب- اأظ

ابوظبي  بنك  المارات مدعي عليه:  الن�شاري اجلن�شية:  يو�شف علي  مدعي/ هدى 
الوطني واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 
2905020 درهم وتعوي�س مببلغ وقدره  13550020 درهم  املطلوب اعالنه / حمد علي 
ح�شني علي العمرية من ورثة �شعد ح�شني علي العمرية  اجلن�شية: غري حمدد عنوانه: 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/770   ح نف�س- م ر- ب- اأظ

ابراهيم  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  جان  ابراهيم  الن�شاء  جنم  مدعي/ 
و�شداد  نفقة  زيادة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  هبه  عبداهلل  عمر 
فواتري ماء وكهرباء   املطلوب اعالنه / ابراهيم عمر عبداهلل هبه اجلن�شية: 
المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/17 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي 
ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - البتدائية 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/144   مد كل- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الزعابي  �شيف  حممد  �شيف  خلفان  مدعي/ 
المارات     اجلن�شية:  واخرون  الغاء  والعقارات  العامة  للمقاولت  ادرب  �شركة 
عماد   / اعالنه  املطلوب  درهم(     105000( مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
علي عبداهلل عبداللطيف اجلن�شية: م�شر   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/7/28 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  919/ 2013 -جتاري- م ت- �س- اأظ

المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  لال�شتثمار  القاب�شة  تعمري  �شركة   : امل�شتاأنف 
المارات   اجلن�شية:  واخرون  خ  م  �س  للتمويل  الوفاق  �شركة  عليه:  امل�شتاأنف 
التحكيم  �شرط  لوجود  الدعوى  قبول  عدم  ا�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
املطلوب اعالنهما/ 1-�شميت ميتا اجلن�شية: الهند 2-بارول �شامويت ميهتا 
اجلن�شية: الهند العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/2544 جت كل-  م ت-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/7/14 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام 
الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                  قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2298 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ اكا�س بويان ارفان بويان اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : 
الوردة ال�شفراء للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه: الوردة 
ال�شفراء للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/996 
عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1005 ت  اجر-م ر- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ عمر عو�س �شامل ال�شيعري اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : 
�شركة امال امل�شتقبل لعمال والزجاج ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: 
�شركة امال امل�شتقبل لعمال والزجاج ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
- وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/8/4 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم اليجاري                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/577 ت  عام-م ر- ت-ع ن(
املنفذ  النعيمي اجلن�شية: المارات   را�شد  �شامل خلفان  التنفيذ/ احمد  طالب 
�شده : حممد عبدالرزاق �شالمه اجلن�شية: فل�شطني  املطلوب اعالنه:  حممد 
التنفيذ  عبدالرزاق �شالمه اجلن�شية: فل�شطني عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/176مد جز- م 
ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

لإعالناتكم 

يرجى الت�ضال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae



الفجر الريا�ضي

17

األربعاء  -  10   يوليو    2013 م    -    العـدد    10840
Wednesday    10    July     2013  -  Issue No   10840

�شاحب  جائزة  �شباق  من  الرابعة  اجلولة  مناف�شات  اختتمت 
مل�شافة  قوائم  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
األف و 600 مر واملخ�ش�شة للخيول العربية الأ�شيلة يف �شن 
او�شتند  م�شمار  على  اأقيم  وال��ذي   .. ف��وق  فما  �شنوات  خم�س 
لريفور  كو�شاك  فورجهيل  اجل��واد  وت��وج  بلجيكا.  يف  العريق 
بانك�س واإ�شراف بير همر�شلي وقيادة مارفني �شورلند بطال 
جلريارد  تي  غازيل  الهولندي  اجل��واد  وج��اء  الرابعة  للجولة 
يف  بيت�س  الك�شاندر  وب��ق��ي��ادة  امل��ال��ك  نف�س  وب��اإ���ش��راف  زوتليف 
الهولندي  اجل���واد  الثالث  امل��رك��ز  ج��اء يف  فيما  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
فرا�شور كو�شاك لهوب اوترمانز وباإ�شراف نف�س املالك وبقيادة 
ودع��م من �شاحب  بتوجيهات كرمية  ال�شباق  ياأتي  اجن.  ار���س 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق  اهلل ودع��م 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س  ويل عهد 
ال�شيخ  �شمو  من  حثيثة  ومتابعة  وباإ�شراف  التنفيذي  املجل�س 
ال�شمو  نهيان م�شت�شار �شاحب  اآل  �شلطان بن خليفة  الدكتور 
رئي�س الدولة رئي�س احتاد الإمارات للفرو�شية . واأقيم ال�شباق 
البالغ  ف���وق  ف��م��ا  ���ش��ن��وات  خم�س  ���ش��ن  يف  ل��ل��خ��ي��ول  املخ�ش�س 
الإمارات  األف يورو برعاية احتاد   30 املالية  اإجمايل جوائزه 

مع  بلجيكا..بالتزامن  يف  �شباق  اأغلى  يعد  وال��ذي  للفرو�شية 
للخيول  �شباقات   10 م��ن  وت��األ��ف  للخيول  او�شتند  مهرجان 
املهجنة الأ�شيلة و�شباق جر العربات تروتنج ..ومتكن املر�شح 
الأول مون دزاير ملارك �شتيالند وباإ�شراف نينو مير وبقيادة 
الفار�س غلني برمي من التفوق على مناف�شيه ب�شورة جلية يف 
�شباق كا�س الحتاد للطريان مل�شافة األفني و 100 واملخ�ش�س 
املالية  ج��وائ��زه  اإج��م��ايل  وال��ب��ال��غ  الأ���ش��ي��ل��ة  املهجنة  للخيول 
�شامل  حامد  �شليمان  �شعادة  وت��وج  ي���ورو.   400 و  اآلف  �شتة 
امل��زروع��ي رئي�س بعثة ال��دول��ة ل��دى الحت���اد الأوروب����ي �شفري 
اأمني  م�شاعد  العلي  وفي�شل  البلجيكية  اململكة  ل��دى  الدولة 
ال�شر العام لحتاد الفرو�شية الفائزين بح�شور نيللي فليبوت 
واوريل  بلجيكا  يف  الأ�شيلة  العربية  اخل��ي��ول  جمعية  رئي�شة 
فان مديرة الت�شويق يف الحتاد للطريان. وقدم في�شل العلي 
درعا تذكاريا من احتاد الإم��ارات للفرو�شية اإيل �شعادة �شفري 
فيما   .. ال�شفارة  اأع�شاء  جلهود  تقديرا  بلجيكا  ل��دي  الدولة 
ح�شر ال�شباق اأع�شاء ال�شفارة �شكرتري ثاين جا�شم العبدويل 
املزروعي  بن حامد  �شليمان  �شعادة  واأع��رب   . اليو�شع  ولطيفة 
توليه  ال��ذي  الإهتمام  يوؤكد  ال��ذي  ال�شباق  بنجاح  �شعادته  عن 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  الأ�شيلة  العربية  باخليول  الدولة 

خا�شة  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  ودع��م  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
م�شمار  يف  العمل  م��ن  اأع����وام  خم�س  بعد  اجل��ائ��زة  ع���ودة  بعد 
اأكرب  يعد من  بلجيكا  توا�شل اجلائزة يف  اأن  واأ�شاف  ال�شباق. 
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  جهود  بف�شل  حققتها  التي  النجاحات 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان مما جعل للجائزة يف اأوروبا مكانة 
خا�شة .. منوها باأهمية املناف�شات يف التعريف بدولة الإمارات 
اإن تواجد الإم��ارات يف هذه الأحداث  وتراثها العريق .. وقال 
فيما بني  التقريب  وت�شاهم يف  العالقات بني اجلانبني  ينمي 
ال�شعوب وتعزز العالقات الثنائية م�شريا اإىل اأن قوة العالقات 
بني الإمارات وبلجيكا.. م�شيدا باحل�شور اجلماهريي الكبري 
الذي �شهده ال�شباق. و توجه �شعادته بالتهنئة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
املبارك.  رم�شان  �شهر  الإم��ارات مبنا�شبة حلول  الأعلى حكام 
من جهته قال في�شل العلي اأنه لول دعم ح�شرة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ  �شمو  اول  وال��ف��ري��ق  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شدي  لهذا  الريا�شة  و�شلت  مل��ا  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ال��راب��ع��ة على م�شمار  اجل��ول��ة  تنظيم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ع��امل��ي. 

لأعمال  ن��ظ��را  �شنوات  خم�س  دام  غ��ي��اب  بعد  العريق  او�شتند 
لتوجيهات  تنفيذا  ج��اء  امل�شمار  لها  خ�شع  التي  الرميمات 
..واأ�شاف  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو 
مالك  م�شاركات  اإىل  اإ�شافة  ت�شتقطب  اأ�شبحت  اجل��ائ��زة  اأن 
للم�شاركة  امل��درب��ني  اه��ت��م��ام  ت�شتاأثر  اأ�شبحت  حيث  اخل��ي��ول 
باأجود واأف�شل اخليول يف ال�شباقات والهتمام ما �شاهم يف دعم 
اجلائزة وتطورها. من جانبها قالت نيللي فليبوت اإن ال�شباق 
�شهد م�شاركة خيول قوية من جميع اأنحاء اأوروبا ومت اإدخال 
بع�س من اأف�شل اخليول م�شرية اإىل اأن ال�شباق مت نقله على 
الريا�شية  واأب��وظ��ب��ي  ري�شنج  دب��ي  قناتي  م��ن  مبا�شرة  ال��ه��واء 
لت�شاهده الكثري من الدول املهتمة ب�شباقات اخليول العربية 
اإيل  ال�شباقات  بعودة  والحتفال  الرويح  من  كنوع  الأ�شيلة 
م�شمار او�شتند. وتقام مناف�شات اجلولة اخلام�شة من جائزة 
على  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ميدان نيوماركت العريق يف اجنلرا يوم اجلمعة املقبلة وهو 
�شنوات  اأرب��ع  �شن  يف  للخيول  وخم�ش�س  الأوىل  للفئة  �شباق 
فقط وتبلغ جائزته 50 األف جنيه ا�شرليني ويعد من اأغني 
اأبوظبي  فعاليات جولة  ويقام �شمن   . بريطانيا  ال�شباقات يف 
و  األ��ف  لالأناقة �شباق ط��ريان الحت��اد فاملاوث �شتيك�س مل�شافة 

600 مر واملخ�ش�س للمهرات يف �شن ثالث �شنوات والبالغ 
بالتزامن  ا�شرليني  األف جنيه   180 املالية  اإجمايل جوائزه 
ت��وج اجلواد  ق��د  وك���ان  �شتيك�س.  داريل ج���ولي  م��ه��رج��ان  م��ع 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  الهباب 
دب���ي وزي���ر امل��ال��ي��ة ب��اإ���ش��راف امل���درب���ة ج��ي��ل��ي��ان دوف��ي��ل��د وقيادة 
�شاحب  جائزة  من  الأويل  للجولة  بطال  او�شي  ت��اج  الفار�س 
و  األف  مل�شافة  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
600 مر قوائم البالغ اإجمايل جوائزه حوايل 32 األف يورو 
واأقيمت على م�شمار كوراه الأيرلندي بالتزامن مع الذكري 
1994. وفاز اجلواد  20 للجائزة منذ انطالقتها يف عام  ال� 
بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ومربيه  ملالكه  �شبفار  ب��وي  فاليانت 
رونالد  باإ�شراف  الوطني  الأم��ن  نائب م�شت�شار  نهيان  اآل  زايد 
مارتينو وقيادة جوزيف روكو جي ار بلقب اجلولة الثانية من 
اجلائزة للفئة الأويل مل�شافة األف و 700 مر والبالغ اإجمايل 
جوائزه املالية 100 األف دولر واأقيمت على م�شمار ت�شر�شل 
امل��ام��ون مونلو لل�شيخ ج��وع��ان بن  داون���ز الأم��ريك��ي. ومت��ك��ن 
الفار�س  وقيادة  فران�شوا برينارد  باإ�شراف جان  ثاين  اآل  حمد 
البلجيكي كري�شتوف �شوميلون من الفوز بلقب اجلولة الثالثة 
واأق��ي��م��ت على  ي���ورو  األ���ف   50 املالية  اإج��م��ايل ج��وائ��زه  البالغ 

ند  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأك��م��ل��ت 
ال�شبا الرم�شانية ال�شتعدادات حلفل 
تقام  التي  الريا�شية  البطولة  افتتاح 
ال�شيخ ح��م��دان بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب���ي، 
وت���ع���د الأ����ش���خ���م م���ن ن��وع��ه��ا خالل 
 5 الف�شيل حيث ت�شم  �شهر رم�شان 
وهي:  ريا�شية،  مناف�شات  م�شابقات 
 ، الطائرة  الكرة   ، ال�شالت  ق��دم  ك��رة 
و�شباق  احلديثة  تن�س  ب��ادل  وريا�شة 
�شباق  جانب  اإىل  الهوائية  ال��دراج��ات 
ند ال�شبا الدويل الأول للجري اأي�شا، 
وت���ت���وا����ش���ل ح��ت��ى ال���ث���اين م���ن �شهر 
من  مميزة  مب�شاركة  املقبل  اأغ�شط�س 
فرق حملية وجنوم ريا�شيني عامليني 
والتي مت تخ�شي�س جوائز مالية تبلغ 
للفائزين  م��الي��ني  ث��الث��ة  ع��ن  اأك���رث 

باألقابها.

م��ن جهة اأه���دى ف��ري��ق اجل��وك��ر اأحد 
اأق�����وى امل��ن��اف�����ش��ني ع��ل��ى ل��ق��ب بطولة 
الريا�شات  واأب���رز  ال�شالت  ق��دم  ك��رة 
اإىل  لفريقه  الفخرية  الرئا�شة  لقب 
�شيف بن مرخان الكتبي مدير مكتب 
منهم  ت��ق��دي��راً  دب���ي،  ع��ه��د  ويل  �شمو 
والريا�شني  الريا�شة  دع��م  يف  ل��دوره 
ومب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت��وج��ي��ه��ات �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س 
يف  الريا�شيني  لدعم  الريا�شي  دب��ي 
فيما �شرح حممد  امل��ج��الت،  خمتلف 
���ش��رداح مدير فريق مكتب  ب��ن  را���ش��د 
املكتب  فريق  اأن  دب��ي  عهد  ويل  �شمو 
الرئا�شة  واأه��دى  قام مببادرة مماثلة 

الفخرية للفريق اإىل �شعيد جابر.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ح�����ش��ن ع��ب��د اهلل 
امل���زروع���ي م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة ب���اأن حفل 
العا�شرة  ال�شاعة  يف  ينطلق  الفتتاح 

م�شاء يوم غد اخلمي�س )11 يوليو( 
وقد  ال�شبا،  بند  الريا�شية  بالقاعة 
تهيئة  على  املنظمة  اللجنة  حر�شت 
واللوج�شتية  الفنية  امل��ق��وم��ات  ك��اف��ة 
و���ش��ب��ل ال��ن��ج��اح ل��ت��ق��دمي ح��ف��ل يليق 
حتظى  التي  البطولة  ومكانة  بحجم 
برعاية ودعم �شمو ال�شيخ حمدان بن 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الريا�شي،  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س  دب���ي 
الريا�شية  الأح����������داث  م����ن  وب����ات����ت 
نظرا  رم�����ش��ان  �شهر  خ���الل  ال��ك��ربى 
لتعدد الألعاب الريا�شية التي ت�شمها 
كافة  ي�شمل  مب��ا  فيها  الفئات  وت��ن��وع 
اإىل  قدراتهم  مبختلف  املجتمع  فئات 
ج��ان��ب ح��ج��م امل�����ش��ارك��ة ال��دول��ي��ة مبا 
امل�شتوى  ع��ل��ى  وا���ش��ح  ب�شكل  ينعك�س 

الفني للمناف�شات .
واأ�����ش����اف ���ش��ي��ق��ام ح��ف��ل الف���ت���ت���اح يف 
تعد  التي  الريا�شية  ال�شبا  ند  �شالة 

احلديثة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل���ن�������ش���اآت  م���ن 
وذات ال��ت��ج��ه��ي��زات ع��ال��ي��ة امل�����ش��ت��وى ، 
���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف م��ن��اف�����ش��ات: ك����رة قدم 
تن�س  والبادل  الطائرة  كرة  ال�شالت 
عرب ملعبني حديثني يالئمان حجم 
البارزين  والالعبني  الكبري  احل��دث 
انطالق  �شت�شهد  اإنها  كما  امل�شاركني، 
الهوائية  ال��دراج��ات  بطولتي  وخ��ت��ام 

واجلري .
املناف�شات  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الفتتاح،  حفل  ختام  عقب  الريا�شية 
الفعاليات  الطائرة  كرة  تد�شن  حيث 
مب�شاركة 16 فريقا، على اأن تقام يوم 
بعد غد اجلمعة )12 يوليو( فعاليات 
�شباق ند ال�شبا الدويل الأول للجري 
مب�����ش��ارك��ة حملية ودول��ي��ة وا���ش��ع��ة يف 
احل���دث الأول م��ن ن��وع��ه ب��ال��دول��ة يف 
بعد  تتوا�شل  فيما  الف�شيل،  ال�شهر 
كرة قدم  وه��ي:  املناف�شات،  بقية  ذلك 

ال�شالت التي ي�شارك فيها 20 فريقا 
جمموعات  اأرب������ع  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت 
وتتوا�شل  ي��ول��ي��و   18 ي���وم  وت��ن��ط��ل��ق 
�شباق  ب���اأن  علما  اأغ�����ش��ط�����س،   2 ح��ت��ى 
 26 ي��وم  �شيقام  الهوائية  ال��دراج��ات 
ي��ول��ي��و اجل������اري، ف��ي��م��ا ي�����ش��ارك 24 
من  تن�س  ال��ب��ادل  مناف�شات  يف  فريقا 
جانب  اإىل   ، اإم��ارات��ي��ة  ف���رق   8 بينها 
7 لعبي بادل  اأف�شل  4 من  م�شاركة 

تن�س يف العامل.
ريا�شيني  دع���وة  ال��ب��ط��ول��ة  و�شت�شهد 
بارزين وجنوم كبار حل�شور مناف�شات 
اللقاء مع  و  البطولة ك�شيوف �شرف 
التاألق  على  وت�شجيعهم  الريا�شيني 
وموا�شلة التناف�س بقوة بروح معنوية 
مباراة  ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا  ع���ال���ي���ة، 
مب�شاركة  ال��ق��دم  ك��رة  يف  ا�شتعرا�شية 
جنوم دوليني وجنوم منتخب الإمارات 
لكرة قدم ال�شالت �شيتم الك�شف عن 

تفا�شليها يف وقت لحق.
ال�شبا  ن��د  بطولة  مناف�شات  و�شتقام 
الرم�شانية يوميا بعد �شالة الراويح 
مع فتح الأبواب اأمام اجلماهري لنيل 
وق�شاء  امل��ن��اف�����ش��ات  م��ت��اب��ع��ة  ف��ر���ش��ة 
الريا�شية  باملناف�شات  حافلة  اأوق��ات��ا 
جمهور  ب��اأن  علما   ، الفنية  واللمحات 
البطولة �شينال فر�شة الفوز بالعديد 
يوميا وهي  �شتوزع  التي  من اجلوائز 
حديثة،  الكرونية  اأجهزة  عن  عبارة 
الكربى  اجل����ائ����زة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شيارة  وه����ي  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل��خ�����ش�����ش��ة 

لكز�س 570 رباعية الدفع.

حتت رعاية �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
رئي�شة  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة رئي�شة 
ال�شارقة،  �شيدات  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
بنادي  امل������راأة  ري��ا���ش��ة  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
امللتقى  اإط��الق  عن  ال�شارقة  �شيدات 
اخلام�س  ال���ري���ا����ش���ي  ال���رم�������ش���اين 
من  ال���ف���رة  خ���الل  وذل����ك   ،2013
مب�شاركة  احل����ايل  ي��ول��ي��و   18-13
وال�شلة  الطائرة  الكرة  هي  العاب   6
الطاولة،  وك��رة  والكارتيه  والرماية 
بال�شارقة  ال���ن���ادي  م��ق��ر  يف  امل���ب���ارزة 

وجامعة ال�شارقة.
امل�����راآة من  ري��ا���ش��ة  اإدارة  اأن��ه��ت  وق���د 
ل�شهر  مل��ل��ت��ق��ى  ال����ش���ت���ع���دادات  ك���اف���ة 
رم�������ش���ان ال����ك����رمي، ح��ي��ث مت اإع�����داد 
والفعاليات  الأن�شطة  م��ن  جمموعة 
تقام  وال����ت����ي  ب���رم�������ش���ان  اخل����ا�����ش����ة 
والن�شر  للطباعة  اخلليج  دار  برعاية 
واو  للتمور  ال�شارقة  للعطور  كرجي 
�شركة  للحلويات  و���ش��ايف  للحلويات 
دم�����الج رق�����ش��ا���ش��ات ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات ، 
الفرق  لعبات  جميع  اأ�شبحت  فيما 
الريا�شية يف اإدارة ريا�شة املراأة بنادي 
وم�شتعدة  ج��اه��زة  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��دات 
ل���ه���ذا احل�����دث ال���ك���ب���ري، ف��ق��د قامت 
التدريبات  بتكثيف  امل��درب��ات  جميع 
�شعيدات  وه���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل��ف��رق��ه��ن 
الذي  امللتقى  ه��ذا  للم�شاركة يف  ج��دا 
يتح لهن الحتكاك مع الفرق الأخرى 
الألفة واملحبة بني  اأج��واء من  وخلق 

امل�شاركات.
وب����ه����دف ا����ش���ف���اء اأج��������واء م����ن امل����رح 
امللتقي  اف���ت���ت���اح  ���ش��ي��ت��م  وامل���ن���اف�������ش���ة، 
اخلام�س  ال���ري���ا����ش���ي  ال���رم�������ش���اين 
لأمهات  مفتوحة  رم�شانية  بجل�شة 
حول  للتحاور  ولأبنائهن،  الالعبات 
و�شيتحدث  ال���ن���ق���اط،  م���ن  ال���ع���دي���د 
البناي  ال��دك��ت��ور ج��ا���ش��م  يف اجل��ل�����ش��ة 
ل�����ش��رك��ة كايزن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

الدولية
 وحتمل عنوان اأبنتي �شديقتي ، كما 
�شيتم اجراء فقرات ترفيهية واأخرى 
اجتماعية وذلك بهدف ا�شفاء اأجواء 
مقرنة  احل�������ش���ور  ع���ل���ى  امي���ان���ي���ة 
ب�شحوبات ثم جوائز وهدايا تذكارية 
ال����رع����اة، ك��م��ا �شيتم  ق��ي��م��ة ي��ق��دم��ه��ا 

اجراء �شحب يومي للجمهور.
كما �شتقام مباريات امللتقى الرم�شاين 
فرق  ت�شم  ال��ذي  اخلام�س  الريا�شي 
اأمام جمموعة  نادي �شيدات ال�شارقة 
نادي  ال�شلة  ك��رة  القوية  ال��ف��رق  م��ن 
�شيدات ال�شارقة نادي بني يا�س فريق 
ال�شارقة  م�شرف  ال�شرقية  املنطقة 
كرة  الفلبينية  اجل��ال��ي��ة  الإ���ش��الم��ي 
نادي  ال�شارقة  �شيدات  نادي  الطائرة 
املنطقة  فريق  الو�شل  ن��ادي  الوحدة 
�شيدات  ن��ادي  الطاولة  كرة  ال�شرقية 
اجلالية  الهندية  اآكادميية  ال�شارقة 
ال�شرقية  املنطقة  ف��ري��ق  الفلبينية 
الرماية نادي �شيدات ال�شارقة �شرطة 
عجمان نادي الذيد الريا�شي �شرطة 

دبي �شرطة دبي املبارزة نادي �شيدات 
ال�شارقة نادي بني يا�س نادي ال�شياب 
الكاراتيه نادي �شيدات ال�شارقة نادي 
هذا  و�شيكون  الن�شر  ن���ادي  ال��و���ش��ل 
امللتقيات  ج��م��ي��ع  ع���ن  امل��ل��ت��ق��ي مم��ي��ز 
الفرق  �شيح�شل  ان��ه  حيث  ال�شابقة 
جائزه  ع��ل��ى  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��زة 

نقديه.
النقبي  ن���دى  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا وج��ه��ت 
نادي  يف  امل�����راأة  ري��ا���ش��ة  اإدارة  م��دي��ر 
اإىل �شاحب  التهنئة  ال�شارقة  �شيدات 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة، وحرمه �شمو ال�شيخة 
رئي�شة  القا�شمى  حممد  بنت  جواهر 
املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة رئي�شة 

ال�شارقة،  �شيدات  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  وجميع حكام 
ح��ك��ام الإم�������ارات، و���ش��ع��ب الإم������ارات، 
رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  وذل��ك 

املبارك.
اخلا�س  ال�����ش��ك��ر  ال��ن��ق��ب��ي  ووج����ه����ت 
على  ج����واه����ر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اإىل 
الأن�شطة  لكافة  ال��الحم��دود  ال��دع��م 
الفرة  ط��وال  الريا�شية  والفعاليات 
املا�شية، وذلك عرب توفري المكانيات 
الالزمة التي ت�شاهم يف تعزيز ودعم 

الريا�شات الن�شائية املختلفة.
�شعادتها  ع���ن  ال��ن��ق��ب��ي  اأع���رب���ت  ك��م��ا 
وف��خ��ره��ا ب��ال��ن��ج��اج��ات ال��ت��ي حتققت 
امل��ا���ش��ي��ة، م�شرية  ال�����ش��ن��وات  خ����الل 
اإىل ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ق��ام��ت به 

قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
ال�����ش��ي��خ��ة ج����واه����ر ب���ن���ت حم���م���د بن 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة رئي�شة جمل�س 
لتحقيق  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  اإدارة 
تلك الجنازات التي حققتها النادي، 
وا����ش���ب���ح م����ن خ���الل���ه م���ن���ربا رائ�����دا 
ب�شكل  الريا�شة  �شناعة  يف  وتنمويا 

عام وريا�شة املراأة ب�شورة خا�شة.
ومواهب  ب���ق���درة  ال��ن��ق��ب��ي  وا�����ش����ادت 
قدمن  اللواتي  ال��ن��ادي،  ف��رق  اأع�شاء 
اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج وال���ب���ط���ولت خالل 
الفرة املا�شية، حيث امتلكن اخلربة 
م�شاركاتهن  خ�����الل  م����ن  ال���ك���اف���ي���ة 
البطولت  م�����ش��اب��ق��ات  يف  امل�����ش��ت��م��رة 

املحلية والعربية.

�ختتام مناف�ضات �جلولة �لر�بعة من �ضباق جائزة رئي�ص �لدولة للخيول �لعربية �لأ�ضيلة يف بلجيكا 

اللجنة املنظمة تكمل ال�ضتعدادات حلفل افتتاح بطولة ند ال�ضبا الرم�ضانية غدًا

�ضيف بن مرخان رئي�ضًا فخريًا لفريق �جلوكر و�ضعيد جابر لفريق مكتب ويل عهد دبي 

ريا�ضة �ملر�أة بنادي �ضيد�ت �ل�ضارقة تطلق �مللتقى �لرم�ضاين �لريا�ضي �خلام�ص

للريا�شة  الدويل  الفنية لالحتاد  اللجنة  اختارت 
الماراتي  ال�شلة  ك��رة  م���درب  الفي�شو  اجلامعية 
الكابن خليفة عبد اهلل خلفان ع�شوا جديدا فيها 
ملدة اربع �شنوات وذلك بعد مناف�شة بني عدد من 

املر�شحني للمن�شب من بع�س الدول الآخرى.
الوحيد  الماراتي  خلفان  خليفة  الكابن  ويعترب 
يف  وافريقيا  اآ�شيا  وقارتي  للعرب  الوحيد  واملمثل 
هذه اللجنة الفنية التي ت�شم خم�شة اع�شاء فقط 

ميثلون الحتاد الدويل لكرة ال�شلة.
خليفة  الم�����ارات�����ي  ال�����ش��ل��ة  م�����درب  اخ���ت���ي���ار  ومت 
التي  اإجتماعاتها  خالل  اللجنة  يف  ع�شوا  خلفان 
اجلامعية  27للريا�شة  ال��دورة  بدء  منذ  تعقدها 

الرو�شي  الرئي�س  افتتحها  ال��ت��ي  اليونيفر�شياد 
فالدميري بوتني يوم 6 يوليو وي�شارك يف األعابها 
 165 من  وريا�شية  ريا�شي  9اآلف  نحو  ال27 
 .. الكابن خليفة  واأ�شبح   . العامل  دول��ة من دول 
بعد  الفي�شو  ع�شوية  على  يح�شل  اإم��ارات��ي  ث��اين 
ال��دك��ت��ور ع��م��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل���اي ال���ذي ي�شغل 
ال��الع��ب��ني لالحتاد  اأه��ل��ي��ة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  من�شب 
جانب  اىل  الفي�شو  اجلامعية  للريا�شة  ال���دويل 
ملوؤ�ش�شات  الريا�شي  لالحتاد  عاما  اأمينا  منا�شبه 
عاما لالحتاد  واأم��ي��ن��ا  ال��دول��ة  ال��ع��ايل يف  التعليم 
لرئي�س  اأول  ونائبا  اجلامعية  للريا�شة  العربي 
الحت�����اد ال���ش��ي��وي ل��ل��ري��ا���ش��ة اجل��ام��ع��ي��ة. واأك���د 

ال��دك��ت��ور احل���اي رئ��ي�����س وف���د الحت����اد الريا�شي 
ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اأن اختيار الكابن خليفة 
خلفان ميثل مك�شبا جديدا لكرة ال�شلة يف المارات 
وللدولة عموما م�شريا اإىل اأن ذلك الختيار يعني 
وكفاءتها  ال�شابة  الماراتية  بالقدرات  الع��راف 
الريا�شية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  والفنية  الداري���ة 
احتاد  احل���اي  ال��دك��ت��ور  وب���ارك  الريا�شية.  وغ��ري 
ملوؤ�ش�شات  ال��ري��ا���ش��ي  والحت����اد  ال��دول��ة  يف  ال�شلة 
دفعة  يعطي  ال��ذي  الجن���از  بهذا  ال��ع��ايل  التعليم 
املنا�شب  اىل  للو�شول  الم����ارات  ل�شباب  ج��دي��دة 
الريا�شية وغريها من  املجالت  كافة  الدولية يف 

املجالت الخرى. 

مدرب �ضلة �إمار�تي ع�ضوً� يف �للجنة �لفنية لالحتاد �لدويل للريا�ضة �جلامعية �لفي�ضو 

افتتح �شعادة �شيف �شامل خلريباين 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  النعيمي 
للثقافة  العني  لنادي  العام  الأم��ني 
بطولة  م��ن��اف�����ش��ات   ، وال�������ش���ط���رجن 
العني كيدز الدولية لل�شطرجن التي 
نظمها النادي على مدار ثالثة اأيام 
مب�����ش��ارك��ة 32 ن��ا���ش��ئ ون��ا���ش��ئ��ة من 
واليمن  الإم������ارات  ه��ي  دول  ث���الث 

و�شوريا.
اإفتتاح البطولة حممد اأمني  ح�شر 
املدير  الزرعوين  احمد  عبداهلل  بن 
نا�شر  والدكتور  للنادي  التنفيذي 
الأن�شطة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال���ع���ام���ري 
الطاهر  ع���ل���ي  ط������ارق  وامل���ه���ن���د����س 
حمد  وم��رمي  الفني  اجل��ه��از  رئي�س 
الن�شائي  الن�شاط  رئي�شة  ال�شام�شي 
الإماراتية  البطولة  بلقب  توجت   .
عائ�شة نا�شر ال�شام�شي بينما حل يف 
املركز الثاين الالعب ال�شوري يحيى 
منهما  لكل  نقاط   6 بر�شيد  زكريا 
الإماراتي  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  وج���اء 
املركز  ح���ل يف  ب��ي��ن��م��ا  ع��ل��ي  اآل  ع��ل��ي 
ال�شام�شي  ف��ا���ش��ل  ���ش��ل��ط��ان  ال���راب���ع 
�شقيقه  اخل���ام�������س  امل���رك���ز  يف  ت����اله 
���ش��امل ف��ا���ش��ل ال�����ش��ام�����ش��ي ث��م مطر 
ال�شاد�س  املركز  يف  الظاهري  �شامل 
ثم �شهيل الهرمودي وحمد اآل علي 
بجائزة  وف�����ازت   . امل��ع��م��ري  وزي���ن���ب 

اأف�شل اأداء روان النعيمي.
اأن  الطاهر  املهند�س ط��ارق  واأو���ش��ح 
البطولت  ه��ذه  تنظيم  من  الهدف 
للرباعم هو تطوير و�شقل قدراتهم 
جو  على  مبكرا  وت��دري��ب��ه��م  الفنية 
يوؤهلهم  ال��ر���ش��م��ي��ة مم��ا  امل��ن��اف�����ش��ات 
الفني  امل�شتوى  وتطوير  للمناف�شة 
للتعرف  للمدربني  الفر�شة  واإتاحة 
الرباعم  ل��دى  ال�شعف  نقاط  على 
خالل امل�شابقات والعمل �شريعا على 
خالل  م��ن  ال�شعف  ن��ق��اط  معاجلة 
اإ����ش���راف مدربي  ال��ت��دري��ب��ات حت���ت 

النادي.

العيناوية  الإدارة  حر�س  اإط��ار  ويف 
ع���ل���ى ت�����ش��ج��ي��ع وحت���ف���ي���ز ال���رباع���م 
اإ�شتحداث  خ���الل  م��ن  وال��ن��ا���ش��ئ��ني 
ج��ائ��زة لأف�����ش��ل لع��ب ولع��ب��ة لكل 
اأف�شل  �شهر ، فقد مت توزيع جوائز 
ل�شهري مايو ويونيو  لعب ولعبة 
اأف�شل لعب حارب  بلقب  فاز  حيث 
ن��ا���ش��ر ال�����ش��ام�����ش��ي واأف�����ش��ل لعبة 
مايو  �شهر  عن  الكعبي  اأحمد  مهرة 
الظاهري  ���ش��امل  م��ط��ر  وال��الع��ب   ،
زينب  وال����الع����ب����ة  لع������ب  اأف���������ش����ل 
امل��ع��م��ري اأف�����ش��ل لع���ب���ة ع���ن �شهر 

يونيو. 

مب�ضاركة 32 نا�ضئًا من ثالث دول

�ضيف خلريباين يفتتح بطولة �لعني كيدز لل�ضطرجن

يوفنت���و�ص يق����ت����رب م������ن 
�لتعاق��د م��ع �أوغب�ون��ا 

اتفق يوفنتو�س بطل الدوري اليطايل لكرة القدم مع املدافع الدويل اجنيلو اوغبونا لنتقاله اىل 
�شفوفه يف املو�شم املقبل، بح�شب �شبكة �شكاي اليطالية.

وبعد ا�شابيع من املفاو�شات، يبدو ان مدافع تورينو العمالق يف طريقه لالنتقال اىل اجلار يوفنتو�س 
الذي احرز لقب الدوري يف املو�شمني الخريين.

وا�شافت ال�شبكة ان قيمة ال�شفقة بلغت 12 مليون يورو على مدى 3 �شنوات بال�شافة اىل مكافات 
بقيمة 3 ماليني يورو . وحمل اوغبونا )25 عاما(، املولود من ابوين نيجرييني هاجرا اىل ايطاليا 
 2006 1983 والذي نال اجلن�شية اليطالية عندما بلغ الثامنة ع�شرة، الوان تورينو منذ  عام 

واملنتخب اليطايل يف 6 مباريات دولية منذ 2011.
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اختتم جمل�س ال�شارقة الريا�شي ونادي الذيد 
الثقايف الريا�شي م�شاء ام�س البطولة ال�شيفية 
للرماية الهوائية والتي اقيمت ب�شالة الرماية 
بنادي الذيد للرماية و�شارك فيها رماة ميثلون 
ال�شعب  ن��ادي  وهي  ال�شارقة  باإمارة  اأندية  اأرب��ع 

ونادي الذيد ونادي حمليه ونادي اخلليج .
بحما�س  فعالياتها  ب���داأت  ق��د  البطولة  وك��ان��ت 
الندية  رم��اة  قبل  م��ن  لفتة  ومب�شاركة  كبري 
البطولة يف حما�س كبري وبا�شتعداد  وتوا�شلت 
فني عايل امل�شتوى من حجم املناف�شة وامل�شاركة 
ال�شارقة  جمل�س  فبل  م��ن  ال��الف��ت  والتنظيم 
ومتنوعة  ريا�شية  مناف�شات  طرح  يف  الريا�شي 
يف خمتلف املجالت ل�شيما الريا�شية بالتعاون 
مع الندية العاملة يف اإمارة ال�شارقة ومن بينها 

بطولة الرماية بالتعاون مع اإدارة نادي الذيد.

واأ�شفرت املناف�شات عن فوز الالعب زيد حمود 
والالعب  الذيد  ن��ادي  من  الأول  باملركز  خلف 
الثاين  باملركز  ال�شعب  نادي  حممد يو�شف من 
اخلليج  ن��ادي  من  علي  حممد  اأحمد  والالعب 

باملركز الثالث.
على  اجل��وائ��ز  بتوزيع  ق��ام  البطولة  نهاية  ويف 
ال��وط��ن��ب للرماية  امل��ن��ت��خ��ب  ال��ف��ائ��زي��ن لع���ب 
حممد مبارك الغفلي مع الدكتور حمود خلف 
ال�شيفي  للن�شاط  العليا  اللجنة  ع�شو  ���ش��امل 
املراكز  وم�شريف  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  يف 

امل�شاركة. 
وا�شاد الدكتور حمود خلف �شامل ع�شو اللجنة 
ال�شارقة  جمل�س  يف  ال�شيفي  للن�شاط  العليا 
الريا�شي مدير نادي الذيد عن النجاح الكبري 
تنظيمها  على  الدائم  احلر�س  واأك��د  للبطولة 

هذه  يف  لعبي������������ن  ت��اأه��ي��ل  مل��وا���ش��ل��ة  وذل����ك 
للمناف�ش� وتهياأته��������������م  اله�������������������امة  الريا�شة 

حمليا  �شواء  املقبلة  وال�شتحقاقات  ������������������������ات 
ودوليا .

ال��دك��ت��ور ه�����ش��ام ع��ب��د احل��ل��ي��م م�شوؤول  ����ش���ارك 
الأن�شطة الطالبية الريا�شية والك�شفية بجامعة 
ال�����ش��ارق��ة ب��امل��وؤمت��ر ال��ع��ل��م��ي اخل��ام�����س لالبداع 
الريا�شي لكليات الربية الريا�شية يف اجلامعات 
الأردنية والذي تنظمه كليات الربية الريا�شية 
يف اجلامعات الأردنية بالتعاون مع جائزة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي ، بح�شور 
والكادمييني  الباحثني  ال���ش��ات��ذة  م��ن  العديد 

واملحا�شرين من دول عربية واأجنبية. 
وك���ان���ت م�����ش��ارك��ت��ه م���ن خ����الل درا����ش���ة بعنوان 
اإدارة  ل��ت��ط��وي��ر  ك���م���دخ���ل  الإداري  )الإب����������داع 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الريا�شية  املوؤ�ش�شات 
التعرف  الدرا�شة  ا�شتهدفت هذه  املتحدة( حيث 
على مقومات الإبداع الإداري يف اإدارة املوؤ�ش�شات 
الريا�شية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  ممار�شات   ، الريا�شية 
الإداري  الإب�����داع  م��ي�����ش��رات   ، الإداري  ل���الإب���داع 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ، و���ش��ع ت�����ش��ور مقرح 
دولة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإدارة  ل��ت��ط��وي��ر 
ممار�شات  على  قائم  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

الإبداع الإداري.

انطالقا  اقيم  امل��وؤمت��ر  ان  ه�شام  الدكتور  وق��ال 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ر�شالة »ج��ائ��زة حممد  م��ن 
روؤية  لتحقيق  تهدف  التي  الريا�شي«  ل��الإب��داع 
���ش��ام��ل��ة واأك����رث ع��م��ق��ا ل����دور ال��ري��ا���ش��ة وجعلها 
املوؤمتر  يف  و���ش��ارك   . الريا�شي  ل��الإب��داع  و�شيلة 
من  والأك��ادمي��ي  العلمي  الخت�شا�س  اأ���ش��ح��اب 

دولة خمتلفة من داخل وخارج الوطن العربي .
اجلائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع�شاء  امل��وؤمت��ر  وح�شر 
الدكتور عاطف ع�شيبات رئي�س جلنة التحكيم، 
اللجنة  رئي�س  ب��خ��اري  اللطيف  عبد  وال��دك��ت��ور 
رئي�س  نائب  ال�شعايل  خليفة  وال��دك��ت��ور  الفنية 
جلنة التحكيم، اإىل جانب عدد كبري من ممثلي 
الأردنية  واجل��ام��ع��ة  الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

والحتادات والأندية الريا�شية الأردنية.
امل�شاركني  ب�شهادة  كبريا  جناحا  امل��وؤمت��ر  و�شهد 
ف��ي��ه ح��ي��ث مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ع��ق��د هذا 
امل����وؤمت����ر ال�����ذي ي��ع��ت��رب جن���اح���ا ك���ب���ريا، ي�شاف 
العامل من  الأك��رب يف  ل�شل�شلة جناحات اجلائزة 
حيث قيمة اجلوائز و�شموليتها لأكرب عدد من 

فئات املبدعني الريا�شيني.
بهدف  الريا�شي  الإب����داع  م��وؤمت��ر  تنظيم  وج��اء 
همم  و�شحذ  الريا�شي،  الإب���داع  ثقافة  تاأ�شيل 

الأك���ادمي���ي���ني ن��ح��و ف��ت��ح جم����الت واآف������اق اأكرب 
اآليات  وتطوير  الإب��داع��ي��ة،  التطبيقية  لالأفكار 

الكليات  عملهم مبا يخدم اخلريجني اجلدد يف 
الريا�شة العربية، اإىل جانب تن�شيط دور الكليات 

الأ�شلوب  ا���ش��ت��خ��دام  يف  ت�شهم  اأب��ح��اث  ك��م��راك��ز 
العلمي للتطوير.

اأقيم برعاية جائزة حممد بن را�ضد 

در��ضة �ملوؤ�ض�ضات �لريا�ضية �لإمار�تية له�ضام عبد �حلليم تفوز بجائزة موؤمتر �لإبد�ع �لريا�ضي

العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي  الحت���اد  منتخب  تناف�س 
خالل اليومني املا�شيني مع منتخبات جامعات الدول الأخرى 
بع�س  يف  حاليا  امل��ق��ام��ة  اليونيفر�شياد  ب��ط��ولت  م��ن  ع��دد  يف 
مالعب العا�شمة الترية كازان بعد اأن افتتح الرئي�س الرو�شي 
فالدميري بوتني فعالياتها يف ال�شاد�س من يوليو اجلاري. ففي 
املباريات الفردية األعاب القوى �شارك علي مو�شى ال�شيبة لعب 
 56 منتخب الحتاد الريا�شي يف �شباق اجلري مائة مر مع 
جنوب  ف��وز  عن  اأ�شفر  مما  العامل  جامعات  خمتلف  من  لعبا 
اأفريقيا باملركز الأول حيث قطع لعبها امل�شافة يف 10 ثوان و 
36 جزءا من الثانية .. بينما فازت �شاحل العاج باملركز الثاين 
بفارق جزء واحد من الثانية وجات الوليات املتحدة الأمريكية 
40 ج���زءا م��ن الثانية فيما  ث���وان و   10 ب���  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 

ا�شتغرق لعبنا 11 ثانية و 18 جزءا من الثانية وبذلك خرج 
علي  يتمكن  ال��ع��ايل..مل  القفز  ويف  اللعبة.  ه��ذه  ت�شفيات  من 
في�شل لعب منتخب الحتاد من ك�شر رقمه ال�شابق مرين و 
15 �شنتمرا وحقق مرين وخم�شة �شنتيمرات فقط وبذلك 
نحو  من  لعبون  فيها  �شارك  التي  الت�شفيات  من  اأي�شا  خرج 
30 دولة. ويف كرة الطائرة..مل يحالف احلظ منتخب الحتاد 
مع  م��ب��ارات��ه  خ�شر  ال��ذي  ال��ع��ايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي 
اأن  بعد  وذل��ك  بنتيجة �شفر- ثالثة  ت�شيكيا  منتخب جامعات 
قدم اأداء م�شرفا ا�شتحق التهنئة من الدكتور عمر عبدالعزيز 
اإىل احت��اد كرة  ال�شكر كذلك  ال��ذي وج��ه  الوفد  احل��اي رئي�س 
ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه وت��وف��ري الإم���ك���ان���ات ال���الزم���ة لإجن���اح 
الطاولة..تقابل  تن�س  ويف   . العاملية  املناف�شة  هذه  يف  امل�شاركة 

وخ�شر  لتفيا  جامعات  منتخب  مع  ال��دول��ة  جامعات  منتخب 
كرة  م��ب��اراة  ويف  ال�شديدة  املناف�شة  رغ��م  �شفر- ثالثة  امل��ب��اراة 
الكبري بني منتخب  ال�شلة  اأم�س على ملعب  التي جرت  ال�شلة 
املباراة  املنتخب  �شباب  خ�شر  كندا  جامعات  ومنتخب  الحت��اد 
املباراة الدكتور عمر احلاي رئي�س  136 و�شهد  42 مقابل  ب� 
وفد الحتاد اإىل يونيفر�شياد كازان اأمني عام الحتاد الريا�شي 
للريا�شة  العربي  الحت��اد  ع��ام  اأم��ني  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات 
اجل��ام��ع��ي��ة رئ��ي�����س جل��ن��ة اأه��ل��ي��ة ال��الع��ب��ني يف الحت����اد الدويل 
الأ�شيوي  الحت��اد  لرئي�س  الأول  والنائب  اجلامعية  للريا�شة 
للريا�شة اجلامعية. كما �شهدها ال�شيد فهد املال نائب رئي�س 
الريا�شي  الحت��اد  اأع�شاء منتخب  وع��دد من  الريا�شي  الوفد 

ملوؤ�ش�شات التعليم العايل واملدربني والإداريني . 

�إعالن نتائج مباريات وفد �لإمار�ت �إىل يونيفر�ضياد كاز�ن 2013 

جمل�ص �ل�ضارقة �لريا�ضي ونادي �لذيد يختتمان �لبطولة �ل�ضيفية للرماية �لهو�ئية

بري�ضون تتعرث وروبلي�ص يتاألق يف �ضباق 100م
تعرثت ال�شرالية �شايل بري�شون حاملة ذهبية اوملبياد لندن وبطلة العامل يف �شباق 100 م حواجز، جمددا 

بعد عودتها من ال�شابة فحلت ثالثة يف لقاء روان الفرن�شي .
لكن الكوبي دايرون روبلي�س حامل ذهبية اوملبياد بكني 2008 جنح يف خطف املركز الول يف �شباق 110 

امتار حواجز لدى الرجال.
و�شجلت بري�شون 76ر12 ثانية وراء المريكيتني كري�شتي كا�شتلني )28ر12 ث( وايفيت لوي�س )72ر 
12 ث(، وهو توقيت بعيد عن رقمها عندما احرزت ذهبية بطولة العامل 2011 يف دايغو )28ر12 ث( لكن 

على القل ح�شنت مركزها ال�شابع يف لقاء لوزان �شمن الدوري املا�شي ال�شبوع املا�شي.
18ر13 ثانية، وقال: انا يف غاية ال�شعادة، لن �شباقاتي الخرية  اما روبلي�س، فكان يف حال رائعة و�شجل 

كانت �شيئة جدا. ا�شتعدت م�شتواي وعملت كثريا من اجل ذلك. لقد عاد دايرون! .
وا�شاف روبلي�س: الن كل �شيء ممكنا، حتى النزول حتت حاجز 13 ثانية .

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

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

زهرة الب�شتان لل�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1173421 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التمكن 

للمقاولت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1160868 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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تنــــويه
العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العالن  اىل  بال�شارة 
التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�س  بتاريخ:2013/6/13  رقم:10817 
للمقاولت  جيت  دبي  التجاري  بال�شم   CN رقم:1083397 
العامة ذ.م.م تنوه دائرة التنمية القت�شادية بالتعديالت التالية:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل احمد حممد نا�شر الربيكي)%50(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك احمد حممد نا�شر الربيكي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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الغاء اعالن �ضابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1273793 بال�شم التجاري ال�شايغ واخوانه 
للتجارة)ذات م�شوؤولية حمدودة( - فرع العني بالغاء طلب 

الغاء الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 
الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او 

املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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الغاء اعالن �ضابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ال�شايغ  التجاري  بال�شم   CN رقم:1273758 
واخوانه للتجارة ذ.م.م - فرع العني بالغاء طلب الغاء 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املنزل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املريح لال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1125738 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
جتميل  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1260251:وحمام كازبالنكا  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شة علي ارملة علي حممد يو�شف حممد )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر حممد عبيد نغمو�س الكعبي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10840 بتاريخ 2013/7/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فنتا�شي لالعمال 

CN 1174929:ال�شحية  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة كوتوب الديت اكتاب بزل احمد )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ن�شره حممد عبيد العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي عبد اهلل حديد �شرور
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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ت�شتعد مدينة دبي ل�شت�شافة بطولة العامل الرابعة 
تعد  والتي  القادم،  اأغ�شط�س  يف  للنا�شئني  لل�شباحة 
الأكرب من نوعها حتى الآن، حيث يتوقع املنظمون اأن 
ي�شهم احلدث يف اإعطاء ريا�شة ال�شباحة والريا�شات 
اإ�شافياً لتحقيق مزيد من  املائية يف الإمارات زخماً 

التطور والزدهار. 
جممع  رب��وع  يف  الدولية  املائية  البطولة  ه��ذه  تقام 
الريا�شي، وتعد ثامن  را�شد  حمدان بن حممد بن 
حدث مائي كبري يحت�شنه هذا ال�شرح الرائع الذي 
مت ت�شييده يف دي�شمرب 2010، حيث جنحت دولة 
الإم��ارات يف غ�شون �شنوات قليلة يف تعزيز مكانتها 
وقد  ال��دول��ي��ة،  الريا�شية  ل��الأح��داث  ب���ارزة  كوجهة 
امل��ائ��ي��ة يف  ل��الأل��ع��اب  املنظمة  )ال��ه��ي��ئ��ة  اأ����ش���ادت فينا 
الأماكن  اأف�شل  م��ن  ك��واح��دة  بدبي  م���راراً  ال��ع��امل( 
يف العامل لإقامة بطولت الحتاد الدويل لالألعاب 
اإقامة  خ��الل  من  املنظمون  يتطلع  )فينا(.   املائية 
الأول هو  اإىل حتقيق هدفني:  الأح���داث  ه��ذه  مثل 
تنظيم اأحداث ريا�شية ناجحة، والثاين هو احلر�س 
يف  ت�شهم  دائمة  تركة  ل�شمان  الربامج  تنفيذ  على 
تطور م�شرية الريا�شة يف الدولة، وقد و�شعت هذه 
اللتان  واحلما�شة  الطاقة  من  لال�شتفادة  الربامج 
ت�شجيع  يف  املناف�شات  ه��ذه  ا�شت�شافة  من  تتولدان 
ال�شباحة  ريا�شة  اأكرث يف  امل�شاركة  الإماراتيني على 
النتائج  الأخ�������رى، وق����د ج�����اءت  امل��ائ��ي��ة  والأل����ع����اب 
ال�����ش��ب��اح��ة القليلة يف  اأن���دي���ة  ���ش��ه��دت  رائ���ع���ة، ح��ي��ث 
2010 ارتفاعاً �شريعاً يف اأعداد الأطفال املواطنني 

والوافدين الذين يتعلمون ال�شباحة، ويناف�شون يف 
لقاءات حملية، وهذا النمو ميكن ربطه مبا�شرة مع 
البطولت  ه��ذه  وتتيح  تنظيمه،  يتم  ه��ام  كل ح��دث 
العاملية الفر�شة ملمار�شي ريا�شة ال�شباحة يف الدولة 
نظراً  لإمكاناتهم،  العنان  واإط��الق  اأدائهم  لتطوير 
الريا�شيون  يجنيها  التي  الدولية  اخل��ربة  لأهمية 
يف جميع اأنواع الريا�شات من خالل م�شاركاتهم يف 

مناف�شات عاملية امل�شتوى.
يحتاج الريا�شيون ملثل هذه املناف�شات الدولية لثرب 
اإجنازات،  اإمكاناتهم ومعرفة ما ميكن حتقيقه من 

والو�شول  النخب،  م�شايف  اإىل  لالرتقاء  يلزم  وم��ا 
اإىل مراكز متقدمة يف ريا�شتهم اإذا عملوا بجد. 

كما اأن هذه املناف�شات تعد منا�شبة تثقيفية للمدربني 
املحليني الذين ي�شتفيدون من التفاعل والحتكاك 
مع اأف�شل املدربني الدوليني، الأمر الذي ي�شهم يف 

تطوير مهاراتهم، وتنفيذ برامج فّعالة. 
الدولية  للبطولت  املنتظمة  ال�شت�شافة  اأدت  وقد 
يف جممع حمدان بن حممد بن را�شد الريا�شي اإىل 
ملئ ذلك الفراغ، ومتهيد طريق النجاح، وجتاوزت 
بداأت  بحيث  ال�شباحة  ري��ا���ش��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  اآث���اره���ا 

)املتزامنة(،  الإيقاعية  وال�شباحة  الغط�س،  اأن��دي��ة 
وكرة املاء بالتاأ�شي�س لنف�شها يف الدولة عقب تنظيم 
بطولة ال�شل�شلة العاملية للغط�س فينا-ميديا عامي 
2012، و2013، والبطولة الآ�شيوية مب�شابقاتها 

املائية الأربع يف نوفمرب 2012.
وياأتي تنظيم دبي لبطولة العامل الرابعة لل�شباحة 
للنا�شئني يف الفرة من 26-31 اأغ�شط�س، ليعطي 
اأخ��رى من  دفعة  الدولة  ال�شباحة يف  ريا�شة  تطور 
)حتت  النا�شئني  الإم�����ارات  �شباحي  خ��و���س  خ��الل 
18 عاماً( غمار مناف�شات عاملية امل�شتوى، والتاأكيد 
على اأن حتقيق النجاحات على ال�شعيد الدويل اأمر 
لي�س �شعب املنال، فعندما يتابع الأطفال نخبة من 
و  عاماً-فتيات(   17-14( �شناً  الأك��رب  ال�شباحني 
)15-18 عاماً-فتيان( عن كثب وهم يتناف�شون يف 
احلواجز  ويزيل  ي�شجعهم،  ذلك  ف��اإن  عاملية  بطولة 
م�شتويات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  وي��دف��ع��ه��م  اأم��ام��ه��م،  م��ن 
ع���ال���ي���ة.  ي�����ش��ارك يف احل�����دث ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
املتحدة  ال��ولي��ات  مثل  ال�شباحة  ع��امل  يف  العريقة 
ورو�شيا، وجميعها  واأ�شراليا،  وال�شني،  الأمريكية، 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  للمناف�شة  ق��وي��ة  ف���رق  �شر�شل 
مبناف�شات  ينذر  ال��ذي  الأم���ر  للنا�شئني،  لل�شباحة 

�شر�شة �شت�شهدها البطولة. 
من  فريق  اإر���ش��ال  امل�شاركة  ال���دول  جلميع  و�شتتاح 
اث��ن��ني ك��ح��د اأق�����ش��ى يف ك��ل م��ن��اف�����ش��ة، الأم����ر الذي 
يتيح للدول النامية يف الريا�شات املائية امل�شاركة يف 
املناف�شات العالية امل�شتوى، وال�شتفادة من مقارعة 

�شباحي الدول العريقة، واكت�شاب اخلربات اجلديدة 
والعودة بها اإىل اأوطانهم.

بامل�شاركة  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن  امل��ن��ظ��م��ون  اأع������رب  وق����د 
القيا�شية يف الن�شخة الرابعة من هذا احلدث الذي 
حتت�شنه دبي يف الفرة من 26 اإىل 31 اأغ�شط�س، 
مب�شاركة 93 دولة، و905 ريا�شي، ويعد هذا العدد 
�شعف ما �شجلته اأي بطولة عاملية �شابقة للنا�شئني. 
وقال اأحمد الفال�شي، رئي�س احتاد الإمارات لل�شباحة 
ل�شت�شافة  ب�شغف  نتطلع  املنظمة:  اللجنة  ورئي�س 
ه����ذا احل�����دث ال�����ذي ي��ع��د خ���ط���وة ه���ام���ة اأخ�����رى يف 
برناجمنا الطويل الأمد للنهو�س بالريا�شات املائية 
يف دولة الإمارات، وناأمل اأن تاأتي جميع العائالت مع 
ال�شباحة  ريا�شة  يف  امل�شاركني  اأو  املهتمني  اأطفالها 
دولة   93 ومب�شاركة  الكربى،  املناف�شة  هذه  ملتابعة 

وطنه،  ف��ري��ق  لت�شجيع  بفر�شة  اجلميع  �شيحظى 
وتاأتي بطولة العامل للنا�شئني بدبي عقب ا�شت�شافة 
لل�شباحة  العامل  بطولة  15من  للن�شخة  بر�شلونا 
هذا ال�شهر، الأمر الذي ي�شجع امل�شاركني يف بطولة 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني ع��ل��ى امل��ن��اف�����ش��ة ب��ج��د ل��الل��ت��ح��اق بركب 

مناف�شات نخبة العامل للكبار. 
امل�شاركني يف بطولة بر�شلونا بالعديد  تزخر قائمة 
���ش��ارك��ت يف ب��ط��ولت النا�شئني  ال��ت��ي  م��ن الأ���ش��م��اء 
ال�شهرمن  ه��ذا  الأن��ظ��ار  �شتخطف  والتي  ال�شابقة، 
اأمثال ال�شباحة الفرن�شية كاميل موفات التي فازت 
بعدة ميداليات يف بطولة العامل للنا�شئني 2006 
قبل اأن تتوج بالف�شية والربونزية يف اأوملبياد لندن 
اإجن���ازات  م��وف��ات  اأن حتقق  امل��ت��وق��ع  وم��ن   ،2012

كبرية يف بر�شلونا هذا ال�شهر.

بعد النجاح ال�شاحق الذي حققته املغرب يف الدورة 
للجولف  العربية  البطولة  من  والثالثني  الثالثة 
ب��ال��ق��اه��رة، ���ش��ي��ق��ود اث��ن��ان م��ن اأف�����ش��ل لع��ب��ي��ه��ا يف 
الوطني  البنك  بطولة  اإىل  الطريق  املناف�شات  هذه 
�شهر  �شتقام يف  التي  للجولف  الكال�شيكية  العماين 

اأكتوبر املقبل، تلبيًة لدعوات راعي البطولة.
مدير  ت��ارات،  نيك  قال  املنا�شبة،  هذه  على  وتعليًقا 
تهانينا  ال��دول��ي��ة:  الأوروب���ي���ة  للجولة  دب���ي  مكتب 
ل��ك��لٍّ م��ن اأح��م��د م��رج��ان وم�����ش��ط��ف��ى امل���وا����س على 
اإحراز املركزين الأول والثاين يف  املتميز يف  اأدائهما 
الفوز  اإىل  املغرب  فريق  وق��ي��ادة  الفردية  املناف�شات 
حًظا  لهما  نتمنى  ل��ل��ج��ول��ف.  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
الوطني  البنك  بطولة  يف  م�شاركتهما  عند  طيًبا 
العماين الكال�شيكية للجولف التي تقام مناف�شاتها 
املرموقة على اأر�س ملعب املوج للجولف بالعا�شمة 
 27 اإىل   24 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل  م�شقط  العمانية 
ال�شكر  بجزيل  نتوجه  اأخ��رى،  وم��رة  املقبل.  اأكتوبر 
اإىل البنك الوطني العماين على تقدمي دعوات من 

الراعي اإىل اأبرز لعبني اثنني يف البطولة العربية 
للجولف .

ويف مناف�شات هذه البطولة التي مت ح�شمها بجولة 
فا�شلة، حاز اأحمد مرجان على اللقب يف اأول حفرة 
اإ���ش��اف��ي��ة، لي�شبح ب��ذل��ك ب��ط��ل ال��ف��ردي يف ال���دورة 
للجولف؛  العربية  البطولة  من  والثالثني  الثالثة 

وهو ما يوؤكد على قوة ريا�شة اجلولف يف املغرب.
اأ���ش��اف ت��ارات ق��ائ��اًل: من دواع��ي �شرورنا البالغ يف 
ملعايري  �شريًعا  حت�شًنا  ن�شهد  اأن  الأورب��ي��ة  اجل��ول��ة 
�شخي  وب��دع��م  العربية.  ال���دول  اجل��ول��ف يف  ريا�شة 
من  دع��وات  تقدمي  يف  العماين  الوطني  البنك  من 
ال��راع��ي ل��ه��ذا ال��ع��دد الكبري م��ن ال��الع��ب��ني العرب 
م�شتوى  روؤي����ة  اإىل  نتطلع  اأن  ميكننا  امل��وه��وب��ني، 
التحدى  دورى  جن����وم  م���ع  امل��ن��اف�����ش��ات  يف  اأدائ����ه����م 
الأوروبى للجولف يف م�شقط يف �شهر اأكتوبر املقبل. 
واأنا على ثقة باأنها �شتكون بطولة رائعة وذات قدرة 

تناف�شية عالية .
م��ن ج��ان��ب��ه، ع��ّل��ق ع���زان ال��رحم��ي، ال���ذي ت��ع��ادل يف 

اأ�شل  من  الفردية  املناف�شة  يف  ع�شر  ال�شابع  املركز 
49 لع���ًب���ا، وح�����ش��ل ف��ري��ق��ه ال��ع��م��اين ع��ل��ى املركز 
قدرة  وذات  ممتعة  املناف�شات  ك��ان��ت  لقد  ال��ت��ا���ش��ع: 
تناف�شية للغاية. ويف الدورات ال�شابقة من البطولة 
دول  ث��الث  اأو  دول��ت��ان  رت  ت�����ش��دَّ للجولف،  العربية 
اأكرث  العام كانت  اأن مناف�شات هذا  اإل  هذا احل��دث، 

انفتاًحا بكثري. 
بالن�شبة  جديًدا  فريًقا  العماين  منتخبنا  كان  لقد   
قبل  امتحاناته  اأنهى  قد  البلو�شي  اأحمد  ك��ان  لنا. 
ثالثة اأيام فقط من انطالق البطولة، لكنها كانت 
جتربة رائعة بالن�شبة لأحمد ولأخي الأ�شغر حامد. 
املركز  اأح����رز  ح��ت��ى  ج��ي��د  ب�شكٍل  حميد  ع��ل��ي  ول��ع��ب 

ال�شابع والع�شرين يف الرتيب الفردي. 
يف  املعتاد،  م��ن  بكثري  �شًنا  اأ�شغر  فريق  لدينا  ك��ان   
حني اأن الفرق البارزة مثل البحرين وم�شر ولبنان 
واأك��رث خربة  �شًنا  اأكرب  كانت ت�شم جميعها لعبني 
بكثري يف فريقهم والذين �شاركوا يف مناف�شات على 

م�شتوى عاٍل لبع�س الوقت.

 كان ملعب منتجع درمي لند يف حالة جيدة، وكانت 
الأجواء ممتازة. لقد ا�شتمتعنا جميًعا بلعب اجلولف 
يف هذا امللعب. يف البطولة العربية للجولف، حتتاج 
اإىل وجود اأربعة لعبني اأقوياء، حيث كانت العديد 
م��ن ال��ف��رق امل��ت��ن��اف�����ش��ة ت��ت�����ش��ّك��ل م��ن اأرب���ع���ة لعبني 

جيدين جًدا ومن ذوي اخلربة العالية.
البطولة،  يف  دول���ة   15 م�شاركة  م��ن  ال��رغ��م  على   
اأر�شلت كلٌّ من �شوريا والعراق والأردن بع�س  حيث 
الالعبني اإىل البطولة، اإل اأنه كانت هناك 12 دولة 
اأيام  اأربعة  تتناف�س فعاًل يف فئة الفريق. لقد كانت 

تت�شم بقدٍر عاٍل من التناف�شية .
يف اإطار قيام البنك الوطني العماين بتقدمي دعوات 
البطولة  اث��ن��ني يف  اأب����رز لع��ب��ني  اإىل  ال��راع��ي  م��ن 
العرب  الالعبني  متثيل  ارت��ف��ع  للجولف،  العربية 
العماين  ال��وط��ن��ي  ال��ب��ن��ك  ب��ط��ول��ة  امل��ت��ن��اف�����ش��ني يف 
 27 اإىل   24 من  الفرة  يف  للجولف  الكال�شيكية 

اأكتوبر املقبل اإىل عدد كبري.
قطر  من  البي�شي  علي  ا:  اأي�شً املدعوين  بني  وم��ن 

وح��م��د م��ب��ارك م��ن ال��ب��ح��ري��ن، ال��ل��ذي��ن ك��ان��ا اأب���رز 
لعبني يف بطولة اخلليج للجولف على اأر�س ملعب 
املوج للجولف يف وقت �شابق من هذا العام؛ و�شالح 
الكعبي من قطر وع��زان الرحمي وعلي حميد من 
ا اأحمد امل�شريخ الذي كان  �شلطنة ُعمان. هناك اأي�شً
العام  الإماراتيني قبل احرافه يف  الهواة  اأب��رز  من 

املا�شي.
ول يزال هناك عدد متاح من دعوات الراعي املقدمة 
من البنك الوطني العماين، كما �شيتم تاأكيد بع�س 
الالعبني املوؤهلني يف الأ�شابيع املقبلة؛ مما �شي�شيف 
البنك  لبطولة  بحق  والدولية  العربية  النكهة  اإىل 

الوطني العماين الكال�شيكية للجولف.

م�ضاركة قوية ل�ضباحي �لإمار�ت يف بطولة �لعامل �لر�بعة لل�ضباحة للنا�ضئني 

�ملغرب تقود �لطريق �إىل بطولة �لبنك �لوطني �لعماين �لكال�ضيكية للجولف

الرم�شانية  الريا�شية  الوطن  اإزده��ار  حماة  ل��دورة  املنظمة  العليا  اللجنة  اأكملت 
ال�شاد�شة خلما�شيات كرة القدم والكرة الطائرة لعام 2013 اإ�شتعداداتها لفتتاح 
الدورة ال�شنوية يوم الأحد املقبل خلما�شيات كرة القدم فيما تفتتح بطولة الكرة 
باملعهد البرويل يف  الريا�شي  الذي يليه يف �شالت املجمع  الإثنني  الطائرة يوم 
منطقة اأم النار باأبوظبي. وذكر علي �شيف بن برهوم الكعبي رئي�س اللجان املنظمة 
حماية  جهاز  ينظمها  التي  ال��دورة  ه��ذه  لإجن��اح  اكتملت  ال�شتعدادات  اأن  للدورة 

املن�شاآت احليوية وال�شواحل وت�شتمر فعالياتها حتى يوم 24 يوليو احلايل.
واأ�شار اإىل اأن اجلهاز يهدف من وراء تنظيم الدورة الرم�شانية اإىل املحافظة على 
اللياقة البدنية خالل ال�شهر الف�شيل بجانب توطيد عالقات الأخوة بني العاملني 

يف املوؤ�ش�شات والهيئات املختلفة.
اأن خما�شيات كرة القدم التي ي�شارك فيها ثمانية فرق �شتبداأ مناف�شاتها  واأو�شح 
�شركة  فريقي  بني  يجمع  ال��ذي  الفتتاح  بلقاء  وذل��ك  الأوىل  املجموعة  مبباريات 

امللعب مباراة جمموعة حر�س  للموانئ ورئا�شة اجلهاز وتعقبها يف نف�س  اأبوظبي 
ال�شواحل و�شركة جا�شكو اأما املجموعة الثانية التي ت�شم اأربعة فرق اأي�شا فتبداأ 
العاملة  اأدما  املن�شاآت و�شركة  املقبل مبباراتي معهد حماية  الأثنني  م�شوارها يوم 
املن�شاآت  للغاز مع جمموعة حر�س  �شركة احل�شن  يلعب فريق  الثانية  املباراة  ويف 
وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم 23 يوليو اجلاري بينما �شيكون اخلتام يوم 

24 يوليو.
اأما بطولة الكرة الطائرة التي ت�شم العديد من جنوم املنتخب الوطني والأندية 
من العاملني ف�شت�شهد جولتها الفتتاحية لقاء حر�س املن�شاآت مع احلفر الوطنية 
اإن دي �شي ويف الثانية لنف�س املجموعة الأوىل تلعب �شركة اأدنوك مع معهد اجلهاز 
. وتنطلق مباريات املجموعة الثانية لنف�س البطولة يوم الثالثاء 16 يوليو بلقاء 
�شركة اأدكو مع رئا�شة اجلهاز ويف الثانية يلعب فريق جمموعة حر�س ال�شواحل مع 

�شركة جا�شكو وتقام الأدوار النهائية يف الفرة بني 21 و23 يوليو احلايل .

دورة حماة �زدهار �لوطن للقدم و�لطائرة تنطلق �لأحد �ملقبل 
بقدرة  ثقته  ع��ن  دومينيكايل  �شتيفانو  ف���رياري  م��دي��ر  اع���رب 
العامل  بطولة  لقب  على  املناف�شة  دائ��رة  يف  البقاء  على  فريقه 
ال��ذي يف�شل  ف��ارق ال34 نقطة  ل�شباقات فورمول واح��د رغم 
�شائقه ال�شباين فرناندو الون�شو عن �شدارة ترتيب ال�شائقني.

عن   138 اف  ���ش��ي��ارة  عجز  و���ش��ط  دومينيكايل  ت��ف��اوؤل  وي��اأت��ي 
قيادة  يخولها  مب�شتوى  الخ��رية  الربعة  ال�شباقات  يف  الظهور 
الون�شو اىل لقبه العاملي الثالث، اذ حل ال�شائق ال�شباين �شابعا 
�شباق  يف  وراب��ع��ا  بريطانيا  يف  وثالثا  كندا  يف  وثانيا  موناكو  يف 
الحد على حلبة نوربرغرينغ الملانية، وذلك منذ فوزه ب�شباق 

بالده يف 12 ايار-مايو املا�شي.
ان���ه مل يكن  ���ش��ب��اق الح����د  ب��ع��د  ال��ون�����ش��و بنف�شه  وق���د اع����رف 

لول  التتويج  ال�شعود اىل من�شة  املناف�شة على  مبقدور فريقه 
التي خولته يف نهاية املطاف احللول يف  املوفقة  ال�شراتيجية 
فيتل  �شيبا�شتيان  المل��اين  العامل  بطل  فيما جاء  الرابع،  املركز 
الفارق  تو�شيع  له يف  �شمح  الول ما  املركز  رينو( يف  ب��ول  )ري��د 

الذي يف�شله عن �شائق فرياري اىل 34 عو�شا عن 21 نقطة.
يقلب  ان  بامكان فريقه  ان  بدا مقتنعا متاما  دومينيكايل  لكن 
ا�شل  م��ن   10( املتبقية  ال�شباقات  يف  عقب  على  راأ���ش��ا  الم���ور 
ادن��ى �شك مئة  19(، م�شيفا بالمكان حتقيق هذا الم��ر دون 
باملئة من يعتقد ان فريقا مثلنا �شيقول بان البطولة انتهت رغم 
اننا مل ن�شل �شوى اىل منت�شف املو�شم، فهذا امر غري وارد. ما 

علينا فعله هو حت�شني ال�شيارة وهذا كل ما يف المر .

مدير فري�ري و�ثق بقدرة فريقه على �ملناف�ضة 

ال�شيخ  �شمو  م��ن  رع��اي��ة كرمية  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��رئ��ا���ش��ة ، وب�����ش��ع��ار ال��ب��ي��ت م��ت��وح��د ، 
وو�شط م�شاركة 3000 الف ريا�شي 
املجتمعية  الفئات  وخمتلف  وريا�شية 
تنطلق   ، عاملية  جن�شية   45 ميثلون 
اليوم  م�شاء  م��ن  العا�شرة  ال�شاعة  يف 
من  ع�شر  ال�شابعة  الن�شخة  الأرب��ع��اء 
امل�شلحة  القوات  �شباط  ن��ادي  بطولة 

الريا�شية ال�شنوية املفتوحة .
-10 ال��ف��رة  البطولة خ��الل  وت��ق��ام 

31 ي��ول��ي��و اجل������اري ب��ت��ن��ظ��ي��م ن���ادي 
�شنويا  امل�����ش��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات  ����ش���ب���اط 
وب��دع��م ال�����ش��ري��ك احل��ك��وم��ي جمل�س 
ابوظبي الريا�شي وبرعاية جلنة كرة 
الرعاية  جانب  اىل  لل�شيدات،  القدم 
املميز  ال��راع��ي  ق��ب��ل  م��ن  الت�شويقية 
لوجي�شتك�س  ايروا�شبي�س  )ج��ل��وب��ال 
�شي�شتمز،  ان��ت��ج��ري��ت��د  ادف��ان�����ش��ي��د   ،
انرنا�شونال  م���ن  ذه��ب��ي��ة  ورع����اي����ة 
والفطيم  واأم������روك  ج����روب  ج��ول��دن 
،ورعاية  القاب�شة  ودا�����س  ل��ل�����ش��ي��ارات 
طريان   ، القاب�شة  ت���وازن  م��ن  ف�شية 
عمري   ، لل�شيارات  امل�شعود   ، ابوظبي 
علي  ���ش��رك��ة   ، لل�شفريات  ي��و���ش��ف  ب��ن 
التعاونية  ابوظبي  جمعية   ، واأولده 
بنك   ، ال����وط����ن����ي  اب����وظ����ب����ي  ب���ن���ك   ،
الرعاية  بجانب   ، ال��ت��ج��اري  ابوظبي 
ال��ربون��زي��ة م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة كوكول 
وم��وؤ���ش�����ش��ة ب���ن ح��ف��ي��ظ ل��ل��م��ق��اولت ، 
لوفود  الر�شمي  ال��ن��اق��ل  �شيكون  كما 
وال�شريك   ، البطولة ط��ريان الحت��اد 
امل�شريف للبطولة بنك اخلليج الول ، 
بالإ�شافة اىل الرعاية الإعالمية من 
قبل قناة ابوظبي الريا�شية وجريدة 

اخلليج(.
وي��ت�����ش��م��ن ب���رن���ام���ج ال���ب���ط���ول���ة 16 
لفئة   10 ب���واق���ع  ري��ا���ش��ي��ة  م�����ش��اب��ق��ة 

مقدمة  ويف   ، لل�شيدات  و6  ال��رج��ال 
الألعاب : خما�شيات كرة القدم رجال 
جو   ، �شيدات  ال��ق��دم  ك��رة  خما�شيات   ،
القدم  ك���رة   ، ���ش��ي��دات  رج����ال،  جت�شو 
الإل���ك���رون���ي���ة ب����الي ���ش��ت��ي�����ش��ن رجال 
���ش��ي��دات ، جودو  ال�����ش��ط��رجن رج����ال،   ،
�شيدات  ، رماية رجال،  �شيدات  رجال، 
رجال  ار���ش��ي  تن�س   ، رج���ال  بولينج   ،
الرماية   ، م��الك��م��ة رج���ال   ، ،���ش��ي��دات 
الرجل  ����ش���ي���دات   ، رج������ال  ب���ال���ق���و����س 

احلديدي رجال .
التن�س  مب�شابقة  البطولة  و�شتنطلق 
الأر�شي ، حيث �شت�شهد �شالة املقطع 
م�شاء  امل�شلحة  القوات  �شباط  بنادي 
اليوم الت�شفيات التمهيدية للم�شابقة 
ال���ت���ي ي�������ش���ارك ب���ه���ا الأوائ���������ل واب�����رز 
لفئة  العربي  امل�شتوى  على  امل�شنفني 

ال�شباب.
اللجنة  ع���ق���دت  ذات������ه  ال�������ش���ي���اق  ويف 
اأم�س  ي���وم  للبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
مع  م��ه��م��ا  تن�شيقيا  اج��ت��م��اع��ا  الول 
امل�شرفة  وال��ل��ج��ان  الحت����ادات  ممثلي 
املدرجة  وال��ري��ا���ش��ات  الأل���ع���اب  ع��ل��ى 
الرم�شاين  الومل����ب����ي����اد  اأج�����ن�����دة  يف 
الجتماع  ا�شتعر�س  حيث  ال�����ش��ن��وي، 
ال���ذي ع��ق��د يف ق��اع��ة احل�����ش��ن بنادي 
بح�شور  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات  ���ش��ب��اط 
رئي�س  نائب  ال�شلومي  �شالح  ال�شيد 
اللجنة املنظمة العليا مدير البطولة 
والدكتور م�شبح الكعبي املن�شق العام 
امل�شاركة  للبطولة وممثلي الحت��ادات 
يف ريا�شاتها �شمن مناف�شات الن�شخة 
اخلتامية  اللم�شات   ، ع�شر  ال�شابعة 
وال�شتعدادات  ال��ت��ح�����ش��ريات  واآخ�����ر 
ومرا�شم  واملناف�شات  امل�شابقات  لبدء 

التتويج.
ون����ق����ل م����دي����ر ال���ب���ط���ول���ة يف ب���داي���ة 
وتقدير  و����ش���ك���ر  حت���ي���ات  الج���ت���م���اع 
هالل  حم��م��د  )م(  ال���رك���ن  ال���ف���ري���ق 

العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الكعبي 
واللجان  الحت������ادات  مم��ث��ل��ي  جل��م��ي��ع 
الرم�شاين  الومل��ب��ي��اد  يف  التنظيمية 
ال���ت���واج���د يف مثل  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���م 
تعمل  التي  الريا�شية  امل�شابقات  هذه 
ع��ل��ى ت��اأك��ي��د احل�����ش��ور ال��ف��اع��ل للدور 
الطاقات  ودع���م  املجتمع  يف  ال�شبابي 
والكوادر الإدارية والريا�شية والفنية 
والتحكيمية الوطنية ، كما ا�شتعر�س 
التح�شريية  اجل����وان����ب  الج���ت���م���اع 
والفنية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة 
رم�شانية  ري��ا���ش��ي��ة  ت��ظ��اه��رة  لأك����رب 
�شبابية ، وحث ال�شلومي جميع اللجان 
عك�س  اج��ل  م��ن  العمل  موا�شلة  على 
ال�شورة احل�شارية لوملبياد ال�شباط 
واللتزام  وم�شابقاته  األ��ع��اب��ه  ب��ك��اف��ة 
موؤكدا   ، للبطولة  الزمني  بالربنامج 
على  ح��ر���ش��ت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ان 
التن�س  اإ�شافة م�شابقات جديدة وهي 
الأر�شي والرجل احلديدي والرماية 
وتطلعات  رغبات  لتحقيق   ، بالقو�س 
الفرق  وتطلعات  الريا�شات  منت�شبي 

ال�شبابية.
واطلع جميع ممثلي الألعاب الريا�شية 
الجتماع  يف  الرم�شاين  الوملبياد  يف 
وال�شتعدادات  التح�شريات  اآخر  على 

من مدير البطولة بجانب ا�شتعرا�س 
وتوقيتاتها  امل�شابقات  اأج��ن��دة  م�شار 
ومواقعها ومرا�شم التتويج بالإ�شافة 
الفنية  اجل��وان��ب  مناق�شة  جانب  اىل 

والتحكيمية لكل لعبة .
بع�س  على  الت��ف��اق  الج��ت��م��اع  و�شهد 
قرعة  ت���خ�������س  ال����ت����ي  ال����ت����ع����دي����الت 
، ح��ي��ث حددت  امل�����ش��اب��ق��ات  وان���ط���الق 
ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
كرة  خما�شيات  على  امل�شرفة  اللجنة 
القدم للرجال يوم ال�شبت 13 يوليو 
والن�شف  ال��ع��ا���ش��رة  ال�����ش��اع��ة  ب��ت��م��ام 
ال�شينما بنادي �شباط  م�شاء يف قاعة 
القوات امل�شلحة موعدا لإجراء قرعة 
الثالثاء  ي��وم  �شتنطلق  التي  امل�شابقة 
قرعة  ���ش��ت��ك��ون  ح���ني  ي��ول��ي��و، يف   16
يوم  لل�شيدات  ال��ق��دم  ك��رة  خما�شيات 
18- يوليو اجلاري  اخلمي�س املوافق 
بقاعة  والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  يف 
ان  ع��ل��ى   ، ال�����ش��ب��اط  ب��ن��ادي  ال�شينما 
 19 ي���وم اجل��م��ع��ة  تنطلق م��ب��اري��ات��ه��ا 

يوليو.
كما مت التفاق على انطالق م�شابقة 
 12 امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  ال�شطرجن 
يوليو بدل من م�شاء اليوم ل�شتكمال 
 ، الدوليني  النجوم والأ�شاتذة  و�شول 

الرماية  م�شابقات  �شتنطلق  ح��ني  يف 
ابتداء  �شتي�شن  وال��ب��الي  والبولينغ 
14 يوليو،  امل���واف���ق  الأح����د  ي���وم  م��ن 
حا�شرة  اجلوجيت�شو  �شتكون  بينما 
27يوليو  امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم  وبقوة 
ميثلون  لع��ب��ا   120 م�شاركة  و���ش��ط 
نخبة املنتخبات الوطنية على ال�شعيد 
اخل��ل��ي��ج��ي وال���ع���رب���ي وال��������دويل اىل 
�شت�شهد  كما  الم���ارات،  اأب��ط��ال  جانب 
من  كبرية  م�شاركة  اجل���ودو  م�شابقة 
جانب  اىل  وال����ع����رب  اخل��ل��ي��ج  جن����وم 
بالإ�شافة   ، الوطني  منتخبنا  جن��وم 
ح�شورها  اأك����دت  ال��ت��ي  امل��الك��م��ة  اىل 
الفاعل هذه املرة يف م�شابقات الن�شخة 
الرماية  ج��ان��ب  اىل  ع�����ش��ر،  ال�����ش��اب��ع��ة 
ب��ال��ق��و���س وال��ت��ن�����س الأر����ش���ي والرجل 
اق��ب��ال نوعيا  ال��ذي ي�شهد  احل��دي��دي 

كبريا .
ودعت اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
جميع الحتادات الوطنية والريا�شية 
حفل  حل�شور  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
اف��ت��ت��اح ال��ب��ط��ول��ة ال����ذي ���ش��ي��ق��ام يوم 
وال���ذي  15يوليو،  امل���واف���ق  الث���ن���ني 
ل�شعب  الوطني  التالحم  عن  �شيعرب 

المارات خلف القيادة احلكيمة.
ممثلو  ق������دم  الج����ت����م����اع  خ����ت����ام  ويف 
الحت����������ادات وال����ل����ج����ان امل�������ش���ارك���ة يف 
الومل����ب����ي����اد  م�����ن   17 ال  ال���ن�������ش���خ���ة 
الرم�شاين �شكرهم وتقديرهم للجنة 
املنظمة للبطولة ولأ�شرة نادي �شباط 
القوات امل�شلحة على دعمهم املتوا�شل 
النقلة  حتقيق  يف  الكبري  واهتمامهم 
ا�شتمرارية  خ������الل  م����ن  ال���ن���وع���ي���ة 
الريا�شة  دع���م  يف  ونهجها  ال��ب��ط��ول��ة 
م�شلحة  ي���خ���دم  مب���ا  وال���ري���ا����ش���ي���ني 

امل�شرية الريا�شية الإماراتية.
من جانبه اأكد �شالح ال�شلومي مدير 
ن����ادي ���ش��ب��اط القوات  ب���ان  ال��ب��ط��ول��ة 
امل�شلحة واللجنة املنظمة العليا اأكمال 

النواحي  وك��اف��ة  التح�شريات  جميع 
التنظيمية واجلوانب الفنية مل�شابقات 
الريا�شيني  جميع  داع��ي��ا   ، البطولة 
مناف�شات  يف  امل�شاركة  فر�شة  لغتنام 
طاقاتهم  ع���ن  وال��ت��ع��ب��ري  ال��ب��ط��ول��ة 
وابداعتهم ، موؤكدا على اأهمية اإقامة 
�شهر  املفتوحة يف  الريا�شية  البطولة 
رم�شان الكرمي ، والتي يحر�س على 
تنظيمها نادي �شباط القوات امل�شلحة 
���ش��ك��ره وتقديره  ���ش��ن��وي��اً، م��ع��رب��ا ع��ن 
يف  توا�شلت  التي  الوطنية  لل�شركات 
دعم فعاليات البطولة ودورها الكبري 
ت�شجلها  ال���ت���ي  امل��ك��ت�����ش��ب��ات  اإب������راز  يف 
الريا�شية مبا يعك�س  الألعاب  بجميع 
ال��وج��ه امل�����ش��رق ل��ري��ا���ش��ة الإم������ارات ، 
م�شيدا بالدور الالفت جلميع الرعاة 
وو�شائل الإعالم املحلية، والتي متنح 
احلدث فر�س التاألق وحتقيق اأهدافها 

يف م�شريتها ال�شامية .
حري�شة  املنظمة  اللجنة  ان  واأ����ش���ار 
على موا�شلة الجتماعات والتح�شري 
بالتن�شيق  وم��ت��ق��دم  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل 
الحت���ادات  م��ع ممثلي جميع  ال��دائ��م 
مبتكرة  جت���رب���ة  ل��ت��ق��دمي  والأل����ع����اب 
ال�����ش��اب��ع��ة ع�شر  ال��ن�����ش��خ��ة  ومم��ي��زة يف 
املفتوحة  الرم�شانية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن 
املبا�شر  الإ����ش���راف واله��ت��م��ام  يف ظ��ل 
الكعبي  ه��الل  حممد  م.  الفريق  م��ن 

والذي  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
حر�س و�شخر جميع الإمكانيات على 
الرم�شاين  الوملبي  الكرنفال  اجن��اح 
ومب�شاركة  �شنوية  ب�شفة  يقام  ال��ذي 
ري��ا���ش��ي��ة ���ش��ب��اب��ي��ة ون�����ش��ائ��ي��ة ك��ب��رية ، 
م�������ش���ريا ب�����ان ال���ب���ط���ول���ة مت���ث���ل اكرب 
يف  ت��ق��ام  رم�شانية  ريا�شية  ت��ظ��اه��رة 
ال��ك��ب��ري يف  ل��ل��ت��الح��م  امل��ن��ط��ق��ة نتيجة 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  دع��م 
اأهم  التي تعترب واح��دة من  للبطولة 
بها  يلتقي  التي  والتجمعات  امللتقيات 
جميع الريا�شيني والريا�شيات ب�شعار 
التناف�س الريا�شي ب�شورته احل�شارية 
بجانب ما تك�شفه من مواهب وطاقات 
�شبابية واعدة مبا يتما�شى مع اأهداف 

ور�شالة البطولة .
واأو�شح ال�شلومي بان اللجنة املنظمة 
النجاح  دوؤوبة على توفري م�شتلزمات 
ل���ل���ح���دث م����ن خ������الل الج���ت���م���اع���ات 
امل���ت���وا����ش���ل���ة والإط�����������الع ع���ل���ى �شري 
اخلطوات  جميع  يف  والعمل  اخلطط 
التي ت�شب يف حتقيق ب�شمات الإبداع 
البطولة الذي انطلق  والتميز مل�شوار 
للنجاح  عنوانا  لي�شكل  عاما   16 قبل 
وحدثا ب��ارزا هو الول من نوعه على 
واملفتوحة  ال��ك��ب��رية  امل�����ش��ارك��ة  �شعيد 
ل��ك��ل اجل��ن�����ش��ي��ات م���ن داخ�����ل وخ����ارج 
الدولة، م�شيدا بالدور الالفت واملميز 

لل�شركات واملوؤ�ش�شات الراعية، وو�شائل 
والتي متنح احلدث  املحلية،  الإع��الم 
ف��ر���س ال��ت��األ��ق وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا يف 

ف�شاءات الإبداع والتميز.
لدور  وتقديره  �شكره  ال�شلومي  وقدم 
يف  الرائد  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
الكبري  واإث��ره��ا  �شنويا  البطولة  دع��م 
على حتقيق النجاح مل�شريتها وجلميع 
على  مثنيا   ، مناف�شاتها  يف  امل�شاركني 
جميع  تبذلها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  اجل��ه��ود 
الحت�������ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
اجناح الن�شخة ال�شابعة ع�شر وتعاونها 
والدعم  الإ���ش��اف��ة  حتقيق  يف  الكبري 
املف�شلة  الوجهة  باتت  التي  للبطولة 

للريا�شيني على ال�شعيد الدويل.
املنظمة  اللجنة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
العليا وبالتعاون الوثيق مع ال�شركات 
الراعية ر�شدت جوائز مالية وعينية 
ثمينة للفرق الفائزة باألقاب امل�شابقات 
الريا�شية ال16 ، بجانب ال�شحوبات 
ال�شيارات  م����ودي����الت  اأح�������دث  ع���ل���ى 
املقدمة من �شركات الفطيم وامل�شعود 
جانب  اىل   ، وف��ول��وك�����ش��واج��ن  وبيجو 
الأجهزة  ع��ل��ى  ال��ي��وم��ي��ة  ال�����ش��ح��وب��ات 
وجوائز  ال�شفر  وت��ذاك��ر  اللكرونية 
جماهري  ب���ان���ت���ظ���ار   ، اأخ�������رى  ق��ي��م��ة 

الوملبياد الرم�شاين ال�شابع ع�شر.

حتت رعاية من�ضور بن زايد وب�ضعار البيت متوحد

�ليوم.. �نطالق �لأوملبياد �لرم�ضاين بن�ضخته �ل�17 مب�ضاركة 3000 ريا�ضي وريا�ضية



م�ضر ترمم قطعتني من مركبني فرعونيني 
بداأ مركز ترميم الثار باملتحف امل�شري الكبري املطل على منطقة الهرام 
جنوب غربي القاهرة ام�س الثالثاء ترميم قطعتني خ�شبيتني من مركبني 
عام  نحو  تاأ�ش�شت  التي  الوىل  الفرعونية  ال�شرة  اىل  يرجعان  جنائزيني 
وقال  القطرين.  مب��وح��د  امللقب  مينا  امل��ل��ك  ي��د  على  امل��ي��الد  قبل   3100
المني العام للمجل�س العلى لالثار م�شطفى اأمني يف بيان ان القطعتني 
عرث عليهما يف جبانة ترجع اىل ذلك الع�شر العتيق يف منطقة اأبو روا�س 
اأثريني م�شريني  بتعاون  وا�شتخرجتا  دن  امللك  عهد  القاهرة من  جنوبي 
و70  �شنتيمرا   390 -وط��ول��ه��م��ا  القطعتني  اأن  واأ����ش���اف  وف��رن�����ش��ي��ني. 
�شنتيمرا- يف حالة �شيئة و�شتجرى لهما اأعمال الرميم وال�شيانة وفقا 

لحدث ال�شاليب العلمية.
 وقال احل�شني عبد الب�شري امل�شرف العام على املتحف امل�شري الكبري ان 
القدمية  م�شر  يف  املتوفى  مقربة  بجوار  تدفن  كانت  اجلنائزية  امل��راك��ب 
اعتقادا من امل�شريني القدماء اأنها تبحر بهم اىل العامل الخر. واملتحف 
نحو  ي�شتوعب  �شوف  فدانا   117 م�شاحة  على  يقام  ال��ذي  الكبري  امل�شري 

100 األف قطعة اأثرية ومن املقرر افتتاحه عام 2015.

حرق �لفحم يقلل متو�ضط عمر �ل�ضينيني 
اأفادت درا�شة ن�شرت ام�س باأن �شيا�شة توفري التدفئة بحرق الفحم يف ف�شل 
تقليل  يف  ي�شبب  للهواء  تلوثا  ت�شبب  ال�شني  �شمال  ل�شكان  جمانا  ال�شتاء 

متو�شط عمر الفرد بنحو 5.5 اأعوام 
برو�شيدنغز  دوري��ة  يف  واإ�شرائيليون  واأم��ريك��ي��ون  �شينيون  باحثون  وذك��ر 
اجل�شيمات  اإج��م��ايل  اأن  للعلوم  الوطنية  الأم��ريك��ي��ة  لالأكادميية  التابعة 
املتو�شط،  املئة يف  55 يف  بن�شبة  املنطقة �شمال نهر هواي زادت  العالقة يف 

عنها يف املناطق اجلنوبية.
ا�شتخدمته  ال��ذي  ه���واي،  نهر  �شمال  ن�شمة  مليون   500 ح��وايل  ويعي�س 
التدفئة  �شيا�شة  فيها  طبقت  ال��ت��ي  املنطقة  ب��ني  فا�شل  كخط  احل��ك��وم��ة 
تطبق  التي مل  املناطق  وبني   1980 العام  اإىل   1950 العام  منذ  ال�شتوية 

فيها هذه ال�شيا�شة.
وحلل العلماء تلوث الهواء وحالت الوفاة يف 90 مدينة �شينية يف الفرة 
انخف�س  الأع��م��ار  متو�شط  اإن  وقالوا   .2000 العام  اإىل   1981 العام  من 
بالأمرا�س  الوفيات  معدل  ارت��ف��اع  ب�شبب  ال�شمال  يف  اأع���وام   5.5 بحوايل 
من  م��ي��ك��روغ��رام   100 ك��ل  اأن  اإىل  العلماء  وخل�س  والتنف�شية.  القلبية 
يبدو متو�شط  ما  تقلل على  الهواء  املكعب من  املر  العالقة يف  اجلزيئات 

العمر املتوقع عند الولدة بحوايل 3 اأعوام.
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ر�ندي تر�في�ص
 يف حالة خطرية 

ي���ق���ب���ع جن�����م م���و����ش���ي���ق���ى ال���ري���ف 
الأم�����ريك�����ي ران�������دي ت���راف���ي�������س يف 
حرجة  �شحية  حالة  يف  امل�شت�شفى 
ناجمة  تعقيدات  من  معاناته  اإث��ر 

عن م�شاكل يف ع�شلة قلبه.
الأمريكي  زد  اإم  ت��ي  م��وق��ع  ون��ق��ل 
قوله  ترافي�س  با�شم  املتحدث  عن 
ان امل��غ��ن��ي ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 54 
�شنة نقل اإىل م�شت�شفى يف تك�شا�س، 
ال�شحي  و����ش���ع���ه  ���ش��خ�����س  ح���ي���ث 
التعقيدات  ب�����ش��ب��ب  بال"حرج 
من  م��وؤخ��راً  معاناته  عن  الناجمة 

م�شاكل يف ع�شلة القلب.
يعاين  ال���ذي  امل��ر���س  ان  اإىل  ي�شار 
ب�شعف  ي��ت�����ش��ب��ب  ت��راف��ي�����س،  م��ن��ه 
وت�شخم ع�شلة القلب ما قد يوؤدي 

اإىل توقفه عن العمل.
ويذكر ان ترافي�س يعرف باإفراطه 
يف ����ش���رب ال��ك��ح��ول م���ا ت�����ش��ب��ب له 
اأن  اإىل  ع��دي��دة  قانونية  مب�شاكل 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�شرين  يف  اأع��ل��ن 

املا�شي ابتعاده عنها نهائياً.

يرفع ق�ضية لرتبية نعجة 
اأعلن لجئ فيتنامي اأنه يعتزم رفع ق�شيته بكل ال�شبل اإىل 
املحكمة العليا يف اأ�شراليا، وذلك بعدما اأنفق ميكانيكي 
ال�شيارات العاطل عن العمل ثروة على الق�شايا ملحاولة 
نعجته يف حديقة منزله  ت�شريح بربية  احل�شول على 
يف ملبورن عا�شمة فكتوريا. و�شيحاول فو هوان هو )56 
اأمام  للتقدم بطعن  عاما( احل�شول على ت�شريح خا�س 
اأ�شدرتها حماكم  ق��رارات  العليا يف كانربا، �شد  املحكمة 
التي  للمنطقة  املحلي  املجل�س  ل�شالح  الدرجة  يف  اأدن��ى 
منذ  ق�شائية  وم�شاريف  ر�شوما  فو  واأنفق  فيها.   يقيم 
عام 2007 زادت بالفعل على مائتي األف دولر اأ�شرايل 
اأم��ريك��ي(، وه��و ما يفوق قدرته على  األ��ف دولر   180(
القانون  ودرا���ش��ة  ور�شته  اإغ���الق  اإىل  وا���ش��ط��ره  الإن��ف��اق 

ليتمكن من القيام مبهمة الدفاع يف الق�شايا بنف�شه. 
2001 ب�شعر �شتني  ب��ا ع��ام  ك��ان ف��و ق��د ا���ش��رى النعجة 
دولرا اأ�شراليا )54 دولرا اأمريكيا( بهدف اإبقاء الع�شب 

ق�شريا يف احلديقة حول منزله وور�شته املجاورة.
اأ���ش��ر على  ال��ك��ربى  دان��دي��ن��وجن  املحلي يف  املجل�س  ولكن 
مغادرة النعجة للحديقة التي تقل م�شاحتها عن الن�شف 
جدير  املا�شية.   لربية  القانونية  امل�شاحة  وه��ي  هكتار، 
العمر  وهو  16عاما،  �شن  بلغت حاليا  النعجة  اأن  بالذكر 
اأجنيال لوجن،  البلدة،  املفر�س لنفوقها.  وقالت عمدة 
اأف�شل  اإىل  للو�شول  جهوده  يوا�شل  املجل�س  اإن  بيان  يف 
املا�شية،  وج��ود  ل�شمان  و�شع  القانون  با  للنعجة  نتيجة 
والأغنام، يف م�شاحة منا�شبة لرعى وتتكاثر وتعي�س يف 

بيئة منا�شبة وطبيعية بالن�شبة لنوعها.

زجاجة م�ضنوعة من �لثلج
العام،  ه���ذا  قيا�شية  درج����ات  وت��وق��ع  ال�شيف  ق���دوم  م��ع 
تفر�س املناف�شة على �شركات املربدات واملرطبات، النزوع 
املناف�شة  اأ���ش��ف��رت عنه  م��ا  اآخ���ر  اب��ت��ك��ارات ج��دي��دة.  نحو 
زجاجة �شنعتها �شركة »كوكاكول« خ�شي�شا لكولومبيا. 

الزجاجات  ف���اإن  الإخ��ب��اري��ة،  اأن  اأن  �شي  �شبكة  وبح�شب 
ال��دول��ة فقط يف  ه��ذه  تباع يف  الثلج  م�شنوعة فقط من 

املرحلة احلالية.

�إنقاذ 5 رجال حا�ضرتهم �لنمور �أياما 
اإندوني�شية  جمموعة  اأن  الإندوني�شية  ال�شرطة  اأعلنت 
اآت�شه  باإقليم  �شومطرة  جزيرة  يف  رج��ال  خم�شة  اأن��ق��ذت 

حا�شرتهم خم�شة منور فوق الأ�شجار ملدة اأربعة اأيام. 
النمور  اإن  ���ش��ون��داين  دي��ك��ى  حملى  �شرطة  رئي�س  وق���ال 
�شاد�شا اخلمي�س  النقرا�س قتلت رجال  املعر�شة خلطر 
امل��ا���ش��ي يف م��ت��ن��زه م��ون��ت لو���ش��ري ال��وط��ن��ي يف منطقة 
ت��ام��ي��اجن. وك����ان ال���رج���ال ي��ب��ح��ث��ون ع���ن م����ادة هالمية 
يف  وت�شتخدم  البحرية  الطحالب  من  ت�شتخل�س  ثمينة 
رئي�س  واأ�شاف  النمور.   العطور عندما هاجمتهم  �شنع 
ال�شرطة اإن الرجال اأر�شلوا ر�شائل ن�شية لأقاربهم عقب 

تعر�شهم للهجوم.

�ملتزوجون يحرتمون �لقانون �أكرث 
قال باحثون بريطانيون اإن الرجال املتزوجني الذين يحرمون القانون ي�شبحون اأكرث عر�شة لرتكاب اجلرائم 

بعد انهيار زواجهم.
فارينغتون من جامعة كامربيدج  وديفيد  انكلرا  النف�س يف  ثيوبولد من معهد علم  ديلفني  الباحثان  اأو�شح 

اإنهما ا�شتخدما بيانات ل�400 رجل ولدوا يف جنوب لندن متت متابعتهم ل�50 �شنة.
الزوج�����ي  النف�شال  اآث���������ار  اأن  والقان�������ون  اجلرمي�ة  النف�س،  علم  دوري�����ة  يف  ن�ش���رت  التي  الدرا�ش����ة  ووج����دت 
انهيار  بعد  تتزايد  الزوجية،  احلياة  خ��الل  القوانني  خمالفة  تراجع  ففيما  ال��رج��ال،  جرمية  على  وا�شحة 

الزواج.
وقال الباحثان اإن التخلي عن روتني العائلة والنف�شال عن املوؤ�ش�شات الجتماعية يجعل الرجال اأكرث ه�شا�شة، 

ومينحهم املزيد من الوقت للتورط يف �شلوك غري مرغوب به ما ي�شبب لهم م�شاعب مالية.
واأ�شافا اأن الرجال ينطلقون من مبداأ اأنه ل يوجد �شيء لنخ�شره.
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يخون زوجته يف ح�ضورها
على  تعلق  م��اذا  لكن  واح��د،  اخلائن  وال��رج��ل  الأ�شباب  تعددت 
اخليانة يف بيت الزوجية وبح�شور الزوجة. اأنيتا �شيدة هندية، 
مل تتوقع اأن تقف اأم��ام زوجها يف اأروق��ة املحاكم .. ورغم ذلك 
فاإن النتقام هو الذي يحركها، ت�شتدرك: »ل ميكن اأن اأثق يف 
انطوت من حياتي، ولن يكون  الآن. هم �شفحة  بعد  اأي رجل 
لهم مكان بعد الآن«. اأنيتا، عمرها 26 عاماً، تزوجت من رجل 
من اأبناء جن�شيتها، يعمل مديراً يف اإحدى ال�شركات املرموقة، 
عليها،  غ��ب��ار  ل  الجتماعية  ومكانته  مم��ت��از،  امل���ادي  وو���ش��ع��ه 
وعالوة على ذلك كان رجاًل مهذباً يف بيته، حمباً لزوجته التي 
وتابعت:  ال��وراء  اإىل  بذاكرتها  الأطفال. عادت  مل ينجب منها 
اأنه على عالقة بفتاة معه  زوجي زلزل كياين؛ باإخباري فجاأة 
يتم  اأن  يريد  لكنه  بها،  الرت��ب��اط  يف  يرغب  واأن���ه  ال�شركة،  يف 
الطالق بيني وبينه يف اإطار ر�شمي، بحيث يتمكن من القران 
ننتمي  التي  الهندو�شية  الديانة  ت�شريعات  بح�شب  ر�شمياً  بها 
لها، حيث ُيجّرم من يجمع بني اثنتني، وطلب مهلة كي يرتب 

اأو�شاعه وينهي اإجراءات الطالق«.

عر�ك �لديكة و��ضحابها
اإندلعت م�شاجرة ، بني وافدين باك�شتانيني ب�شبب خالفهم على 
اجلنوبية  ال�شونة  منطقة  يف  نظموها  مب�شابقة  الفائز  الديك 
وقال   . م��را  كيلو   30 نحو  ع��ّم��ان  العا�شمة  ع��ن  تبعد  ال��ت��ي 
م�شدر اأمني اإن م�شاجرة عنيفة اإندلعت بني عمال باك�شتانيني 
يعملون يف القطاع الزراعي يف منطقة ال�شونة اجلنوبية الواقعة 
يف منطقة الأغ��وار اإثر تنظيمهم م�شابقة للديوك ، غري اإنهم 
اأن  واأ�شاف   . الفائز  الديك  هو  على من  بينهم  ما  اختلفوا يف 
ال�شجار( ما  اإل وا�شتخدموه )يف  املت�شاجرين مل يركوا �شيئا 
اأ�شفر عن اإ�شابتهم جميعا باإ�شابات خمتلفة  . واأو�شح امل�شدر 
وجرى  املت�شاجرين  على  القب�س  األقت  الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  

حتويلهم اإىل الإدعاء العام  .

�لغناء �جلماعي يجعل
 �ضربات �لقلوب متناغمة 

وجدت درا�شة جديدة اأن اأع�شاء اجلوقة املو�شيقية الذين يغنون 
موقع  وذك��ر  متناغمة.  متزامنة  قلب  ب�شربات  يتمتعون  معاً 
غوثينبورغ  بجامعة  الباحثني  اأن  الأم��ريك��ي  ن��ي��وز  داي  هلث 
فرداً   15 �شملت  التي  درا�شتهم  خ��الل  من  وج��دوا  ال�شويدية، 
يف جوقة مدر�شية اأن �شربات القلب تكون متزامنة اأثناء الأداء 
الغنائي للمجموعة. وراقب العلماء دقات قلب املجموعة التي 
اأن الغناء املن�شجم له  3 متارين مو�شيقية معاً ووج��دوا  اأحرت 
بالوقت  وتنخف�س  ترتفع  القلب  �شربات  معدل  يجعل  تاأثري 
نف�شه عند اأفراد املجموعة. وقال الباحث امل�شوؤول عن الدرا�شة، 
بجورن فيكهوف، اإن الغناء ينّظم الن�شاط يف ما يعرف بالع�شب 
مع  وت��وا���ش��ل��ن��ا  العاطفية  حياتنا  يف  دوراً  يلعب  ال���ذي  امل��ب��ه��م 
الغناء  اأن  وذك��ر  ال�شوتية.  الأوت��ار  على  مثاًل  ويوؤثر  الآخرين 
التدريبات  حتققه  ال��ذي  نف�شه  التاأثري  يحقق  طويلة  بعبارات 

التنف�شية يف ريا�شة اليوغا.
ممثلة بوليوود الهندية بريانكا كوثاري خالل مهرجان الأزياء وجوائز ليف �شتايل 2013 يف مومباي. )ا ف ب(

و�حد من كل 20 
بريطانيا يدفع ر�ضوة

ك�شف تقرير جديد ام�س اأن واحداً 
باأنه  اع��رف  بريطانياً   20 كل  من 
مقابل  املا�شي،  العام  يف  ر�شوة  دف��ع 
احل�شول على ما يريد من خدمات 
وقال  وال��ع��دال��ة.  والتعليم  ال�شحة 
ال��ت��ق��ري��ر، ال���ذي ا���ش��درت��ه منظمة 
اململكة  ف����رع  ال���دول���ي���ة  ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
املتحدة ون�شرته �شحيفة اندبندانت، 
اإن هذه الن�شبة متثل زيادة مقدارها 
م��ع عام  ب��امل��ق��ارن��ة  اأ���ش��ع��اف  خم�شة 
من  واح�����د  اع�����رف  ح���ني   ،2010
ر�شوة.  ب��دف��ع  ب��ري��ط��اين   100 ك���ل 
اأزمة ثقة بالنظام  اأن هناك  واظهر 
م�شرياً  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
الربيطانيني  م��ن   %  90 اأن  اإىل 
ُت��دار من قبل  اأن بالدهم  يعتقدون 
تعمل خلدمة  كبرية  كيانات  ب�شعة 
م�����ش��احل��ه��ا. واأ����ش���اف ال��ت��ق��ري��ر اأن 
بريطانيني  خم�شة  ك��ل  م��ن  واح���داً 
اع���رف ب��اأن��ه دف���ع ر���ش��وة ملوظفني 
الق�شائي،  ال���ن���ظ���ام  يف  ي���ع���م���ل���ون 
وواح�������داً م���ن ك���ل ع�����ش��رة ملوظفني 
ت�شاريح  ا���ش��دار  دائ���رة  يف  يعملون 
وت���راخ���ي�������س ت�����ش��ج��ي��ل الأرا�����ش����ي. 
الربيطانيني  م��ن   %  8 اأن  ووج���د 
اإىل   %  8 و  لل�شرطة،  ر�شى  دف��ع��وا 
 %  4 و  التعليم،  نظام  موظفني يف 
مل��وظ��ف��ي ال�����ش��رائ��ب واجل���م���ارك، و 
ال�شحية  اخل��دم��ات  ملوظفي   %  3
واأ�شار  ال��ع��ام��ة.  امل���راف���ق  و���ش��رك��ات 
الع���الم  و���ش��ائ��ل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر 
الأكرث  املوؤ�ش�شات  راأ���س  على  ج��اءت 
ف�شاداً يف املجتمع الربيطاين تالها 
وال�شركات  وال��ربمل��ان،  ال�شيا�شيون، 
التجارية، وموظفو اخلدمة املدنية، 

وال�شرطة، واملوؤ�ش�شات الدينية.

�جنبية تغني 
)�رحل يا مر�ضي(

تعي�س  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ن�����ش��رت 
 Ellie وت���دع���ى  م�����ش��ر  يف 
للرئي�س  م��ع��ار���ش��ة  اأغ��ن��ي��ة 
كم�شاركة  م��ر���ش��ي  حم��م��د 
يونيو   30 ملتظاهري  منها 
ي��ا مر�شي،  اأرح����ل  ب��ع��ن��وان 
ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا مب���وق���ع ال� 
يوتيوب، وكتبت يف تعريف 
كاأجنبية  اأن�������ا  ال���ف���ي���دي���و 
وتعمل  م�������ش���ر  يف  ت���ق���ي���م 
م�شر  اأح���ب  ولأن��ن��ي  فيها 
واخ����رت اأن اأب��ق��ى ه��ن��ا يف 
م�شاهمتي  فهذه  القاهرة 

يف الثورة! 
اأغنيتها  ك���ل���م���ات  وك���ت���ب���ت 

باللغة الإجنليزية .

من  ال��ع��ا���ش��رة  دون  اأط���ف���اًل  اأن  ج��دي��دة  درا����ش���ة  ك�شفت 
500 جرمية يف بريطانيا العام املا�شي،  العمر، ارتكبوا 
مبا يف ذلك العتداء على الن�شاء وال�شطو والعتداءات 

العن�شرية. 
اأفلتوا من  ه��ذه اجل��رائ��م  اإن مرتكبي  ال��درا���ش��ة  وق��ال��ت 
لإخ�شاعهم  �شنوات   10 عن  تقل  اأعمارهم  لأن  العقاب 

للمحاكمة. 
)الثانية  يف  طفل  ال�شغار،  املجرمني  ه���وؤلء  ب��ني  وك��ان 
مقاطعة  ���ش��رط��ة  اأج���رت���ه  لتحقيق  خ�شع  ال��ع��م��ر(  م��ن 

بدفورد�شاير بتهمة الت�شبب باأ�شرار جنائية. 
ال��ع��م��ر( بارتكاب  اأط���ف���ال يف )اخل��ام�����ش��ة م��ن   3 وات��ه��م 
اعتقلت  فيما  مان�ش�شر،  مبدينة  عن�شرية  اع��ت��داءات 
بتهمة  �شنوات(   8( عمره  طفاًل  الربيطانية  ال�شرطة 
�شن )13 عاماً(، وطفل عمره  العتداء على فتاة حتت 
 4 )6 �شنوات( بتهمة العتداء العن�شري، وطفل عمره 

�شنوات بتهمة ال�شرقة. 

واأظهرت الدرا�شة، التي �شملت 43 قوة من قوى ال�شرطة 
يف انكلرا وويلز، اأن العديد من الأطفال الذين ارتكبوا 
ن�شف  بعد، يف حني حتجم  املدر�شة  يبداأوا  اجلرائم مل 
قوى ال�شرطة تقريباً عن ت�شجيل جرائم الأطفال لعدم 

قدرتها على اإر�شالهم اإىل املحاكم. 
العام  �شجلت  ال�شرطة  ق��وى  بقي���ة  اأن  اإىل  واأ�ش�������ارت 
من  اأط��ف��ال،  ارتكبه����ا  جرمي�����ة   467 وق��ت��وع  املا�ش������ي 
اأ�شعل حريقاً متعمداً يف  بينهم طفل عمره )8 �شنوات( 
مقاطعة  �شرطة  حققت  فيما  هريتفورد�شاير،  مقاطعة 
بتهمة  واح��د  �شنوات(،  �شافوك مع طفلني عمرهما )9 
الع��ت��داء على  بتهمة  والآخ��ر  �شن هجمات على فتيات، 

�شبي. 
وحتظ�����ر القوان�����ني الربيطاني�����ة تقدمي الأطف������ال دون 
�ش�������ن التا�ش������عة من العمر اإىل املحاكم، لأنها تعتربهم 
عواقب  ل��ف��ه��م  ال��ك��ف��اي��ة  في����ه  مب���ا  نا�شج����ني  غي�����ر 

اأفعالهم. 

�أطفال دون �لعا�ضرة �رتكبو� 500 جرمية

ماريا كريي يف �مل�ضت�ضفى
نقلت النجمة الأمريكية ماريا كريي اإىل امل�شت�شفى بعدما تعر�شت لإ�شابة يف الكتف خالل 

ت�شوير فيديو اأغنية جديدة لها.
ونقل موقع يو اإ�س ماغازين الأمريكي عن متحدث با�شم كريي قوله ان ماريا تعر�شت 

لإ�شابة خالل ت�شوير فيديو لأغنية Beautiful الذي يخرجه زوجها نيك كانون.
واأ�شاف ان كريي نقلت اإىل امل�شت�شفى حيث عمد الأطباء اىل اإعادة كتفها اإىل مكانه 

الطبيعي، وهي بخري.
وذكرت �شحيفة نيويورك بو�شت انه بالرغم من اإ�شابة كريي فانها �شتحيي 

حفاًل جمانياً مل�شاعدة املت�شررين من الإع�شار �شاندي يف 13 متوز يوليو 
احلايل.


