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م�صافر اآ�صيوي يحاول تهريب اأختام مزورة 
وتاأ�صريات دخول لالحتاد الأوروبي ودول لتينية

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

على خطى �صيناريو املحرو�صة
تون�ص: موؤمتر وطني لالإنقاذ يف الأفق..!

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل �ت�شاال هاتفيا من فخامة �لعماد مي�شال 
�لرئي�س  فخامة  ومن  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�س  �شليمان 
عبد ربه هادي من�شور رئي�س �جلمهورية �ليمنية مبنا�شبة 

حلول �شهر رم�شان �ملبارك.
�ت�شاال هاتقيا من  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  تلقى �شاحب  كما 
حما�س  حلركة  �ل�شيا�شي  �ملكتب  رئي�س  م�شعل  خالد  �ل�شيد 

هناأ خالله �شموه بحلول �شهر رم�شان �ملبارك. 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى  كما 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل �ت�شاال هاتفيا �لليلة قبل �ملا�شية 

�أعرب  �ل�شابق  �للبناين  �ل���وزر�ء  رئي�س  �حلريري  �شعد  من 
فيه عن تهانيه وتربيكاته ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة .. 

مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك. 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى  كما 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقيات تهنئة مبنا�شبة حلول �شهر 
بن  قابو�س  �ل�شلطان  جاللة  م��ن  ك��ل  م��ن  �مل��ب��ارك  رم�شان 
�الأحمد  �ل�شيخ �شباح  �ل�شمو  �شلطان عمان و�شاحب  �شعيد 
�جلابر �ل�شباح � �أمري دولة �لكويت وفخامة �لرئي�س �أ�شيا�س 
�مل�شت�شار  �لرئي�س  و فخامة  �أري��ري��ا  دول��ة  رئي�س   � �أف��ورق��ي 
�ملوؤقت  �ل��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س   � من�شور  ع���ديل 
نائب   � �شعيد  �آل  حممود  ب��ن  فهد  �ل�شيد  �ل�شمو  و�شاحب 

رئي�س �لوزر�ء ب�شلطنة عمان.            )�لتفا�شيل �س2(

اللواء  يعزي  را���ش��د  ب��ن  حممد 
والدهم  وفاة  يف  واإخوانه  املزينة 

•• دبي-وام:

ق���دم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�جب 
مطر  خمي�س  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة  �إىل  �ل��ع��ز�ء 
�مل��زي��ن��ة ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�شرطة دبي 
باإذن  له  �ملغفور  و�لدهم  وفاة  و�إخو�نه يف 
�هلل تعاىل مطر خمي�س �ملزينة. فقد قام 
�شموه ير�فقه �شعادة خليفة �شعيد �شليمان 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  مدير 
�لعائلة  م��ن��زل  ب��زي��ارة  �م�����س  ب��دب��ي م�شاء 
)�لتفا�شيل  ب��دب��ي.   �ل��ط��و�ر  منطقة  يف 

   

اأنفلونزا الإخوان على الأر�ض العربية..!
•• الفجر :

مل يكن مفاجئاً �أن تتد�عى فلول �الإخو�ن �مل�شلمني، على �متد�د �الأر�س 
ويرّددو�  يهّبو�  و�ن  م�شر،  يف  �الأم  �ل�شركة  لن�شرة  وخارجها،  �لعربية 

ا جنائزّيا و�حد�، وكاأّنهم قد �أ�شيبو� جميعا بذ�ت �حلّمى و�لّزكام. ن�شّ
�لدويل  �لتنظيم  يف  و�حلو��شي  للفروع  �ملوكولة  �لوظيفة  هي  فتلك 
ولب�شو�  �إاّل  �لقاهرة،  ر�أ�س مر�شدهم يف  �أمطرت على  فكّلما  لالإخو�ن، 
جميعا معاطفهم يف كّل مكان ُيقيمون فيه، حتى لو  كانو� حتت �أ�شّعة 
�شم�س �ل�شحر�ء �حلارقة، وجتاوزت درجة �حلر�رة �خلم�شني ، فو�جب 
�لتكافل و�لت�شامن فر�س عني عليهم، مبا يف ذلك �لت�شامن يف �خلطاأ، 

و�ل�شري عك�س �جتاه �لريح و�لتّيار و�لتاريخ و�لو�قع.
كان هذ� حالهم وهم يف �أوكار �ل�شرّية و�لظالم، فكيف وهم يقفون �ليوم 
�شاخ�شني على عتبة حقيقة تقول �أّن �لغنيمة �لتي ظفرو� بها وظنو� 
�الأه��ل و�لع�شرية، قد  ُتنتزع منهم، و�نطلقو� يف توزيعها على  �أّنها لن 
طارت منهم حتت �شغط غ�شب �شعبي جارف، ورف�س مطلق لتجربة 
�إىل حافة  �بتليت بهم  حكم مل تعّمر طويال، قادو� فيها �لبلد�ن �لتي 
�لفتنة،  بذور  و�ملتو�زن  �ملتما�شك  جمتمعها  ن�شيج  يف  وزرع��و�  �لهاوية، 
و�القت�شادي  �ل�شيا�شي  �الإف��ال���س  حافة  و�ىل  �لّتهلكة،  �إىل  وق��ادوه��ا 
يف  وفّرطو�  وجيزة،  فرة  يف  �الأخالقي،  وحتى  و�لثقايف،  و�الجتماعي 

جميع مكا�شبها �لتي حتققت عرب �ل�شنني، وبت�شحيات ج�شيمة.
وال �شّك �أّن �ملتابع لردود فعل �شبكات �الإخو�ن، �ملت�شّرة بعناوين حزبية 
و�أ�شماء م�شتعارة خمتلفة، يلحُظ بُي�شر مدى �لت�شّنج �لذي �ّت�شمت به 
يلقو�  �أن  ت�شّنج ُيرجم فزعهم وخوفهم من  وت�شريحاتهم،  بياناتهم 
ذ�ت �مل�شري، و�ن تلفظهم �شعوبهم، وتلقي بهم �إىل مز�بل �لتاريخ، و�ن 

تتحّول جتارتهم �لّر�بحة �إىل جتارة خا�شرة وب�شاعة بائرة.
و�لبحث  �ملر�جعة،  ب�شجاعة  يت�شلحو�  و�أن  بالهزمية،  �الإق��ر�ر  وعو�س 
و��شتخال�س  ه��ذه،  �لدر�ماتيكية  بنهايتهم  عّجلت  �لتي  �الأ�شباب  عن 
�أمكن من درو�س وعرب من جتربتهم �ملّرة يف م�شر وتبيان عو�مل  ما 
ف�شلهم و�نهيارهم �ملدّوي يف وقت قيا�شي، �نربو� يف ��شتخد�م قامو�شهم 
دور  ولعب  و�لتحري�س  و�لوعيد  و�لتهديد  �ل�ّشتائم  قامو�س  �الأث��ري، 

�ل�شحّية �لذي يجيدون فنونه و�أدمنوه عرب تاريخهم. 
)�لتفا�شيل �س15(

خليفة يتلقى املزيد من تهاين قادة الدول العربية 

مواجهات عنيفة قرب القد�س املحتلة 

قطعان امل�شتوطنني يقتحمون باحات الأق�شى 
•• القد�س املحتلة-وكالالت:

�إقتحم ع�شر�ت �مل�شتوطنني �ليهود، �الأربعاء، باحات �مل�شجد �الأق�شى من 
جهة بابا �ملغاربة، و�شط حر��شة �أمنية م�شددة من �ل�شرطة �الإ�شر�ئيلية. 
�الإقتحام  يف  �شاركو�  �لذين  �ملتطرفيني  ع��دد  �إن  مقد�شي  م�شدر  وق��ال 
على  ت��وزع��و�  �ل��ذي��ن  و�لن�شاء  �ل��رج��ال  م��ن  �شخ�شاً   90 بلغ  باالأق�شى 

جمموعتني وقامو� بالتجول يف �أنحائه.
هذه  نحو  �لعارم  �لغ�شب  من  ح��ال  تلفهم  �لفل�شطينيني  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملمار�شات �لتي يعتربونها مق�شودة يف غرة �شهر رم�شان �ملبارك.. وهو 

ما قد يدفع للت�شادم مع �ل�شرطة و�ملقتحمني يف �أية حلظة.
و�أفاد �شهود �أن �قتحامات �مل�شتوطنني لالأق�شى متت على �شكل جمموعات 
ر�فقهم �أربعة حاخامات، م�شريين �ن عدد� من �مل�شتوطنني حاولو� تغيري 
م�شار جولتهم يف رحاب �الأق�شى مبحاولتهم �لو�شول �ىل �شطح م�شجد 
�مل�شلون  ردد  ذل��ك  وخ���الل  ذل���ك،  م��ن  منعهم  �ن��ه مت  �ال  �ل�شخرة،  قبة 

وطالب م�شاطب �لعلم �لتكبري�ت رف�شا القتحامات �مل�شجد.
من جهة �خرى قالت م�شادر �أمنية فل�شطينية �إن عدة �شبان فل�شطينيني 
�الحتالل  ج��ن��ود  م��ع  م��و�ج��ه��ات  �إن���دالع  ج���ر�ء  �ختناق  ب��ح��االت  �أ�شيبو� 
�ال�شر�ئيلي �م�س يف بلدة �أبو دي�س وخميم �شعفاط قرب �لقد�س �ملحتلة.

قو�ت �لنظام حولت �حياء مدينة حلب �ىل كومة من �الأنقا�س )رويرز(

النيابة العامة تطلب اعتقال بديع والبلتاجي والعريان وحجازي

الببالوي يبداأ ت�شكيل احلكومة ومتطرفو الخوان يهاجمون عدة مراكز اأمنية وع�شكرية

 •• عوا�صم-وكاالت:
�لنظام  ق����و�ت  �إن  ن��ا���ش��ط��ون  ق���ال 
�ل���������ش����وري ق�����ش��ف��ت �م�������س حيي 
�لقابون و�لع�شايل يف دم�شق حيث 
قو�ت  بني  عنيفة  ��شتباكات  تدور 
�ل��ن��ظ��ام و�جل��ي�����س �ل�����ش��وري �حلر 
عا�شفة  �شماها  معركة  بد�أ  �لذي 
خميمي  على  لل�شيطرة  �جل��ن��وب 
ف���ل�������ش���ط���ني و�ل�������ريم�������وك وح����ي 

�لت�شامن بالعا�شمة دم�شق.
فقد قالت جلان �لتن�شيق �ملحلية 
�ل�شوري ق�شفت  �لنظام  قو�ت  �إن 
حيي �لقابون و�لع�شايل يف دم�شق 
دم�شق،  ري����ف  يف  ���ش��ب��ي��ن��ة  وب���ل���دة 
م�شرية �إىل �أن �لق�شف �أ�شفر عن 
تدمري �ملئذنة �الأخرية �لباقية يف 
حي �لقابون، و�أحلق دمار� مبباين 

�ملدنيني.
�أن  �الإخ��ب��اري��ة  �شام  �شبكة  وذك��رت 
ت�����دور حاليا  ع��ن��ي��ف��ة  ����ش��ت��ب��اك��ات 
يف خم��ي��م �ل����ريم����وك ب���ني ق���و�ت 
�ل���ن���ظ���ام و�جل���ي�������س �حل�����ر �ل����ذي 
�أعلن بدء معركة عا�شفة �جلنوب 

دم�����ش��ق، ك��م��ا وث���ق���ت ���ش��ب��ك��ة �شام 
�لطري�ن  م��ن  �لق�شف  ����ش��ت��م��ر�ر 
�ملروحي على مدينة قارة، تز�منا 
م����ع ق�����ش��ف م���دف���ع���ي ع���ل���ى مدن 
وب��ل��د�ت ع��دة منها دوم��ا وعربني 
ود�ريا وحر�شتا  �ل�شام  ومع�شمية 

وزملكا و�لزبد�ين.
�لنظام  ق���و�ت  �إن  �ل�شبكة  وق��ال��ت 
ف���ج���رت ع����دة م���ن���ازل ق����رب بلدة 
ح����ر�����ش����ت����ا، ب���ي���ن���م���ا وق����ع����ت ع����دة 
�ل�شام  م��ع�����ش��م��ي��ة  يف  ����ش��ت��ب��اك��ات 
��شتهدف  كما  و�لقا�شمية،  ود�ري��ا 
�لنظام  ق��و�ت  مقار  �حلر  �جلي�س 
�لف�شل  �أب�����و  ول������و�ء  �هلل  وح�����زب 
زينب  �ل�شيدة  مدينة  يف  �لعبا�س 

بالدبابات.
م���ن ج��ه��ة �أخ�������رى، دخ����ل ق�شف 
�مل��ت��و����ش��ل ع��ل��ى حم�س  �ل��ن��ظ��ام 
ع�شر  �ل����ث����اين  ي���وم���ه  �ل���ق���دمي���ة 
ك���ب���ري� يف معظم  دم������ار�  خم��ل��ف��ا 
�أحياء �ملدينة، بينما يو��شل �لثو�ر 
ت�شديهم لقو�ت �لنظام �ملدعومة 
بقو�ت حزب �هلل ملنعها من �قتحام 

�الأحياء �ملحا�شرة.

�ل�������ش���ي���ط���رة على  ب�������ش���ط  ب����ه����دف 
خم��ي��م��ي ف��ل�����ش��ط��ني و�ل���ريم���وك 
من  متكن  حيث  �لت�شامن،  وحي 
�شارع  ع��ل��ى ح��اج��ز يف  �ل�����ش��ي��ط��رة 
�الأح����و�ل  مبنى  وع��ل��ى  فل�شطني 

�ملدنية يف �لريموك.
�إىل حيي  �أي�شا  �مل��ع��ارك  و�م��ت��دت 
�أكدت �شبكة  ت�شرين وبرزة، بينما 
��شتهدف  �حل���ر  �جل��ي�����س  �أن  ���ش��ام 
جتمعات قو�ت �لنظام على �أطر�ف 

حي جوبر بقذ�ئف �لهاون.
يف غ���������ش����ون ذل�������ك ق�������ال �حت�����اد 
�إن  ���ش��وري��ا  يف  �ل��ث��ورة  تن�شيقيات 
�شاروخ �أر�س �أر�س �شقط يف ريف 
و��شلت  ف��ي��م��ا  �ل��ث��الث��اء،  دم�����ش��ق 
على  ق�شفها  �لنظامية  �ل��ق��و�ت 

مدن وبلد�ت عدة حول دم�شق.
�لثورة  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ات  �حت����اد  و�أك�����د 
����ش���ق���وط ������ش�����اروخ �أر���������س �أر������س 
�ل�������ش���رق���ي���ة يف ري���ف  ب���ال���غ���وط���ة 

•• القاهرة-وكاالت:

قال حازم �لببالوي �ملكلف بت�شكيل حكومة م�شرية �نتقالية جديدة �نه 
�أوال مع �لزعيمني  بد�أ �لعمل على ت�شكيل �حلكومة �الربعاء، و�شيجتمع 
�أن��ه يتفهم  �ل��دي��ن.  و�أ���ش��اف  �ل��رب�دع��ي وزي���اد بهاء  �لليرب�ليني حممد 
حكومة  الول  باالجماع  �مل�شريني  تاأييد  ك�شب  �ل�شعب  من  �شيكون  �أن��ه 

ي�شكلها. 
�ملر�شد  باعتقال  ق���ر�ر�ً  �م�س،  �لعامة،  �لنيابة  �أ���ش��درت  �خ��رى  جهة  من 
�لعام جلماعة �الإخو�ن، حممد بديع، و�لقياديني بجماعة �الإخو�ن ع�شام 
ع�شام  و�لقيادي  حجازي،  �شفوت  و�لد�عية  �لبلتاجي،  وحممد  �لعريان 
�جلمهوري،  �حلر�س  د�ر  �قتحام  على  �لتحري�س  بتهمة  وذل��ك  �شلطان، 

نقاًل عن �لتلفزيون �مل�شري. 
وذكرت و�شائل �عالم م�شرية �أن نيابة م�شر �جلديدة قّررت حب�س 206 
متهمني يف �أحد�ث د�ر �حلر�س �جلمهوري 15 يوًما على ذمة �لتحقيق، 
لكل متهم. ووجهت  2000 جنيه  بكفالة  �آخرين   446 �شبيل  و�إخ��الء 
�لقتل  على  و�لتحري�س  ع��ام��ة  من�شاآت  على  �الع��ت��د�ء  تهم  للمتهمني 

و�الإرهاب.
�شنه م�شلحون على  �آخ��رون يف هجوم   6 ذل��ك قتل �شخ�شان وج��رح  �ىل 

�آخ��ر على قاعدة  �الع��الن عن هجوم  بعد  �شيناء  �أمنية يف  نقطة تفتي�س 
لل�شرطة، ح�شب ما �أعلن م�شدر طبي. 

وقال �أطباء وم�شوؤولون �منيون �ن �حد �ل�شحيتني مدين ��شيبت �شيارته 
بقنبلة يدوية، ومل تعرف بعد هوية �لقتيل �لثاين. 

ووقع �لهجوم �الخر بالقرب من مدينة رفح على �حلدود �ل�شمالية ل�شيناء 
حيث ق�شف م�شلحون قاعدة لل�شرطة بقنابل �لهاون و�ل�شالح �لثقيل، كما 
هاجم هوؤالء �مل�شلحون نقطة تفتي�س �أخرى لل�شرطة يف مدينة �لعري�س 

على بعد حو�ىل خم�شة و�ربعني كيلومر �إىل غرب رفح. 
و�أكد �شهود عيان �أن �مل�شلحني ��شتمر �إطالقهم للنري�ن على مع�شكر �الأمن 
�ملركزي باأحر��س مدينة رفح �مل�شرية على �حلدود مع قطاع غزة ملدة 10 

دقائق، وبدورها ردَّت �لقو�ت �ملكلفة باحلر��شة عليهم والذو� بالفر�ر. 
وقالت م�شادر �أمنية �إن �مل�شلحني ��شتخدمو� �الأ�شلحة �لثقيلة يف ق�شف 

�ملو�قع �لتابع لل�شرطة. 
مبحافظة  ع�شكرية  وح��دة  على  �م�س  ع�شر  �ل��ن��ار،  م�شلحون  �أطلق  كما 
�لفيوم جنوب عرب �لقاهرة، والذو� بالفر�ر. وقالت م�شادر حملية و�أمنية 
�شيارتي  ي�شتقلون  م�شلحني  �أن  �نرنا�شونال  بر�س  ليونايتد  متطابقة 
ع�شكرية  لوحدة  �لرئي�شية  �لبو�بة  على  بكثافة  �لنار  �أطلقو�  رباعي  دفع 

مبنطقة ق�شر �لبا�شل مبركز �أط�شا مبحافظة �لفيوم والذو� بالفر�ر.

احلر يعلن بدء معركة عا�صفة اجلنوب 

النظام يق�شف حم�ض ودم�شق وا�شتباكات يف الريموك

مواقــيت ال�سالة
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نرفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�صبة

جناح فعاليات مهرجان مفاجاآت �صيف دبي
وكل عام وانتم بخري

ث����ق�ةخربة

جمموعة �شركات �أبو نادر

اأبو نادر يتو�صط فريق العمل مبنا�صبة الأحتفال بنحاج مهرجان مفاجاآت �صيف دبي

ا�شتطالع: 18 باملائة من ال�شباب التون�شي
يرون يف عودة بن علي حاّل مل�شاكل البالد..!

•• الفجر – تون�س - خا�س

مبعية  لل�شباب  �لوطني  �ملر�شد  �أجر�ها  ميد�نية،  در��شة  خل�شت 
�أم�س  نتائجها  وق��دم��ت  ت��ون�����س،  �الج��ت��م��اع��ي��ة يف  �ل��ع��ل��وم  م��ن��ت��دى 
�أّن 18باملائة من  �الأول �الثنني، يف ندوة �شحفية بالعا�شمة، �إىل 
�لتي  �حلالية  للم�شاكل  بالن�شبة  �حلل  �أّن  يرون  �لتون�شي  �ل�شباب 
متر بها �لبالد يكمن يف عودة �لنظام �ل�شابق وعلى ر�أ�شه �لرئي�س 
 39 �أن  �لدر��شة،  و�أف��ادت نف�س  �لعابدين بن علي.    �الأ�شبق زين 
باملائة يقرحون تنظيم �نتخابات مبكرة تكون يف نظرهم خري حل 

لتجاوز �الأزمة �خلانقة �لتي تعي�س على وقعها �لبالد منذ فرة.
وقد دعت جمموعة �أخرى من �ل�شباب �لتون�شي �مل�شتجوب ُقّدرت 
ل �إىل وفاق وطني بني كل �الأطياف  ن�شبتها ب� 26 باملائة، �إىل �لّتو�شّ

�ل�شيا�شية من �جل حلحلة كل �الإ�شكاالت �لعالقة.

اغ���ت���ي���ال رئ��ي�����ض الم���ن 
زرداري  حرا�شة  عن  امل�شوؤول 

•• ا�صالم اباد-وام:

ل��ق��ي رئ��ي�����س �الم�����ن ب����الل �شيخ 
�لرئي�س  ح��ر����ش��ة  ع���ن  �مل�������ش���وؤول 
زرد�ري  علي  �آ���ش��ف  �لباك�شتاين 
حر��شه  م���ن  و�ث����ن����ان  م�����ش��رع��ه 
�نتحاري  ت��ف��ج��ري  يف  �مل��ر�ف��ق��ني 
وق��ع يف ح��ي ج��وروم��ن��در مبدينة 
�م�س.  باك�شتان  جنوبي  كر�ت�شي 
�ل�شرطة ر�جا عمر  وقال �شابط 
خطاب �ن بالل �شيخ تقدم �شيارة 
�ل�����ش��رط��ة �مل��ر�ف��ق��ة وت��رج��ل من 
�لر�شا�س  م��ن  �ل��و�ق��ي��ة  �شيارته 
متجول  ب��ائ��ع  م��ن  فاكهة  ل�شر�ء 
عندما فجر �نتحاري نف�شه قرب 
�ىل  �لتفجري  و�دى  �ل�شيارة  باب 
�ل�شرطة  ��شابة ت�شعة من رجال 
�ملر�فقني بجروح . ومل تعلن �ي 
جهة م�شوؤوليتها جتاه �الغتيال.

اأربع  اإر�شال  تعتزم  وا�شنطن 
م�شر اىل  اف-16  طائرات 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال �لبيت �البي�س �م�س �الربعاء 
ما  لتحديد  وقتا  �شي�شتغرق  �ن��ه 
�مل�شري  �جل��ي�����س  ع����زل  ك����ان  �ن 
�نقالباً  مر�شي  حممد  للرئي�س 

ودعا �جلي�س �ىل �شبط �لنف�س.
م�شوؤولون  ق��ال  �خ��ر  �شعيد  على 
ب������������وز�رة �ل������دف������اع �الم���ري���ك���ي���ة 
ل�����روي�����رز �م���������س �الرب������ع������اء �ن 
�ر�شال  تعتزم  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات 
�ربع طائر�ت �ف-16 �خرى �ىل 
على  �ملقبلة  �ال���ش��اب��ي��ع  يف  م�شر 
مر�شي  �لرئي�س  خلع  من  �لرغم 

يف ثورة �شعبية دعمها �جلي�س.
وقال م�شوؤول �أمريكي طلب عدم 
ن�شر ��شمه ال يوجد تغيري حاليا 
�ف- ط��ائ��ر�ت  ت�شليم  خ��ط��ط  يف 

16 للجي�س �مل�شري.
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نقلوا حتيات �صيخ الأزهر للقيادة الر�صيدة

العلماء �شيوف رئي�ض الدولة يزورون هيئة ال�شوؤون الإ�شالمية

رئي�ض الدولة ونائبه يتلقيان برقيات 
تهنئة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقيات تهنئة مبنا�شبة حلول �شهر 
رم�شان �ملبارك من كل من جاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �الأحمد 
�لرئي�س  فخامة  و  �أريريا  دولة  رئي�س   � �أفورقي  �أ�شيا�س  �لرئي�س  وفخامة  �لكويت  دولة  �أمري   � �ل�شباح  �جلابر 
�مل�شت�شار عديل من�شور � رئي�س جمهورية م�شر �لعربية �ملوؤقت و�شاحب �ل�شمو �ل�شيد فهد بن حممود �آل �شعيد � 
نائب رئي�س �لوزر�ء ب�شلطنة عمان. كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم � نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقيات تهنئة مماثلة من كل من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �الأحمد 

�جلابر �ل�شباح وفخامة �لرئي�س �أ�شيا�س �أفورقي و�شاحب �ل�شمو �ل�شيد فهد بن حممود �آل �شعيد.

خليفة يتبادل التهاين مع رئي�شي لبنان 
واليمن وخالد م�شعل واحلريري

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �ت�شاال هاتفيا من فخامة 
رئي�س  من�شور  هادي  ربه  عبد  �لرئي�س  فخامة  ومن  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�س  �شليمان  مي�شال  �لعماد 
�جلمهورية �ليمنية مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك. كما تلقى �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �ت�شاال 
هاتقيا من �ل�شيد خالد م�شعل رئي�س �ملكتب �ل�شيا�شي حلركة حما�س هناأ خالله �شموه بحلول �شهر رم�شان 
�ملبارك.  كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �ت�شاال هاتفيا 
�أع��رب فيه عن تهانيه وتربيكاته  �ل�شابق  �للبناين  �ل��وزر�ء  �ملا�شية من �شعد �حلريري رئي�س  �لليلة قبل 

ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة .. مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك. 

�ل��دك��ت��ور حمد�ن  ���ش��ع��ادة  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�لهيئة  رئ��ي�����س  �مل����زروع����ي-  م�����ش��ل��م 
�ل����ع����ام����ة ل����ل���������ش����وؤون �الإ����ش���الم���ي���ة 
�لدكتور  �شعادة  بح�شور  و�الأوق���اف 
حم���م���د �ل���ك���ع���ب���ي – م����دي����ر ع�����ام، 
�لهيئة.  �لتنفيذين وعلماء  و�ملدر�ء 
�شيوف  �لعلماء  �لف�شيلة  �أ�شحاب 
يحلون  و�ل����ذي����ن  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
ع��ل��ى جمتمع دولة  ك��ر�م��اً  ���ش��ي��وف��اً 
�شوؤون  وز�رة  ب���اإ����ش���ر�ف  �الإم�������ار�ت 
�ل��رئ��ا���ش��ة وت��ن��ف��ي��ذ �ل��ه��ي��ئ��ة  �لعامة 

لل�شوؤون �الإ�شالمية و�الأوقاف.
�الأول من  �ل��ي��وم  ���ش��ب��اح  وذل����ك يف 
�شعادة  �ألقى  ،وق��د  �مل��ب��ارك  رم�شان 
ترحيبية  ك��ل��م��ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س 
مكرر�ً  ق��ائ��اًل:  �ل�شيوف  بالعلماء 
وطنكم  �إىل  ب��ق��دوم��ه��م  �ل��رح��ي��ب 
�إخو�نكم جمتمع دولة  �لثاين،وبني 
�ملتحدة،وم�شيد�ً  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  مب��ك��رم��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
با�شتمر�رية  �هلل،  �ل��دول��ة،ح��ف��ظ��ه 
هذه �ملاأثرة �حلميدة للقائد �ملوؤ�ش�س 
�آل نهيان -  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�الهتمام  ومثمناً  ث���ر�ه-  �هلل  طيب 
ل��ربن��اجم��ك��م م���ن �شمو  و�مل��ت��اب��ع��ة 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�لوزر�ء،وزير  جمل�س  رئي�س  نائب 

�شوؤون �لرئا�شة.
ثم قال : هذ� لقاء تعريفي ملن يزور 
مرة،يت�شنى  الأول  م��ن��ك��م  �ل���دول���ة 

ل��ك��م م���ن خ��الل��ه �الط�����الع جلهود 
�الإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
و�لرب�مج  و�إد�ر�ت�����ه�����ا  و�الأوق���������اف، 
�ل��ت��ط��وي��ري��ة �ل���ت���ي �أجن���زت���ه���ا منذ 
هذه  �إىل   2006 ع����ام  �إن�����ش��ائ��ه��ا 
�أن  �شبحانه  �هلل  �شائاًل   .. �للحظة 
يبارك لنا جميعاً يف هذ� �ل�شهر و�أن 
يحفظ �هلل بالدنا و�شعوبنا : �أمنها 
ودماءها و�أمو�لها ،ويجنبها �ملكاره.

 ث���م ع��ر���س ل��ل�����ش��ادة �ل��ع��ل��م��اء عرب 
�اللكرونية  و�ل�����ش��ا���ش��ة  �الآي����ب����اد 
�شر�ئح تعريفية بالهيكل �لتنظيمي  
بخطة  منوهاً  و�إجن��از�ت��ه��ا،  للهيئة 
�حل��ك��وم��ة �الل��ي��ك��رون��ي��ة وم���ا بعد 
لكل  و�أن  �الل��ي��ك��رون��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 

وذلك عرب �لهو�تف �لذكية و�الآيباد 
و�ل��ت��ي مي��ك��ن �حل�شول  و�الآي���ف���ون 

عليها من �أي مكان يف �لعامل .
وثائقياً  فيلماً  لل�شيوف  عر�س  ثم 
�شنة  ت���ط���ور  ع���ن  م����رة  الأول  ي��ب��ث 
�ل��وق��ف يف دول���ة �الإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ، منذ عهد �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد ،طيب �هلل ثر�ه ، �إىل هذ� �لعام 
، مما �أيقظ يف �لنفو�س عبق �ملا�شي 

، و�أبرز نه�شة �حلا�شر و�زدهاره .
�لعلماء  ت���ب���ادل  �ل��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
وم�شوؤولو �لهيئة �الآر�ء و�ملقرحات 
�ال�شيلة  �لقيم  على  �لعلماء  فاأثنى 
�ل��ت��ي يتحلى  ، و�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بها 

فيها  ي��در���س  و�الآن   ، �لغر�س  لهذ� 
80 طالباً وطالبة يف �ملر�حل  نحو 
و�لدكتور�ة  و�ملاج�شتري  �جلامعية 
، ون��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة ه���ذه �الأع����د�د 
�لنمو  �الإم����ار�ت لتغطية  �أب��ن��اء  م��ن 
�ملت�شارع يف بناء �مل�شاجد �لذي يقدر 
على  ���ش��ن��وي��اً  م�����ش��ج��د   200 ب��ن��ح��و 

�الأقل .
�أ�����ش����اد �ل���ع���ل���م���اء مب��ج��ل��ة منار  ث����م 
�لو�شطية  وم��ن��ه��ج��ي��ة   ، �الإ�����ش����الم 
و�الع��ت��د�ل �لتي مل حتد عنها منذ 
�الآن  �إىل   1974 ع��ام  يف  �شدورها 
�لتي  �ل���ف���ت���اوى  ن�����ش��ر  ، م��ق��رح��ني 
�ملركز  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  وه��ي  تتبناها� 

�لر�شمي الإفتاء � يف ملحق خا�س .

وز�رة �أو موؤ�ش�شة يف �لدولة خطتها 
ثم   ، �ل�������ش���ن���وي���ة  �ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�حلكومة  و�أن   ، �لت�شغيلية  خطتها 
موؤ�ش�شة  لكل  �شنوياً  تقييما  جتري 
وقد   ، �الجن���از  م�شتويات  لر�شد   ،
جتاوزت  �إجن���از  ن�شبة  �لهيئة  نالت 
�خل����ط����و�ت  ������ش�����اأن  ويف   .  92%
�شعادته  ��شتعر�س  فقد  �لتطويرية 
�حلكومة  مفهوم  �ل�شيوف  للعلماء 
�لذكية �لتي تطبقها �لهيئة بكفاءة 
،وذلك  ج���د�ً  م��ت��ط��ورة  تكنولوجية 
�خلا�شة  �خل�����دم�����ات  خ������الل  م�����ن 
�جلغر�فية  ،وم��و�ق��ع��ه��ا  ب��امل�����ش��اج��د 
 ، �جلمعة  وخطب   ، �ملوحد  و�الأذ�ن 
 ، �ل�شادرة  و�لدر��شات  و�ملطبوعات 

�لدولة  رئي�س   ، نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
 ، �ل�شمو �حلكام  �أ�شحاب  و�إخو�نه   ،
وكرم �ل�شيافة لدى �شعب �الإمار�ت 
بالتطور  �إعجابهم  و�أب���دو  �لعربية 
�ملتنامي للنه�شة �ل�شاملة يف �لدولة 
، ناقال حتيات ف�شيلة �الإمام �الأكرب 
�شيخ �الأزهر �إىل هذه �لدولة قيادة 

وحكومة و�شعباً .
�إن�شاء  مقرحاً  بع�شهم  حت��دث  ثم 
للتطور  معهد الإع��د�د �الأئمة نظر�ً 
�لدولة  �مل�شاجد يف  بناء  �ملت�شارع يف 
،ف����اأج����اب ���ش��ع��ادة رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة : 
�إن�شاء  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ق��د  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن 
ف���رع جل��ام��ع��ة حم��م��د �خل��ام�����س يف 
�لعلمية  �ل���ك���و�در  �أب��وظ��ب��ي الإع����د�د 

كما �شاأل بع�شهم عن مدى �لتن�شيق 
�لر�شمي  �مل���رك���ز  ب���ني  و�ل���ت���و�����ش���ل 
ودور  �لفقهية  و�مل��ج��ام��ع  ل��الإف��ت��اء 
�الإف���ت���اء وه��ي��ئ��ات ك��ب��ار �ل��ع��ل��م��اء يف 
�لدول �الإ�شالمية ملزيد من توحيد 
�ملعا�شرة  �مل�����ش��ائ��ل  ح����ول  �ل�������روؤى 
و�ل��ق�����ش��اي��ا �مل�����ش��ت��ج��دة ، ف��ك��ان �لرد 
�النرنت  عرب  �لتو��شل  و�شائل  �أن 
�الجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  وو����ش���ائ���ط 
م�شتخدمة ب�شكل يومي فقد �شهلت 
مكان  �أي  يف  ل��ل��م��ع��ل��وم��ة  �ل��و���ش��ول 
بكل ي�شر و�شهولة و�إذ� �حتاج �الأمر 
متي�شر  ف���ذ�ك  ومناق�شة  ل��ل��ت��ح��اور 

�أي�شا ومعمول به .
�ل�شادة  �أذهلت  �لتي  �ملفاجاأة  وكانت 

�ل��ع��ل��م��اء و���ش��رت��ه��م م��ا ���ش��اه��دوه يف 
�ملركز �لر�شمي من ��شتخد�م �أحدث 
وتوظيفها  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و���ش��ائ��ل 
خل���دم���ة �مل��ف��ت��ني و�مل�����ش��ت��ف��ت��ني من 
�الأ�شئلة  ح��ج��م  ر�أو�  وق���د   ، �ل��ن��ا���س 
�الأيام  ه��ذه  تتكاثر  �لتي  و�لفتاوى 
ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل��ر���ش��م��ي وق���د جتاوز 
�ملليون  ون�������ش���ف  �مل���ل���ي���ون  ع����دده����ا 
�آلية  ع��ل��ى  �ط���ل���ع���و�  ف��ق��د   ، ف���ت���وى 
�إعد�د �لفتاوى وتنقيحها وتوثيقها 
لتن�شر  �ع��ت��م��اده��ا  ث���م  وت��دق��ي��ق��ه��ا 
�لهيئة  رئي�س  دع��ا  وق��د   ، ول��ت��د�ول 
�أحد �لعلماء �ل�شيوف وهو �الأ�شتاذ 
�لدكتور عبا�س عبد �لاله �شليمان ، 
�الأمني �لعام لهيئة كبار �لعلماء يف 
�ملفتني  �أح��د  مكان  ليجل�س   ، م�شر 
�جلمهور  �أ�شئلة  ويتلقى  �مل��رك��ز  يف 
 ، �أ�شئلة  ، فتلقى يف دقيقتني ثالثة 
كما   ، عنها  يجيب  و�شار  فتاوى  �أو 
، ور�أو�  �آخ��ر  �آخ��ر حمل مفت  جل�س 
ت��دف��ق �الأ���ش��ئ��ل��ة وح��ر���س �جلمهور 
�لر�شمي  �مل��رك��ز  م��ع  �لتو��شل  على 
لالإفتاء ملا له من م�شد�قية و�شهرة 
�أثنى  ، ول��ق��د  �ل���د�خ���ل و�خل�����ارج  يف 
�لتطور  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��وف  �ل��ع��ل��م��اء 
�ملركز  �أدخ��ل��ه  �ل��ذي  �ملذهل  �لنوعي 
�الإمار�ت  دولة  يف  لالإفتاء  �لر�شمي 
�لتكنولوجيا  ه����ذه  ب��ا���ش��ت��خ��د�م��ه 
�لفقه  �مل���ت���ج���ددة خل���دم���ة  �ل��ذك��ي��ة 
�الإ�شالمي وق�شايا �ملجتمع و�أ�شئلة 

�لنا�س.

رئي�ض الربملان العربي يهنئ 
رئي�ض الدولة بحلول �شهر رم�شان 

•• القاهرة-وام:

�شاحب  �لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  �جل���رو�ن  حممد  بن  �أحمد  معايل  هناأ 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مبنا�شبة 
دو�م  �الإم����ار�ت  ول�شعب  ل�شموه  متمنيا   .. �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  حلول 
�لرخاء و�الأمن و�الأمان. وقال �جلرو�ن يف بيان �م�س �أن �لربملان �لعربي 
يثمن عاليا مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ل�شعودية  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  وجاللة  �لدولة 
و�شمو �أمري دولة �لكويت �ل�شيخ �شباح �الأحمد �جلابر �ل�شباح و�أ�شقائهم 

من �لقادة �لعرب بتربعاتهم ل�شالح ح�شاب �شندوق دعم م�شر .
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 مد�ر24 �شاعة

حممد بن را�شد يعزي اللواء خمي�ض 
مطر املزينة واإخوانه يف وفاة والدهم 

•• دبي-وام:

�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  قدم �شاحب 
حاكم دبي رعاه �هلل و�جب �لعز�ء �إىل �شعادة �للو�ء خمي�س مطر �ملزينة نائب �لقائد �لعام ل�شرطة 
دبي و�إخو�نه يف وفاة و�لدهم �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل مطر خمي�س �ملزينة. فقد قام �شموه ير�فقه 
�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي م�شاء �م�س بزيارة منزل 
�لعائلة يف منطقة �لطو�ر بدبي حيث قدم �شموه �شادق عز�ئه ومو��شاته �إىل �أجنال وذوي �لفقيد 
�لذين ثمنو� غاليا مو��شاة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم لهم يف م�شابهم �جللل.. 

د�عني �هلل تبارك وتعاىل �أن يطيل يف عمر �شموه ويحفظه للوطن و�ملو�طنني ذخر� و�شند�.

ال�شفري امل�شري لدى الدولة : دعم المارات مل�شر برقية �شكر لرئي�ض الدولة من اجلالية امل�شرية يف الإمارات
ي�شاف ملوقفها التاريخى فى حرب اأكتوبر املجيدة •• اأبوظبي -وام:

عربت �جلالية �مل�شرية يف �الإمار�ت عن خال�س �شكرها 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديرها 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ملو�قفه �لد�عمة لل�شعب 
�مل�����ش��ري و�إر�دت�������ه وح��ق��ه يف �حل���ري���ة و�خ��ت��ي��ار حكامه 
وه��و م��ا جتلى �أم���ام �ل��ع��امل يف ���ش��و�رع وم��ي��ادي��ن م�شر 
�ل��ث��ورة �لذين  �الأي���ام �الأخ���رية بقيادة �شباب  على م��دى 
جن��ح��و� وجن��ح��ت معهم �جل��م��اه��ري ف��ى �����ش���رد�د ثورة 
�مل�شرية  �ختطافها. وقالت �جلالية  بعد   2011 يناير 
�إذ  �نها  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �شكر  برقية  يف 
ت�شعر باالإمتنان �جلزيل لهذه �ملو�قف غري �لغريبة عن 
باأ�شمى  تتقدمت  �لر�شيدة  وقياد�ته  �الإم��ار�ت��ي  �ل�شعب 
و�شعبا  قيادة  �الإم���ار�ت  لدولة  و�لعرفان  �الإمتنان  �آي��ات 
�مل�شري  �ل�شعب  لدعم  حثيثة  جهود  من  يبذلونه  عما 
ما  �الأبية  الإر�دت��ة  يف م�شريته نحو �حلرية و�حر�مها 
يعك�س بكل �شدق حقيقة �ل�شد�قة �لتي ال تنف�شم عر�ها 
ورو�بطها  �لعظيمني  و�الإمار�تي  �مل�شري  �ل�شعبني  بني 
�ملتينة عرب �لع�شور. و��شافت لعل و�شول وفد �إمار�تي 
م�شتوى  على  ب���ادرة  ك���اأول  �ل��ق��اه��رة  �إىل  �مل�شتوى  رف��ي��ع 
مل�شر  و�الإق��ت�����ش��ادي  �ل�شيا�شي  �ل��دع��م  لتقدمي  �ل��ع��امل 
�ل��وق��ت �لر�هن  �ل��ظ��روف �حل��رج��ة �لتي مت��ر بها يف  يف 
ب��اأح��رف م��ن نور  �ل��ت��اري��خ  �ل���ذي �شي�شجله  �مل��وق��ف  لهو 
وي�شاف للعالقات �لوثيقة �لتي تربط �شعبي �الإمار�ت 
من  لها  �أ�شيف  كما  عر�ها  تنف�شم  لن  بو�شائج  وم�شر 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �تخذه  �ل��ذي  �ل�شجاع  �ملوقف  قبل 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه خالل  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

حرب �أكتوبر �ملجيدة عام 1973 و�لذي مل ولن ين�شاه 
�لتاريخ على �الإطالق حيث تتالقى على �لدو�م مبادر�ت 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وتتو�ىل يف ظل قيادتها 
حياة  حتقيق  يف  �مل�شري  �ل�شعب  و�آم��ال  دوم��ا  �لر�شيدة 
م�شتقرة هانئة . و�أو�شحت �جلالية �مل�شرية يف برقيتها 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  نتوجه  �إذ  نحن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بال�شكر .. نثمن 
�الإهتمام  ب���االإم���ار�ت  �مل�شرية  للجالية  ك��اأف��ر�د  جميعا 
�ل��ب��ال��غ �ل���ذي ي��ول��ي��ه ل��ك��ل م��ا ي��ع��زز وي��دف��ع بالعالقات 
�مل�����ش��ري��ة �الإم���ار�ت���ي���ة ن��ح��و �ل��ت��ق��دم و�الإزده�������ار و�شعيه 
وحتقيق  ودع��م��ه  �لعظيم  م�شر  �شعب  مل�شاندة  �ل���دءوب 
�ل�شعبني  بني  �البديه  �لرو�بط  تقوية  �شاأنه  ما من  كل 
.. �شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظه ويرعاه وي�شدد 
مل�شر  و�شن�د�  ذخ��ر�  ويجعله  خطاه  �خل��ري  طريق  على 
�أب��ن��اء �جلالية  �أع���رب  ذل��ك  . يف غ�شون  �ل��ويف  ول�شعبها 
�مل�شرية مبدينة �لعني يف بيان لهم عن �إمتتنانهم لدولة 
�الإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. موؤكدين �أن �لعالقات 
بني �الإمار�ت وم�شر هي عالقات متجذرة ال ت�شمح باأي 
عابث �أن يعكر �شفوها �أو ينال منها. ورفع �أبناء �جلالية 
�لتهاين �إىل �شعب �الإمار�ت بحلول �شهر رم�شان �ملبارك 
.. م�شيدين باملبادر�ت �لتي �تخذتها دولة �الإمار�ت من 
�أجل دعم �أبناء �ل�شعب �مل�شري. و�أكد رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لنادي �مل�شري بالعني �ملهند�س حممد �شعيد �لد��شر �أن 
ما قامت به دولة �الإمار�ت منذ ثورة �ل�شعب �مل�شري يف 
تربط  �لتي  �لعالقات  عمق  يوؤكد  يونيو  من  �لثالثني 

�ل�شعبني �ل�شقيقني.

•• اأبوظبي- وام:

�مل�شرى  �ل�شعب  �أن  �لدولة  لدى  �شفري م�شر  تامر من�شور  �شعادة  �أكد 
لن ين�شى طو�ل تاريخه �ملوقف �الإمار�تى بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ملطالب  �ل��د�ع��م  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ل�شعب �مل�شرى �لتى خرج من �أجلها فى 30 يونيو. و�أ�شاف �شعادته �إن 
هذ� �ملوقف �لعروبى �الأ�شيل �شي�شعه �لتاريخ �إىل جو�ر موقف �الإمار�ت 

�لتاريخى �لد�عم مل�شر يف حرب �أكتوبر �ملجيدة.
وقال �ل�شفري من�شور �ن م�شر لن تن�شى �أي�شا �أن �أول زيارة لوفد ر�شمي 
دولة  م��ن  ك��ان  يونيو  ث��ورة  بعد  ي��زوره��ا  و�أج��ن��ب��ي  �مل�شتوى عربي  رفيع 
�المار�ت �ل�شقيقة برئا�شة �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار 
�الأمن �لوطني و�لذى نقل تهاين �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إخو�نه حكام �المار�ت �إىل �لرئي�س 
�ملرحلة  خ���الل  مل�شر  رئي�شا  من�شبه  ت��ول��ي��ه  مبنا�شبة  من�شور  ع���ديل 
و�لتقدم  �خل��ري  كل  ومل�شر  و�ل�شد�د  �لتوفيق  له  متمنني   .. �النتقالية 
و�الزدهار لتو��شل طريقها نحو �لبناء و�لتنمية وتقوم بدورها �لريادي 

و�حل�شاري عربيا ودوليا.
رفيعة  معنوية  م�شامني  حملت  �لزيارة  �أن  �إىل  من�شور  �ل�شفري  و�أ�شار 
كان لها �الأثر �لو��شح على رفع معنويات �ل�شعب �مل�شري �لذي ��شتقبل 
م��وؤ�زرة دولة �الم��ار�ت له بفرح كبري و�شعادة بالغة .. موؤكد� �أن �لدعم 

�ل�شيا�شى �المار�تى مل�شر فى هذه �ملرحلة �شيكون له مردوده �اليجابى 
د�خليا  و�آم����ان  بنجاح  �النتقالية  للمرحلة  م�شر  �ج��ت��ي��از  �شرعة  على 

وخارجيا.
ونوه �ل�شفري �مل�شري �إىل �أن �لوفد �الإمار�تى رفيع �مل�شتوى وقف خالل 
وغري  و�ال�شتثمار  �لطاقة  جم��االت  يف  م�شر  �حتياجات  على  �ل��زي��ارة 
�لدعم  جانب  �ىل  وه��ذ�  �لر�هنة  �لفرة  يف  ملحة  �حتياجات  من  ذل��ك 
�ملادي �ملتمثل فى قيام �المار�ت بتقدمي منحة مالية جلمهورية م�شر 
�لعربية قدرها مليار دوالر وقر�س بقيمة ملياري دوالر ب�شورة وديعة 
بدون فائدة لدى �لبنك �ملركزي �مل�شري ��شافة �إىل ن�شف مليار دوالر 

لتغطية �الحتياجات �مل�شرية من �ملحروقات و�لطاقة.
�أن �لعالقات �المار�تية �مل�شرية عادت بالفعل  و�أو�شح �ل�شفري من�شور 
�ىل م�شارها �الأخوى �لطبيعي بكل ما تعنيه �لكلمة من دالالت ومعان 
و�أنها �شت�شهد قريبا مزيد� من �لتعاون �ل�شادق فى �ملجاالت �القت�شادية 
و�لتجارية خا�شة فى جمال �ال�شتثمار حيث �شتعمل �المار�ت على �شخ 
مزيد من �ال�شتثمار�ت �لكربى و�ال�شر�تيجية فى �ل�شوق �مل�شرية مبا 
ي�شاعد على �حد�ث تنمية ت�شتوعب قطاعات عمالية عديدة وهو �الأمر 
.. م�شري�  �لبطالة  ن�شبة  و�نخفا�س  �النتاج  زي��ادة  على  �شي�شاعد  �ل��ذى 
�أن دولة �الم��ار�ت د�ئما ما تثمن دور �خل��رب�ت و�لكفاء�ت �مل�شرية  �إىل 
�ملختلفة �لتى �شاهمت يف بناء نه�شتها �ملعا�شرة و�لتى تعد مثال تنمويا 

ينظر �ليه �لعامل �جمع بتقدير و��شح و�عتبار كبري.

منظمة ب�شمة واأمل املوريتانية ت�شتفيد من 
م�شاعدات الهالل الأحمر الإماراتي

•• نواك�صوط -وام:

�ملقدمة  �مل�شاعد�ت  من  �ملوريتانية  �خلريية  و�أمل  ب�شمة  منظمة  ��شتفادت 
من �لهالل �الأحمر �الإمار�تي وذلك يف �إطار م�شروع �إفطار �ل�شائم �لذي 
با�شرت �شفارة �لدولة يف نو�ك�شوط تنفيذه. وقام حممد حمفوظ �حلمود 
�ل�شحي من �ل�شفارة بت�شليم �مل�شاعد�ت ملحمد ولد حممدو ولد باباه رئي�س 
�ملنظمات  و�أه���م  �خل��ريي  �لعمل  جم��ال  يف  �لنا�شطة  و�أم���ل  ب�شمة  جمعية 
�لتي تنفذ م�شروع �إفطار �ل�شائم يف موريتانيا. وت�شمل �مل�شاعد�ت كميات 
كبرية من �ملو�د �لغذ�ئية مثل �الأرز و�لقمح و�ل�شكر وزيت �لطهي و�شتتوىل 
منظمة ب�شمة و�أمل توزيع هذه �مل�شاعد�ت على �ملحتاجني. من جانبه عرب 
رئي�س �جلمعية عن �شكره وتقديره حلكومة دولة �الإمار�ت على هذه �للفتة 

�لكرمية و�لتي تعودو� عليها من �إمار�ت �خلري و�لعطاء.

زايد لالإ�شكان يحدد مواعيد العمل يف رم�شان املبارك
•• دبي-وام:

�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان عن حتديد �شاعات �لعمل �لر�شمي يف  �علن برنامج 
مر�كز خدمة �ملتعاملني مبقر �لربنامج �لرئي�شي بدبي وفروعه يف �إمارتي 
ر�أ�س �خليمة و�لفجرية خالل �شهر رم�شان �ملبارك ليبد�أ �لدو�م �لر�شمي 
�ملهند�شة جميلة حممد  �لثانية ظهر�. وتقدمت  �إىل  �لتا�شعة �شباحا  من 
�لفندي �ملديرة �لعامة لربنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان باالإنابة باأ�شمى �آيات 
برنامج  �إد�رة  وملجل�س  �ل��دول��ة  يف  �لر�شيدة  للقيادة  و�لتربيكات  �لتهاين 
�ل�شهر  �لربنامج مبنا�شبة حلول  وم��در�ء وموظفي  لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ 
�لكرمي د�عية �ملوىل �لعزيز �أن يعيد �ملنا�شبة �لكرمية على �لدولة وقيادتها 
تقدمي  على  حر�شه  �ل��ربن��ام��ج  و�أك���د  و�ل��ربك��ات  و�ليمن  باخلري  و�شعبها 
خدماته للمتعاملني خالل رم�شان �ملبارك �نطالقا من �شعيه يف �أن يكون 

�ملتعامل هو حمور �أعماله وخدمته يف مقدمة �أولوياته.

توا�شل املرحلة الثانية من حملة الهالل 
الأحمر لإغاثة النازحني من �شوريا اىل لبنان 

•• بريوت-وام:

تو��شلت �ملرحلة �لثانية من حملة 
�الإمار�تي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�ىل  �شوريا  م��ن  �لنازحني  الإغ��اث��ة 
�ل�شليب  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ل��ب��ن��ان 
�للبناين وباإ�شر�ف �شفارة  �الأحمر 
وت�شتفيد  ب����ريوت.  ل���دى  �ل���دول���ة 
�أ�شرة  �آالف   10 �مل�شروع  ه��ذ�  من 
مناطق  يف  م����ت����و�ج����دة  ن�����ازح�����ة 
�ل�شنية و�لكورة و�لبرون وجبيل 
و�أ�شاد  وعر�شال.  �خل��روب  و�إقليم 
�المار�ت  دول��ة  ب��دور  �مل�شتفيدون 
جانب  �ىل  �ل�����د�ئ�����م  ووق����وف����ه����ا 
ق�شيتهم منذ بدء �الأزمة يف �شوريا 
وحتى �الآن يف ظل ظروف �لنزوح 
�ل�����ش��ع��ب��ة. م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ومع 
ح��ل��ول ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �مل���ب���ارك مت 
�لبدء يف م�شروع �إفطار �شائم حيث 
ت�شتفيد منه �آالف �ال�شر �ملحتاجة 
م�����ن �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ني و�ل����الج����ئ����ني 
�ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني و�ل���������ش����وري����ني 
�ل��ن��ازح��ني وت��ق��در �ل��وج��ب��ات �لتي 
�لف   30 بحو�يل  لالأ�شر  �شتقدم 
منها  �شي�شتفيد  وب��ال��ت��ايل  وج��ب��ة 
مناطق  يف  ���ش��خ�����س  �ل����ف   150
و�لبقاع  بريوت وطر�بل�س و�شيد� 
�لفل�شطينية  �ملخيمات  جانب  �ىل 

ع��ني �حل��ل��وة و���ش��رب� و���ش��ات��ي��ال و 
�لربج �ل�شمايل.

ك���م���ا ����ش���ي���ق���وم �ل����ه����الل �الأح����م����ر 

ك�����ش��وة �لعيد  ب��ت��وزي��ع  �الإم����ار�ت����ي 
ع��ل��ى �الأط���ف���ال �مل��ح��ت��اج��ني وزك���اة 

�لفطر على م�شتحقيها.

ماجد الفطيم اخلريية تعتمد �شبعة ماليني درهم حلملتها الرم�شانية
•• دبي-وام: 

�عتمدت موؤ�ش�شة ماجد �لفطيم �خلريية �شبعة ماليني درهم ميز�نية حملتها �لرم�شانية 
خريكم خياركم الأهله بزيادة 13 يف �ملائة عن ميز�نية �لعام �ملا�شي. وتت�شمن �حلملة 
مو�ئد �إفطار �ل�شائمني و�ملري �لرم�شاين ف�شال عن توزيع �أمو�ل �لزكاة بالتن�شيق مع 

�شركائها يف 12 موؤ�ش�شة وجمعية خريية يف �لدولة.
 و�أو�شح �لدكتور جنيب �خلاجة ع�شو جمل�س �الأمناء و�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة ماجد 
و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  من  �شركائها  مع  بالعمل  �شتقوم  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �خلريية  �لفطيم 
�خلريية يف �إعد�د وتوزيع 135 �لف وجبة �إفطار يوميا يف �لعديد من �ملو�قع �ملختلفة 
و�لنو�دي �الجتماعية وتقدر قيمة  و�مل�شاجد  �ملكيفة  �لدولة منها �خليام  على م�شتوى 
هذه �لوجبات مببلغ مليون و820 �ألف درهم على �أن تقوم هذه �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات 
�لتنفيذ �شمن قو�عد  �خلريية بالدور �للوج�شتي يف �الإعد�د و�لتوزيع و�الإ�شر�ف على 

�ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة. 

مرور راأ�ض اخليمة يحتجز 
جمموعة من ال�شاحنات املخالفة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شمن حملة �لتوعية �ملرورية )�شالمة �ملركبة تعني �شالمتك( �لتي ت�شتمر 
ر�أ�س  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �د�رة  �لكرمي نظمت  �شهر رم�شان  ط��و�ل 
�خليمة برئا�شة �لعقيد علي �شعيد �لعلكيم مدير �الد�رة باالنابة وم�شاركة 
�ل�شاحنات  �ل�شباط و�الأف��ر�د حملة تفتي�شية للتاأكد من �شالمة  عدد من 
بقو�عد  �شائقيها  �لتز�م  من  و�لتاأكد  و�لفر�مل  �الن��ارة  و�أجهزة  و�طار�تها 

�ل�شري.
وقال �لعلكيم �ن �حلملة �ىل جانب كونها توعوية فهي تركز على �جلانب 
ل�شروط  �ملخالفني  لل�شائقني  خمالفات  حترير  ي�شمل  �ل��ذي  �لتفتي�شي 

�ل�شالمة �لتي ن�س عليها قانون �ملرور �الحتادي.
�لفلية مت �شبط وحجز عدد  �شارع  �لتفتي�شية على  وخالل وجود �حلملة 
�لتي  �مل��خ��ال��ف��ات  �أغ��ل��ب  �ن  �ىل  �لعلكيم  م�شري�  �مل��خ��ال��ف��ة   �ل�شاحنات  م��ن 
و�أهم  �أخ��ط��ر  م��ن  تعد  �لتي  �الط���ار�ت  �شالحية  لعدم  كانت  حتريرها  مت 

�ملخالفات الأنها تعر�س قائد �ملركبة و�الخرين للخطر .
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  �ىل  �مل��ذك��ورة  �ملخالفات  كافة  حتويل  مت  �ن��ه  �ىل  ولفت 
�لالزمة بحق  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  و�ل��دوري��ات ال�شتكمال  �مل��رور  �د�رة  يف 
يف  �لتفتي�شية  �حل��م��الت  م��ن  �مل��زي��د  تنظيم  ��شتمر�رية  م��وؤك��د�  �أ�شحابها 
خمتلف مناطق وطرق �المارة خا�شة خالل فرة �ل�شيف و�شهر رم�شان 
ملا  �ملرورية و�حل��د منها  �حل��و�دث  و�لتقليل من  �ملتهورين  �ملبارك ل�شبط 
ت�شببه من �زهاق �الأرو�ح �لعديد من �ل�شباب د�عيا �ل�شائقني �ىل �شرورة 
�اللتز�م بتنفيذ �لقو�عد �ملرورية �لتي و�شعت من �أجل �شالمتهم و�شالمة 

�جلميع.

الداخلية ممثلة يف القيادة العام ل�شرطة دبى حت�شد جائزة دولية 
•• دبى-وام:

يف  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  ح�شلت 
على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
�خلدمات  وت��ق��دمي  ج��ائ��زة حت�شني 
تكرمي  حفل  يف  �لعامة  �خلدمة  يف 
�ملتحدة  �المم  ب��ج��و�ئ��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�ل���ذي   2013 �ل���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ة 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �أقيم 
رئي�س  نائب  خليفة  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
جمل�س �لوزر�ء رئي�س �للجنة �لعليا 
و�الت�����ش��االت يف  �مل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 

مملكة �لبحرين �ل�شقيقة.
وكيل  ه��ون��غ��ب��و  وو  ����ش���ع���ادة  وق������ام 
�القت�شادية  لل�شوؤون  �لعام  �الأم��ني 
و�الجتماعية مبنظمة �الأمم �ملتحدة 
بت�شليم �للو�ء �لدكتور عبد�لقدو�س 
�الإد�رة  �لعبيديل مدير  عبد�لرز�ق 
�شرطة  يف  �ل�شاملة  للجودة  �لعامة 
دب�������ي ج�����ائ�����زة حت�������ش���ني وت����ق����دمي 
�خل��دم��ات يف �خل��دم��ة �ل��ع��ام��ة من 
ب��ني ف��ئ��ات �جل��ائ��زة �خل��م�����س منها 
�خلدمة  يف  �لف�شاد  ومكافحة  منع 
و�شع  يف  �مل�شاركة  وت�شجيع  �لعامة 
من  �ل���ق���ر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �ل�شيا�شات 
�مل��ب��ت��ك��رة وتطوير  �الآل���ي���ات  خ���الل 
�إىل  �حل���ك���وم���ة  يف  �مل���ع���رف���ة  �إد�رة 
جانب �إلغاء �لفو�رق بني �جلن�شني 

�ل��ع��ام��ة وذل����ك بهدف  يف �خل��دم��ة 
�كت�شاف �أحدث �البتكار�ت يف جمال 
يف  �ملهنية  �ل��ك��ف��اءة  وتقدير  �حلكم 
�لتميز يف  �لعامة ومكافاأة  �خلدمة 

�لقطاع �لعام.
وبهذه �ملنا�شبة �لعاملية ثمن �لفريق 
�ل�شعفار وكيل وز�رة  �شيف عبد�هلل 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ب��رن��ام��ج �ل�����ش��ي��خ خليفة 
للتميز �حلكومي و�أهد�فه وغاياته 
تطوير  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  �ل�شامية 

وتفعيل  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  �أد�ء 
�إ�شافة  �ل��دول��ة  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�إىل ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �الإب�����د�ع و�ل����والء 
موظفي  ج���م���ي���ع  ل�����دى  و�ل���ت���م���ي���ز 
هذ�  دور  موؤكد�  �حلكومي  �لقطاع 
�لربنامج �لذي يعد د�عما للجهات 
�لقوة  نقاط  معرفة  يف  �حلكومية 
�حللول  وت��ق��دمي  لديها  و�ل�شعف 
�الأد�ء من خالل  لتح�شني  �لفاعلة 
�ملحلية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة 

و�ل��ع��امل��ي��ة. و�أ�����ش����اف �ل�����ش��ع��ف��ار �إن 
حتقيق هذ� �لفوز نابع من �الهتمام 
�شمو  �لفريق  يوليه  �ل��ذي  �ملبا�شر 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ف��رق �ل��ع��م��ل الف��ت��ا �إىل 
من  فاعل  �إ�شهام  له  ك��ان  �شموه  �أن 
ملنت�شبي  �مل�شتمرة  توجيهاته  خالل 
وتفعيل  تطبيق  ب�����ش��رورة  �ل����وز�رة 
�الأف����ك����ار �مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي ت��ع��زز من 

�جلهود �الإ�شر�تيجية و�لتطويرية 
لالرتقاء بالعمل �ل�شرطي و�الأمني 
وتاأكيد  �مل�������ش���ت���وي���ات  �أف�������ش���ل  �إىل 
�شموه لقادة �ل�شرطة بالدولة على 
�الإجن�����از�ت �شمن  ���ش��رورة حتقيق 
جت�شيد�  و�لتميز  �جل���ودة  معايري 
الإ�شر�تيجية وز�رة �لد�خلية �لتي 
ت�شب يف تطوير �خلدمات و�الرتقاء 
بها وفق �ملعايري �ملتطورة للجمهور 
ثقتهم.  ويزيد  ر�شاهم  يحقق  مبا 
�أن  �أن��ه ومنذ  �ل�شياق  ه��ذ�  يذكر يف 
تاأ�ش�شت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
1956 تعمل �شرطة دبي  من عام 
من  �ملجتمع  خدمة  على  وقيادتها 
خالل حفظ �الأمن وتطبيق مفهوم 
�ملتعاملني و�لتعرف  رعاية وخدمة 
وتطلعاتهم  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع���ل���ى 
 .. �مل��ت��وق��ع  ف���وق  م��ا  �إىل  �مل�شتقبلة 
فحققت �لكثري من �الجناز�ت �لتي 
من  �لتميز  عر�س  على  بها  تربعت 
بني و�شيفاتها على �مل�شتوى �ملحلي 

و�الإقليمي و�لدويل.
�شهده  �ل��ذي  �لفوز  ه��ذ�  ومبنا�شبة 
�أل���ف �شخ�شية م��ن قادة  �أك���ر م��ن 
رفيعة  ووف��ود  �ل�شيا�شات  و�شانعي 
و�ملبتكرين  �ملمار�شني  من  �مل�شتوى 
وممثلي  �حل�����ك�����وم�����ة  جم��������ال  يف 
و�الإقليمية  �ل���دول���ي���ة  �مل��ن��ظ��م��ات 

و�ملنظمات  �الأك����ادمي����ي  و�ل���و����ش���ط 
غري �لربحية و�لقطاع �خلا�س من 
�أكر من 100 دولة ��شتطاعت �أن 
خالل  من  �لد�خلية  وز�رة  حت�شل 
���ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى ج���ائ���زة حت�شني 
تقدمي �خلدمات يف �خلدمة �لعامة. 
�للو�ء �لدكتور عبد�لقدو�س  و�أ�شار 
�ل���وز�رة من  ف��وز  �أن  �إىل  �لعبيديل 
بجائزة حت�شني  دبي  �شرطة  خالل 
ي���اأت م��ن فر�غ  �لعامة مل  �خل��دم��ة 
�هتمام  مو�شع  �جل��ان��ب  ه��ذ�  �أن  �إذ 
�لفريق  بتوجيهات  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
معايل  يف  وممثلة  �لد�خلية  وزي���ر 
�لفريق �شاحي خلفان متيم ونائبه 
�ملزينة  مطر  خمي�س  �للو�ء  �شعادة 
�مل���ب���ذول���ة يف  �إىل ج���ان���ب �جل���ه���ود 
للمجتمع  �لعامة  تقدمي �خلدمات 
�لفعال  و�ل����دور  �ملختلفة  وف��ئ��ات��ه��ا 
ملديري و�إد�رة و�أق�شام وفرق خدمة 
لتبنيها  دب���ي  ب�����ش��رط��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�لكثري من �ملبادر�ت يف هذ� �جلانب 
مبادر�ت  �إىل  ت�شنيفها  مت  �ل��ت��ي 
�إد�ري������ة هاتفية  م��ي��د�ن��ي��ة  خ��دم��ي��ة 
هذ�  يف  �جل��ه��ود  �آخ���ر  �إىل  تعليمية 
�الإطار حيث كان من هذه �ملبادر�ت 
مبادرة نظام مركز �الت�شال �خلا�س 

ت�شكيل  ومبادرة   901 باملتعاملني 
ف��ري��ق ت��ط��وي��ر ����ش��ت��ق��ب��االت �شرطة 
�شرطة  �إن�شاء جمل�س  دبي ومبادرة 
ومبادرة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خل��دم��ة  دب���ي 
�الإلكرونية  �خل����دم����ات  ت���ق���دي���ر 
و�لقنو�ت  �الإل��ك��روين  �ملوقع  على 

�الإلكرونية �الأخرى.
و�أكد �للو�ء �لعبيديل لقد �أ�شبحت 
بحد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ���ش��م��ات  م��ن 
ن��اج��ح��ة يف تطوير  م���ب���ادرة  ذ�ت���ه���ا 
وحت�����ش��ني خ��دم��ات �ل���د�ئ���رة و�لتي 
ت�شب جل �هتماماتها يف �خلدمات 
�ملتعاملني  خدمة  �إد�رة  طريق  عن 
ب�����ش��رط��ة دب����ي و�ل���ت���ي ت�����ش��ع��ى �إىل 
�ملركز  يف  ت��ك��ون  �أن  �إىل  يوؤهلها  م��ا 
تقدمي  فيه  ���ش��ارت  زم��ن  يف  �الأول 
للمتعاملني  �مل���م���ت���ازة  �خل����دم����ات 
�ملعيار �الأ�شا�شي ملدى تقدم وتطور 
�لدولة �حلديثة يف �لعامل .. م�شري� 
�إىل �أن �إد�رة خدمة �ملتعاملني تعمل 
ذ�ت  عمل  و�أنظمة  منهجيات  وف��ق 
�نطلقت  وم��ت��ط��ورة  �شلبة  ق��و�ع��د 
من خاللها �لعديد من �اللتز�مات 
�ملدرو�شة �لتي ترجم روؤى قيادتنا 
�ملتعاملني  خ��دم��ة  �إط����ار  يف  �لعليا 
ب�����ش��رط��ة دب����ي م���ن م��ي��ث��اق خدمة 
�ملتعاملني ومنهجية قياد�ت �شرطة 

دبي يف خدمتكم.
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العمل حتدد مواعيد العمل الر�شمية خالل �شهر رم�شان املبارك جمتمعية �شرطة اأبوظبي ت�شارك يف جمال�ض املواطنني الرم�شانية
�لوز�رة يف جميع �شاالت تقدمي �خلدمات على فرتني وفقا لنظام �ملناوبة 
�شباحا  �لتا�شعة  عند  �ل�شباحية  �لفرة  يف  �لر�شمي  �ل���دو�م  يبد�أ  بحيث 
وينتهي عند �لثانية بعد �لظهر بينما يبد�أ �لدو�م يف �لفرة �مل�شائية عند 

�لثانية ع�شرة و�لن�شف ظهر� وينتهي عند �خلام�شة و�لن�شف م�شاء.
يف  �ل���وز�رة  موظفي  جميع  على  و�مل�شائي  �ل�شباحي  �ل���دو�م  نظام  ويطبق 
و�ملكاتب  �الد�ر�ت  باقي  يف  �ملوظفني  باقي  �أم��ا  �ملتعاملني  خدمة  ���ش��االت 
من  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  �مل��ق��رر  �لر�شمي  �ل���دو�م  عليهم  في�شري 
�ملرن  �ل��دو�م  بنظام  �الخ��الل  ودون  ظهر�  �لثانية  وحتى  �شباحا  �لتا�شعة 
�ملا�شي  �شهر فرب�ير  ب��د�أت يف  �لعمل  وز�رة  �أن  يذكر  ب��ال��وز�رة.  به  �ملعمول 
تطبيق نظام �لدو�م �ملرن على موظفي �لوز�رة كافة يف ديو�نيها بابوظبي 

ودبي ومكاتبها يف �المار�ت �الأخرى. 

•• اأبوظبي-وام:

خدمة  ���ش��االت  جميع  يف  �لر�شمية  �لعمل  م��و�ع��ي��د  �لعمل  وز�رة  ح���ددت 
�ملتعاملني خالل �شهر رم�شان من �لتا�شعة �شباحا �إىل �خلام�شة و�لن�شف 
م�شاء. جاء ذلك يف تعميم �أ�شدره معايل �شقر بن غبا�س �شعيد غبا�س وزير 
�لعمل يف �شاأن �لدو�م �لر�شمي يف �شاالت تقدمي خدمات �لوز�رة للمتعاملني 
خالل �شهر رم�شان و�نطالقا من حر�س �لوز�رة على تدعيم تطلعاتها يف 
حتقيق روؤيتها باأن تكون �لنموذج �ملوؤ�ش�شي �حلكومي �ملتميز الد�رة �لعمل 
�ملو�رد  �شاأن  2008 يف  11 ل�شنة  و��شتناد� للمر�شوم بقانون �حتادي رقم 
�لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية والئحته �لتنفيذية و �لتعميمات �ل�شادرة 
�لر�شمية ملوظفي  �لعمل  �أن تكون مو�عيد  �لتعميم على  تنفيذ� له. ون�س 

�أفر�د  بني  و�لتو��شل  �لر�حم  ب��روح  يتميز  رم�شان  �شهر  �إن  حم��ريوم 
نقا�شا  ت�شهد  �لتي  �لرم�شانية  �ملجال�س  عقد  يف  ذل��ك  ويظهر  �ملجتمع 
هادفا ملختلف �مل�شكالت و�ملعوقات �لتي تظهر يف �الأحياء �ل�شكنية مثل 
��شتخد�م �الألعاب �لنارية وتوعية �ل�شغار مبخاطرها و�لتوعية باأهمية 
�شهر  ق��دوم  مع  تظهر  �ل��ذي  �الآف��ة  لهذه  و�لت�شدي  للت�شول  �لت�شدي 
رم�شان كما �أن �لتو��شل بني عنا�شر �ل�شرطة �ملجتمعية و�أفر�د �ملجتمع 
يقوي �لعالقة �ملجتمعية بينهما ويك�شب �لعمل �ملجتمعي قوة وثقة بني 
�جلمهور وعنا�شر �ل�شرطة. و�أو�شح مدير �إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية �أن 
�ملجال�س �لرم�شانية ت�شهد �لكثري من �للقاء�ت �ملجتمعية كونها جتمع 
بني �أول��ي��اء �الأم���ور و�الأب��ن��اء وب��ني �جل��ري�ن و�الأ���ش��دق��اء مما يزيد من 

تقوية �لر�بط و�ل�شلة بينهم وي�شيع �الأمن و�ال�شتقر�ر بني �جلميع.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شرطة �ملجتمعية مبادرة رم�شانية �شمن حملة �شرطة  �إد�رة  �أطلقت 
تقوم  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ومب��وج��ب  �شالمتك  �شعار  حت��ت  للتوعية  �أب��وظ��ب��ي 
�ملجال�س  �ملجتمعية بزيارة  �ل�شرطة  �لر�جلة مع عنا�شر من  �لدوريات 
فيها  يتم  �لتي  �ملجال�س  ه��ذه  يف  �ملو�طنني  مع  و�مل�شاركة  �لرم�شانية 
�لتحذير  مثل  �ملجتمعية  و�لق�شايا  �ملو�شوعات  من  �لعديد  مناق�شة 
م��ن �آف���ة �ل��ت�����ش��ول وخم��اط��ر ����ش��ت��خ��د�م �الأل���ع���اب �ل��ن��اري��ة. وق���ال �ملقدم 
تنتهز  �الإد�رة  �إن  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  مدير  حم��ريوم  بن  مبارك 
�لعليا  لقيادتنا  �لف�شيل  �ل�شهر  بحلول  �لتهنئة  لتقدمي  �لفر�شة  هذه 
�بن  و�أ���ش��اف   . �الإم���ار�ت  دول��ة  �أر���س  �ملو�طنني و�ملقيمني على  وجميع 

العلماء ال�شيوف يلقون اأوىل حما�شراتهم عن كيفية ا�شتقبال رم�شان

بداأت تنظم برامج خريية وثقافية وت�صتمر حتى 19 رم�صان

275 جهة على م�شتوى الدولة تنظم فعاليات لإحياء ذكرى رحيل ال�شيخ زايد

ناجي احلاي :الهدف التوعية باأهمية العمل الإن�شاين يف تعزيز الأمن املجتمعي

•• ابوظبي-الفجر:

بد�أ �لعلماء �شيوف �شاحب �ل�شمو 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
�لدولة  ،رئ���ي�������س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�ليومي  برناجمهم   ، �هلل  ،حفظه 
يتم  و�ل���ذي  رم�شان  �شهر  الإح��ي��اء 
تنظيمه بالتن�شيق بني وز�رة �شوؤون 
لل�شوؤون  �لعامة  و�لهيئة  �لرئا�شة 

�الإ�شالمية و�الأوقاف.
�أوىل  �ل����ع����ل����م����اء  �����ش���ت���ه���ل  ح����ي����ث   
من  ي��وم  �آخ���ر  م�شاء  حما�شر�تهم 
�شعبان يف عدد بامل�شاجد يف �أبوظبي 
ن�شتقبل  "كيف  ع�����ن�����و�ن   حت�����ت 
�ملحا�شر�ت  ب��د�ي��ة  ،يف   " رم�����ش��ان 
رف���ع �ل�����ش��ادة �ل��ع��ل��م��اء �أ���ش��م��ى �آيات 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لتقدير  �ل�شكر 
�لر�شيدة  و�ل��ق��ي��ادة  �ل��دول��ة  رئي�س 

�لتناف�س فيه باحلر�س  �إىل  د�عني 
و�الإكثار  و�لطاعات  �لعباد�ت  على 
م��ن ف��ع��ل �خل����ري�ت ، و�إ���ش��اع��ة روح 

�ملحبة و�الإلفة و�لتعاون .
�شعد  �لدكتور  �الأ���ش��ت��اذ   �أل��ق��ى  فقد 
خ��ل��ف ع��ب��د�ل��وه��اب ع��ب��د�هلل عميد 
ك��ل��ي��ة �ل����در������ش����ات �الإ����ش���الم���ي���ة يف 
�الأزهر �ل�شريف ب�شوهاج حما�شرة 
ز�يد يف  �ل�شيخ حممد بن  مب�شجد 
�أحمد  �لدكتور  وف�شيلة  �أبوظبي، 
ع��ل��ي ح�����ش��ن مدر�س  �أح���م���د  ع��ل��ي 
�ل�شريف  �ل�����ش��ري��ع��ة-�الأزه��ر  بكلية 
مب�����ش��ج��د �أب�����و �أي�����وب �الأن�������ش���اري ، 
�ل�شيد  �أ���ش��ام��ة  �ل��دك��ت��ور  وف�شيلة 
حم���م���ود حم���م���د ���ش��ع��د �الأزه�������ري 
مدر�س م�شاعد بكلية �أ�شول �لدين 
مب�شجد  �لزقازيق  �الأزه���ر  جامعة 
�ل�شيخ  ،وف�شيلة  عبد �هلل بن عمر 

بكلية  �لعايل  �لتعليم  �أ�شتاذ  عكوي 
م�شجد  يف  باملغرب  باأكادير  �الآد�ب 
، وف�شيلة  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن 
يف  �أ�شتاذ  مع�شر  عبد�هلل  �لدكتور 
يف  �الإن�شانية  و�لعلوم  �الآد�ب  كلية 
عبد�هلل  بن  حممد  �شيدي  جامعة 
خادم  ب��ن  بطي  م�شجد  يف  باملغرب 
، و�الأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ن��زي��ه حممد 
�أ�شتاذ  عبد�ملق�شود حممد مربوك 
و�لقانون-  �ل�شريعة  بكلية  م�شاعد 
ثاين  م�شجد  يف  �ل�شريف  �الأزه����ر 
بن مر�شد ، وف�شيلة �لدكتور عمر 
عبد �لفتاح حممد �إبر�هيم مدر�س 
باالأزهر  و�لقانون  �ل�شريعة  بكلية 
�ل�����ش��ري��ف يف م�����ش��ج��د م����رمي بنت 
طاهر  �لدكتور  وف�شيلة   ، �شلطان 
حممد عبد�حلكيم �أحمد �لفخر�ين 
م���در����س م�����ش��اع��د ب��ق�����ش��م �ل��ف��ق��ه يف 

ولالأمتني  كافة  �الإم���ار�ت  ول�شعب 
مبنا�شبة  و�الإ����ش���الم���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ق������دوم ���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل�����ب�����ارك ، 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح���ر����س  وث���م���ن���و� 
رئي�س �لدولة على �إثر�ء هذ� �ل�شهر 
�مل��ب��ارك و�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �الأوق����ات 
بالطاعات وعمل �خلري�ت ،و�أ�شادو� 
�لكرمي  �ل�����ش��ه��ر  ه���ذ�  بخ�شو�شية 
�لقر�آن،موؤكدين  فيه  �ن���زل  �ل���ذي 
�نه �شهر �لرحمة و�لغفر�ن ، و�شهر 
و�لعطف  و�ل���ت���ع���ا����ش���د  �ل����ر�ح����م 
ت�شاعف  ف��ي��ه  �ل��ن��ف��و���س،  و���ش��ف��اء 
وحتط  �ل��درج��ات  وترفع  �حل�شنات 
�خلطايا و�ل�شيئات وفيه ليلة خري 
�شهور  �أف�شل  ،وه��و  �شهر  �أل��ف  م��ن 
�ل���ده���ر مل���ا ف��ي��ه م���ن ب���رك���ات ،حيث 
باإ�شافته  وتعاىل  �شبحانه  �خت�شه 
�ل�شاحلة،  �الأعمال  �شائر  �إليه دون 

جمال فاروق جربيل حممود �أ�شتاذ 
�الإ�شالمية  �ل��دع��وة  بكلية  م�شاعد 
زر�رة  بن  �أ�شعد  مب�شجد  بالقاهرة 
�لدكتور  ،و�الأ�����ش����ت����اذ  �الأن���������ش����اري 
عبد�ملطلب  حممود  حممد  ح�شني 
�الإ�شالمية  �ل��در����ش��ات  كلية  عميد 
بقنا،مب�شجد  �ل�شريف  �الأزه���ر  يف 
�ل�شيخ  وف�شيلة   ، عفان  بن  عثمان 
عمر ح�شني عمر �خلطيب مدر�س 
وخ��ط��ي��ب وم��ف��ت��ي �ل��ي��م��ن مب�شجد 
�ل�شيخ  وف�����ش��ي��ل��ة   ، �الأ����ش���ع���دي���ن 
�ل���رف���اع���ي حم��م��د عبيد  م��ن�����ش��ور 
�مل�شرية  �الأوق��������اف  وز�رة  وك���ي���ل 
���ش��اب��ق��اً مب�����ش��ج��د و�ل�����دة ع��م��ري بن 
حممد  �ل��دك��ت��ور  ف�شيلة   ، يو�شف 
�ملغرب  �أ�شتاذ جامعي يف  �شرحبيلي 
�شلطان  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  مب�شجد 
عبد�لكرمي  �ل��دك��ت��ور  وف�����ش��ي��ل��ة   ،

هد�يا  وتوزيع  و�ملعاقني  لالأيتام 
عنهم  �ملعاناة  لرفع  �ملر�شى  على 

ومو��شاتهم يف مر�شهم . 
�إن هذه  �لفعاليات  وقال �حل��اي، 
�ل��ي��وم على  ه��ذ�  نقدمها يف  �لتي 
�أهميتها و�شموليتها تظل �شئيلة 
�ملغفور له  �إجن���از�ت وعطاء  �أم��ام 
�ل�شيخ ز�يد، �لذي غمرت �أعماله 
قر�ه  بكل  �لوطن  هذ�  �الإن�شانية 
�متدت  وم���دن���ه وم���ز�رع���ه ح��ت��ى 
و�ملحتاج  و�ل�شديق  خري�ته لالأخ 
�أيا كان موطنه، و�إننا مهما علمنا 
وقدمنا فاإننا لن نويف ز�يد �خلري 
�ل�شوؤون  وز�رة  و�أ����ش���اف:  ح��ق��ه. 
لتقدم  تعمل جاهدة  �الجتماعية 
�أف�����ش��ل��ه��ا يف يوم  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
حتقيقا  وذل���ك  �الإن�����ش��اين  �لعمل 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل باأن ينعم �أبناء 
ت��ف��يء عليهم  ب���دول���ة  �الإم�������ار�ت 
ومتنحهم �الأمن و�الأمان و�حلياة 

�لكرمية.

••  دبي- حم�صن را�صد

وموؤ�ش�شة  وز�رة   275 ب������د�أت 
�لدولة،  م�شتوى  على  وجمعية 
ت��ن��ظ��ي��م جم���م���وع���ة ك����ب����رية من 
�خلريية  و�ل���رب�م���ج  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، وذلك  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
�لعمل  ي�����وم  ف���ع���ال���ي���ات   ����ش���م���ن 
�الإن���������ش����اين �الإم������ار�ت������ي، �إح���ي���اء 
ل����ذك����رى �مل���غ���ف���ور ل����ه ب�������اإذن �هلل 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطنت �آل نهيان 
، وت�شتمر �لفعاليات حتى �لتا�شع 
�جلاري،  رم�شان  �شهر  من  ع�شر 
وقد و�شعت هذ� �لفعاليات حتت 
����ش���ع���ار ل���ف���ظ���ي، ه����و ح����ب ووف�����اء 
لها  �ل��ع��ط��اء، فيما و���ش��ع  ل��ز�ي��د 
�ملغفور  �شورة  ي�شم  رمزي  �شعار 
ز�يد  �ل�شيخ  ت��ع��اىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه 
�لعمل  ي����وم  ب���ع���ب���ارة  م�����ش��ح��وب��ة 

�الإن�شاين �الإمار�تي.
وق��ال ناجي �حل��اي مبارك وكيل 
�الجتماعية  �ل���������ش����وؤون  وز�رة 
باالإنابة، �أم�س �الأربعاء يف �الإحاطة 
�إن  ل���ل���وز�رة،  �لثانية  �الإع��الم��ي��ة 
دول���ة �الإم����ار�ت ه��دف��ت يف �إحياء 
ذكرى وفاة �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل 
�لتوعية  �الإن�����ش��اين،  ودوره  ث���ر�ه 
باأهمية �لعمل �الإن�شاين يف تعزيز 
بني  و�لتالحم  �ملجتمعي،  �الأم��ن 
�أفر�د �ملجتمع، م�شيفا كما تهدف 
�لذ�تية  �مل��ب��ادرة  ثقافة  ن�شر  �إىل 
و�ل�شباب  �لقادمة  �الأج��ي��ال  ل��دى 
�الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  و�ل���روي���ج 

�لناجحة و�ملوؤثرة يف �الإمار�ت.

�الأيتام و�ملعوقني و�ملر�شى.
وذكر �حلاي، �أن �جلهات �مل�شاركة 
وز�رة   275 ع�����دده�����ا  �ل����ب����ال����غ 
وم��وؤ���ش�����ش��ة وج��م��ع��ي��ة، ت�����ش��م 16 
موؤ�ش�شة  و21  �حت���ادي���ة  وز�رة 
و7جمال�س  �حت�����ادي�����ة  وه���ي���ئ���ة 
�ملحلية  ل���ل���ح���ك���وم���ة  ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
عام  ن���ف���ع  ذ�ت  و185جمعية 
جمعية  و36  خ��ريي��ة  وموؤ�ش�شة 
تنمية  م����ر�ك����ز   10 و  خ����ريي����ة 

�جتماعية تابعة للوز�رة. 
يكون  الأن  نتطلع  �حل���اي:  وق���ال 
عظمة  مب�������ش���ت���وى  �ل����ي����وم  ه������ذ� 
قدمها  �لتي  �الإن�شانية  �خلدمات 
ملو�طنيه  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
و�الإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء، ف��ق��د  ترك 
رفيعا  �إن�����ش��ان��ي��ا  �إرث����ا  �هلل  رح��م��ه 
ي�����ش��ت��م��ر م����اد�م����ت �حل����ي����اة على 
قيادة  �أل����ه����م  و�ل�������ذي  �الأر�����������س، 
�الإم��������ار�ت و���ش��ع��ب��ه��ا ح���ب �خلري 

و�الإيثار و�إغاثة �الآخرين.
و�أ�شار �حلاي باأن فعاليات �لوز�رة 
�ملبادر�ت  من  جمموعة  تت�شمن 
�أول��ه��ا م��ب��ادرة رم�شان ب��ارد وهي 
مع  بالتعاون  �جتماعية  ومبادرة 
جمعية بيت �خلري بدبي، تهدف 
�ملتعففة من ذوي  �الأ�شر  مل�شاعدة 
�مل���ح���دود وذل����ك لتوفري  �ل��دخ��ل 
حر�رة  عنها  تخفف  ب����اردة  بيئة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����الل  �ل�����ش��ي��ف 
�ملبارك وتتمثل يف توفري جهازي 
لكل  �أحدهما  �أو  وثالجة  تكييف 

�أ�شرة.
 وتنظم مبادرة بناء م�شجد للمرة 

و�أ�شار �حلاي، �إىل �أنه ياأتي تنفيذ 
�حلدث،  لهذ�  م�شركة  فعاليات 
�ل��ت��ز�م��ا ب��ق��ر�ر جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
ل�شنة   )7-1-14-295(
2012 بت�شمية يوم ذكرى رحيل 
�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ 
�الإن�شاين  �ل��ع��م��ل  ي����وم   ( ز�ي�����د 
�الإم��ار�ت��ي ( و�ل��ذي ي�شادف 19 
�إىل  رم�شان من كل ع��ام ، الفتا  
�ل�شوؤون  وز�رة  ت��ك��ل��ي��ف  مت  �ن����ه 
كافة  مع  بالتن�شيق  �الجتماعية 
�ل������وز�ر�ت و�مل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن �أجل 
ز�يد  �ل�شيخ  رحيل  ذك��رى  �إح��ي��اء 
�هلل  طيب  نهيان  �أل  �شلطان  ب��ن 
ثر�ه، باالإ�شافة �إىل تويل �لوز�رة 
دور �عتماد �الإط��ار �لعام ملبادر�ت 
�جل����ه����ات �مل�������ش���ارك���ة و�جل�������دول 
�ل��زم��ن��ي و�الإ�����ش����ر�ف �ل���ع���ام على 
ت���ن���ف���ي���ذ �خل����ط����ة و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 

و�ملبادر�ت.
�ل�������ش���وؤون  وز�رة  وك���ي���ل  و�أك��������د   
حر�س  ب���االإن���اب���ة،  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لوز�رة على �أن تكون �مل�شاركة يف 
وت�شم  و�شاملة  عامة  �لفعاليات 
جميع مكاتب �لوز�رة وموؤ�ش�شاتها 
�لعام  �ل��ن��ف��ع  ذ�ت  و�جل���م���ع���ي���ات 

و�جلمعيات �لتعاونية.
 وقال �حلاي، تنبع �أهمية �مل�شاركة 
يف هذ� �ليوم باإ�شافة �إىل �أهميته 
دليل  تعترب  �أنها  �إىل  �الإن�شانية، 
حب ووفاء لالأب �لقائد وتعبري� 
بحيث  نهجه  يف  �ال�شتمر�ر  على 
�الإن�شاين  �ل��ع��م��ل  م��ظ��ل��ة  ت�شمل 
�شيما  �مل��ج��ت��م��ع ال  �أف�����ر�د  ج��م��ي��ع 

م�شجد  ببناء  �شبق  حيث  �لثانية 
وت���ع���ت���رب هذه  ت�������ش���اد،  دول�������ة  يف 
ي�شاهم  خريية  �إن�شانية  �مل��ب��ادرة 
�لوز�رة  وموظفات  موظفي  فيها 
ولتحقيق  �إن�������ش���ان���ي���ة  ك���م���ب���ادرة 
�الأفر�د  بني  �الجتماعي  �لتكافل 
و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ع��م��ل �خل����ري ، 
دبي  جمعية  مع  بالتعاون  وذل��ك 
�خل����ريي����ة. ك��م��ا ت��ن��ظ��م �ل������وز�رة 
خريية،  جمعيات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
مبادرة خرينا الأهلنا وتهدف �إىل 
�ل�شرورية  �الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري 
ل����الأ�����ش����ر �مل���ت���ع���ف���ف���ة و�حل��������االت 
غ��ري �ل���ق���ادرة، م��ن خ���الل توزيع 
�مل����ري�ل����رم���������ش����اين وزك��������اة �مل����ال 
�إفطار  ووج���ب���ات  �ل��ع��ي��د  وك�����ش��وة 
�لتابعة  �مل��ر�ك��ز  بع�س  يف  ���ش��ائ��م 

للوز�رة .
ون��وه �حل��اي، �إىل �أن��ه �إ�شافة �إىل 
تلك �ملبادر�ت فاإن �لوز�رة �شتنظم 
و�الأن�شطة  �ل���رب�م���ج  م���ن  ع����دد� 
�ملر�شى،  ل��الأط��ف��ال  زي����ارة  منها 
وت��وزي��ع ك��وب��ون��ات م���و�د غذ�ئية 
، ومعر�س �شور  �ملتعففة  لالأ�شر 

لعطاء�ت ز�يد �خلري. 
 وتقيم وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية 
متفرقة  رم�شانية  جمال�س   10
يف �الإمار�ت يف �لر�بع و�لع�شرين 
من �شهر يوليو �جلاري و�ملو�فق 
�ل�شاد�س ع�شر من �شهر رم�شان، 

تتناول �إجناز�ت ز�يد �لعطاء. 
�أن �لفعاليات �خلا�شة  �إىل  و�أ�شار 
�ل�شيخ ز�يد ت�شمل  باإحياء ذكرى 
�لعيد  ك�شوة  ت��وزي��ع  على  ك��ذل��ك 

�ل�شيخ  مب�شجد  �ل�����ش��ري��ف  �الأزه����ر 
و�الأ�شتاذ   ، ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ���ش��خ��ب��وط 
�لدكتور خمتار مرزوق عبد�لرحيم 
�لدين  �أ���ش��ول  كلية  عميد  م���رزوق 
�ل�شريف  لالأزهر  �لتابعة  باأ�شيوط 

يف م�������ش���ج���د خ�������ادم ب�����ن ه���ي���م���ان ، 
�الأ�شتاذ �لدكتور عبد�لبا�شط �شعيد 
�للغة  كلية  عميد  عطايا  م�شطفى 
�ل���ك���وم يف م�شر  ب�����ش��ب��ني  �ل��ع��رب��ي��ة 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  مب�شجد 

�آل نهيان ،و�الأ�شتاذ �لدكتور عبا�س 
،رئي�س  �شليمان  عبا�س  ع��ب��د�ل��اله 
ق�شم �ل�شريعة �الإ�شالمية بدر��شات 
ع��ب��د �جلليل  م�����ش��ج��د  �ل���ق���اه���رةيف 

�لفهيم .

برعاية ماجد بن حممد 

توزيع 35 األف حقيبة رم�شانية يف دبي �شمن مبادرة الأجر
•• دبي-الفجر: 

بد�أت �للجنة �ملنظمة ملبادرة �الأجر ، �إحدى مبادر�ت �شمو 
�ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س هيئة 
دبي للثقافة و�لفنون بتوزيع 35 �ألف حقيبة رم�شانية 
�شمن  وذل��ك  �ل��دول��ة،  يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  توعوية 
�لتي حملت  �الأج��ر  مبادرة  �لثالثة من  �ل��دورة  ن�شاطات 
هذ� �لعام �شعار جز�ء �الإح�شان ، �أح�ِشن لغريك.. ت�شمن 
�أجرك ، و�لتي تدعو �إىل �لر�بط �ملجتمعي وحب �خلري 

و�لتاآلف و�لتقارب بني �أفر�د �ملجتمع. 
وحتتوي �حلقائب �لرم�شانية �لتي مت توزيعها بالتعاون 
مع د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي على 
�ملبارك،  رم�شان  �شهر  حول  توعوية  ومن�شور�ت  كتيبات 
�الأم��ة يف  ق��ادة  و   ، �ل�شائم  وه��م كتب حتت عنو�ن دليل 
، و  �أف��ك��ار ح��ول رم�شان  ، و  �أخ��الق �ل�شائم  ، و  رم�شان 
خمالفات يقع فيها بع�س �ل�شائمني ، و�إم�شاكية �ل�شهر 
وكتيب  �جل��ي��ب،  و�إم�����ش��اك��ي��ة  ه   1434 ل��ل��ع��ام  �لف�شيل 
لنف�شك وهو مرتبط  �أحب الأخيك ماحتب  حتت عنو�ن 
ب�شعار �ملبادرة للدروة �لثالثة جز�ء �الإح�شان مبا فيه من 
دعوة للمحبة و�الأخوة �لتي حث عليها �لدين �الإ�شالمي 

�حلنيف. 
�الإمار�ت  بالتعاون مع موؤ�ش�شة  وقد مت توزيع �حلقائب 
�ل�شريك  )�إم��ب��و���ش��ت(،  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ربي��دي��ة  للخدمات 

�ال�شر�تيجي ملبادرة �الأجر يف دورتها �لثالثة.
وقال فهد �حلو�شني، �ملدير �لتنفيذي بالوكالة ملجموعة 
بريد �الإمار�ت ي�شعدنا �أن ن�شهم يف هذه �ملبادرة �لكرمية 
مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  ماجد  �ل�شيخ  �شمو  من 
بنجاح  و�شلت  و�لتي  و�لفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س 

ل���ل���دورة �ل��ث��ال��ث��ة مل���ا ل��ه��ا م���ن �الأث�����ر �ل��ط��ي��ب ب���ني �أف����ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ع��م��ل��ت خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة على 
�لتذكري مبفاتيح �الأجر، ونحن بدورنا فاننا نقوم بتوزيع 
�حلقائب �لرم�شانية �لتي يتم �عد�دها للفئة �مل�شتهدفة 

يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�ل�شركات �خلا�شة. 
�إعالنات  تن�شر  �الأج��ر  م��ب��ادرة  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن 
ل���الإع���الم، وذلك  دب���ي  ع��ل��ى حم��ط��ات موؤ�ش�شة  ت��وع��وي��ة 
ب��ه��دف ن�����ش��ر �ل���وع���ي ح���ول �أه��م��ي��ة �الإح�������ش���ان ومكانته 
درو�س  عقد  �إىل  باالإ�شافة  �مل��ب��ادرة،  وتفا�شيل  �لدينية 
يومية يف �مل�شاجد وحما�شر�ت متفرقة ملوظفي �لدو�ئر 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية. 
 2011 ع��ام  �الأوىل  دورتها  �الأج��ر يف  �أن مبادرة  ويذكر 
قد جاءت لتذكر �ملجتمع باأهمية �شلة �لرحم و�لر�بط 
�ال����ش���ري حت���ت ���ش��ع��ار ���ش��ل وت���و�����ش���ل، (�ح���ف���ظ �شلتك 
�شعار  �لتي حملت  �لثانية  �ل���دورة  �أم��ا  �أج���رك).  ت�شمن 
فقد  �أج���رك)،  ت�شمن   .. قلبك  )�شف  و�لت�شامح  �لعفو 
و�حلث  �ل�شغينة  ع��ن  و�لبعد  �لقلوب  �شفاء  �إىل  دع��ت 
�الأرحام  �شلة  لتو��شل  �ملكمل  �ملجتمعي،  �لتقارب  على 
و�الأق���ارب و�جل���ري�ن و�الأ���ش��دق��اء و�حل��د من �مل�شاحنات 
عرب  ذل��ك  ويكون  وم��ر�ح��م.  متقارب  ملجتمع  للو�شول 
عدة فعاليات و�أن�شطة دينية توعوية خالل �شهر رم�شان 

�ملبارك. 
تاأتي �لدورة �لثالثة برعاية �شركة �الإمار�ت لالت�شاالت 
و�شر�كة  �الإ���ش��الم��ي.  �الإم�����ار�ت  وم�����ش��رف  دو  �ملتكاملة 
��شر�تيجية مع كل من د�ئرة �ل�شوؤون �ال�شالمية و�لعمل 
�خلريي بدبي، �ينوك، �لري�س للعطالت، جمموعة بريد 
�الإم��ار�ت، حكومة دبي �لذكية. وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم، 

�ل�شريك �الإعالمي للمبادرة. 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2013/6/17 م �ملودعة حتت رقم: 066297 
بتاريخ: / /200م �مل�شجلة حتت رقم:54840 

با�ش��م:موؤ�ش�شة �لزعيم �لتجارية
وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع خليفة ، �س.ب: 44196 ، هاتف: 026767008 ، فاك�س: 026767363

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�ملالب�س �لرجالية و�الطفال و�لن�شاء ولبا�س �لقدم و�الطفال و�لن�شائي و�غطية �لر�أ�س من �لرجال و�لن�شاء.

�لو�ق�عة بالفئة:25
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية:)  ( - ) / /200م(

�لتعديالت على �لطلب �ل�شابق:
عبارة عن ح�شان ��شفل �ل�شكل Gavallino وعلى ميينها كقالينو باللون �ال�شود و�البي�س.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2012/05/27 �ملودعة حتت رقم :  174337 
با�ش��م :  د�نوب ملو�د �لبناء )�س م ح(

وعنو�نه : �س ب : 18022 �ملنطقة �حلرة جبل على ، دبي ، � ع م 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الأحجار  ق�شور �خل�شب،  �ألو�ح �خل�شب،  �لر�شف،  �ملعاك�س، خ�شب  �الأخ�شاب، �خل�شب  وبالتحديد  �لبناء  مو�د 
�لطبيعية و�ل�شناعية و�ال�شمنت و�جلري و�ملونة و�حل�شى، �ملو��شري من �لفخار و�ال�شمنت، �ملو�د �لتي ت�شتخدم 

يف �إن�شاء �لطرق، �ال�شفلت و�لزقت و�لقطر�ن )�لقار(، �مل�شاكن �ملتنقلة، �الآثار �مل�شنوعة من �حلجر، �ملد�خن 
�لو�ق�عة بالفئة   : 19

و�شف �لعالمة    : هي عبارة عن كلمة Unoplex   مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �الأ�شود
�ال�ش��ر�طات   : دون �شرط

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن . 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة-�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2012/03/4 �ملودعة حتت رقم :  170133 
با�ش��م : :  حممد �شعد نعماين

وعنو�نه : �س ب 186315، دبي ، �أ ع م                         
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

و�شف �لعالمة: هي عبارة عن كلمة  Saad Nomani مكتوبة باللغة �لالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون 
�الأ�شود

�ال�ش��ر�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن . 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة-�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  
                                

                                        
�ملودعة بالرق�م: 56384

با�ش������م : مهي�س �دو�نى جويندر�م
وعنو�ن����ه:  �س ب 7441، �إمارة دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�شجلة حتت رقم:      )45716(     بتاريخ: 2004/3/23 
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف : 2013/10/10
�أخ��رى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.
�ال�شر�طات: بدون

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد-�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري

ق�شم �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

فقد�ن جو�ز �شفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ر���ش��ول جالل 

ج��ول ب��اد خ���ان    - باك�شتاين  

�جلن�شية  -  جو�ز �شفره رقم 

)8706121(     من يجده 

رقم       بتليفون  �الت�شال  عليه 

050/7739195
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الهالل الأحمر تنظم برامج تدريب �شيفية لطلبة املدار�ض الثانوية والكليات اجلامعية بالدولة
•• اأبوظبي-وام:

بد�أت باملقر �لرئي�شي لهيئة �لهالل �الأحمر يف �أبوظبي بر�مج 
2013 خلم�شني طالبا وطالبة من  �لتدريب �ل�شيفي للعام 
طلبة �ملد�ر�س �لثانوية و�لكليات �جلامعية من خمتلف �إمار�ت 
�الإجازة  فرة  خالل  مرة  الأول  �لهيئة  تنفذها  و�لتي  �لدولة 

�ل�شيفية.
وتفعيل  �مل��و�ط��ن��ني  �لطلبة  ك��ف��اءة  رف���ع  �إىل  �ل����دورة  وت��ه��دف 
دوره����م يف ���ش��وق �ل��ع��م��ل و����ش��ت��غ��الل �أوق����ات ف���ر�غ �ل�����ش��ب��اب يف 
بر�مج تدريبية مكتبية متعددة تزيد من مهار�تهم وخرب�تهم 

2013 وتوزيع �مل�شاركني فيه من �لطلبة  �لتدريبية ل�شيف 
على فروع و�إد�ر�ت �لهيئة يف �ملقر �لرئي�شي.

للمنت�شبني  منا�شبة  فر�شة  �ل�شيفي  �لتدريب  ب��ر�م��ج  وتعد 
�لدر��شية  مر�حلهم  �خ��ت��الف  وع��ل��ى  �ل��ط��الب  م��ن  لها  ك��اف��ة 
بطبيعة  لتعريفهم  لهم  بالن�شبة  كبرية  �أهمية  ذ�ت  وتعترب 
وحماية  �شون  يف  �الإن�شانية  ور�شالته  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  عمل 

كر�مة �الإن�شان د�خل �لدولة وخارجها.
وت�شتمر فعاليات �لرب�مج �لتدريبية �خلا�شة بطلبة �ملد�ر�س 
ملدة  �الأح��م��ر  �لهالل  مكاتب  يف  �جلامعية  و�لكليات  �لثانوية 

�شهرين. 

�لعملية من خالل تدريبهم �لعملي يف خمتلف فروع و�إد�ر�ت 
�لهيئة.

�لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�رة  مدير  �لطنيجي  �إبر�هيم  �أحمد  وق��ال 
�ن  على  حت��ر���س  �لهيئة  �أن  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  بهيئة  ب��االإن��اب��ة 
�جلامعية  و�لكليات  �لثانوية  �ملد�ر�س  وطالبات  طلبة  يكت�شب 
و�ملهار�ت  باملعارف  تزودهم  �لتي  �لعملية  �خل��رب�ت  �ملزيد من 
�الإد�ري������ة �مل��ك��ت��ب��ي��ة خ���الل م�����ش��ريت��ه��م �ل��در����ش��ي��ة وت��رف��ع من 
للدخول  وتاأهيلهم  �لتخرج  قبل  و�لعملي  �لعلمي  م�شتو�هم 

ل�شوق �لعمل بكفاءة عالية وثقة بالنف�س.
وقامت �لهيئة عرب ق�شم �لتدريب و�لتطوير باإعد�د �لرب�مج 

�شرطة اأبوظبي و�شركة هاري�ض �شي�شتمز توقعان 
مذكرة تفاهم يف اأنظمة املعلومات اجلغرافية

•• اأبوظبي-وام:

للعمليات  �لعامة  �الإد�رة  يف  ممثلة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وقعت 
�ملركزية مركز نظم �ملعلومات �جلغر�فية �الأمني مذكرة تفاهم مع �شركة 
مدير  �لري�شي  نا�شر  �أحمد  �للو�ء  �ملذكرة  وقع  �شي�شتمز.  �أطل�س  هاري�س 
عام �لعمليات �ملركزية ب�شرطة �أبوظبي وو�شلي كوفيل نائب رئي�س �ل�شركة 
�ملدير �لعام لل�شركة يف �ل�شرق �الأو�شط. ومتثل �ملذكرة .. �الأ�شا�س لتعاون 
�أطل�س  هاري�س  و�شركة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  بني  �الأم��د  طويل 
�إىل تطوير برنامج تدريبي مبو��شفات دولية يركز على  �شي�شتمز يهدف 
�لعاملة  �لكو�در  دعم  يف  ويتخ�ش�س  �الأمنية  �جلغر�فية  �ملعلومات  �أنظمة 
�أف�شل  �أبوظبي �ملتو��شل لتطبيق  �إطار �شعي �شرطة  يف �ملجال �الأمني ويف 
�ملمار�شات �لعاملية و�أحدث �لتقنيات وتتالءم مع �شيا�شة �لتدريب �ملعتمدة. 
�أمني  معهد  �إن�شاء  بهدف  �جل��دوى  در��شة  �إج��ر�ء  يف  �لطرفان  و�شيتعاون 
لتدريب  عاملي  متيز  مركز  مبثابة  ليكون  �جلغر�فية  �ملعلومات  الأنظمة 
�لعمل  جم��االت  يف  �جلغر�فية  �ملعلومات  �أنظمة  تقنيات  �أف�شل  وتطبيق 

�ل�شرطي و�ل�شالمة �لعامة و�الأمن �لد�خلي.
وز�رة  �ملقبل من �شباط و�شباط �شف  �إع��د�د �جليل  �ملعهد على  و�شيعمل 
الأنظمة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  و����ش��ت��خ��د�م  تطبيق  على  وتدريبهم  �لد�خلية 

�لقيا�شي  و�لتوحيد  �لبيني  �لت�شغيل  قابلية  ل�شمان  �جلغر�فية  �ملعلومات 
للحلول �مل�شتخدمة على �مل�شتوى �الحتادي.

�أحد مبادر�ت  �لب�شرية  �لقوة  �أن تطوير  �لري�شي  �أحمد نا�شر  �للو�ء  و�أكد 
يتما�شى مع  �لد�خلية مبا  ل��وز�رة  �لر�ئدة  �لروؤية  لتحقيق  �ال�شر�تيجية 

�أولوية �ال�شتغالل �الأمثل للمو�رد �لب�شرية.
�لد�خلية  وز�رة  بالتعاون مع  �ل�شركة  �شعادة  �أع��رب كوفيل عن  من جانبه 
�ملعهد  جلعل  �خل��رب�ت  ونقل  �الإمار�تية  �ل��ك��و�در  تطوير  برنامج  لتطوير 
ما يخ�س  �ملعلومات �جلغر�فية يف  �أنظمة  تطبيق  ر�ئ��دة يف جمال  و�جهة 

�لعمل �ل�شرطي و�ل�شالمة �لعامة و�الأمن �لد�خلي.
و�أكد �لر�ئد حممد �شالح �ملن�شوري مدير مركز نظم �ملعلومات �جلغر�فية 
�الأمني �أن �لدعم �ملتو��شل �لذي نتلقاه من �لقيادة �ل�شرطية كان له بالغ 
�ملعلومات  �أنظمة  تقنيات  وتطبيق  �لوطنية  ب��ال��ك��و�در  �الهتمام  يف  �الأث���ر 
�جلغر�فية يف جمال �لعمل �ل�شرطي و�ل�شالمة �لعامة مبا يخدم متطلبات 
�لعمل بقيادة �ل�شرطة و�لدفاع �ملدين ووحد�ت �ل�شرطة �ملختلفة بالدولة 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مقر  يف  �ملذكرة  توقيع  ح�شر  و�ملنطقة. 
�إد�رة �ل�شركة وليون �شيفامبري �ملدير  �أحمد �شديق �ملطوع رئي�س جمل�س 
باملركز  �لتدريب  وح��دة  رئي�س  �ل�شام�شي  �شلطان  و�مل���الزم  لل�شركة  �لعام 

وعدد من �مل�شوؤولني بال�شركة.

رئي�ض جمل�ض اأمناء مركز جامع ال�شيخ زايد يهنئ رئي�ض الدولة ونائبه بحلول رم�شان
وتقدم   . للياليه  و�إث�����ر�ء  �لف�شيل  بال�شهر  و�ح��ت��ف��اء 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر  بجزيل 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
ب�شكل  �شاهمت  �لتي  وتوجيهاته  دعمه  على  �لرئا�شة 
دوره  وتعزيز  و�أه��د�ف��ه  �جلامع  ر�شالة  حتقيق  يف  كبري 
و�لدويل  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  و�حل�شاري  �لثقايف 
برنامج  تفا�شيل  ع��ن  �لزعابي  �أح��م��د  معايل  وك�شف   .
�ملركز لالحتفاء بال�شهر �لكرمي و�لذي �شيكون جزء من 
�حتفاالته بالذكرى �خلام�شة الإن�شائه وي�شمل برنامج 
رم�شان عدة فعاليات منها م�شروع م�شابيح رم�شانية 
�لذي ي�شت�شيف نخبة من م�شاهري قر�ء �لقر�آن �لكرمي 
الإحياء �شالتي �لر�ويح و�لتهجد طو�ل �شهر رم�شان 
بعد  يوميا  يلقيها  �لتي  �ملحا�شر�ت  وب��رن��ام��ج  �مل��ب��ارك 
�شالة �لر�ويح �أحد �لعلماء من �شيوف رئي�س �لدولة 
مع ��شتمر�ر برنامج �لذكر �حلكيم �لذي ينظمه �جلامع 
على مد�ر �لعام وهو يت�شمن حما�شر�ت �أ�شبوعية تقام 
كل �أربعاء تتناول مو��شيع متنوعة كاالإعجاز يف �لقر�آن 
�ل��ك��رمي وح��ب �ل��وط��ن و�الأ���ش��رة و�ملجتمع . و�أع��ل��ن �أن 
�أب��رز �جلهات �حلكومية  وبالتعاون مع عدد من  �ملركز 
�شيو��شل تنظيم م�شروع �إفطار �شائم �لذي يقام �شنويا 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  روح  ع��ن 
�لف�شيل  �ل�شهر  �أي��ام  على مد�ر  �ملا�شي  �لعام  و��شتقبل 

�أكر من 700 �ألف �شائم . 

•• اأبوظبي-وام:

رف��ع م��ع��ايل �أح��م��د جمعة �ل��زع��اب��ي ن��ائ��ب وزي���ر �شوؤون 
�ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �أم���ن���اء م��رك��ز ج��ام��ع �ل�شيخ 
ل�شاحب  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى  �لكبري  ز�يد 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب  دبي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�ل��ف��ري��ق  �الإم����ار�ت  حكام 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل��وط��ن و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى هذه  ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة و�أب���ن���اء 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  �لطيبة  �الأر���س 
�أن يعيده على قيادتنا وبالدنا  د�عيا �هلل �لعلي �لقدير 
باخلري و�ليمن و�لربكات وعلى كافة �ل�شعوب �لعربية 
وثمن   . و�الزده���ار  �لتقدم  ودو�م  ب��االأم��ن  و�الإ�شالمية 
�ل�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  �لدولة  به  تقوم  ما  معاليه 
يف  م�شهود  دور  م��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�إعمار  و�شماحته  و�شطيته  باالإعالء من  �لدين  رعاية 
�مل�شاجد ون�شر �لقر�آن �لكرمي ورعاية مر�كز �لتحفيظ 
و�إحياء �شنة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�أقطار  خمتلف  من  �لعلماء  با�شت�شافة  ثر�ه  �هلل  طيب 
�لعامل �الإ�شالمي الإلقاء �لدرو�س و�ملحا�شر�ت �إ�شتقباال 

مدير عام حماكم دبي يعتمد الفعاليات الرم�شانية لنادي حماكم دبي الريا�شي الثقايف 
•• دبي-وام:

بن  �شعيد  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �عتمد 
ه�����زمي م���دي���ر ع�����ام حم���اك���م دبي 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن���ادي 
�لثقايف  �ل��ري��ا���ش��ي  دب����ي  حم���اك���م 
خ������الل ����ش���ه���ر رم�������ش���ان �جل������اري 
و�لتو��شل  �لر�بط  تعزيز  بهدف 
�الج��ت��م��اع��ي ب��ني �مل��وظ��ف��ني ون�شر 
�ل�����وع�����ي �ل����ث����ق����ايف و�الج���ت���م���اع���ي 
و�لريا�شي يف حماكم دبي..�إ�شافة 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  ن�شر  �إىل 
حملة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  وت��ت�����ش��م��ن   .
ز�ي����د ع��ط��اء م��ت��ج��دد حت��ت مظلة 
�الإمار�تي  �الإن�����ش��اين  �ل��ع��م��ل  ي���وم 
وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن جم���م���وع���ة من 
�خلا�شة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ن�����ش��اط��ات 
�الأيتام  ع��ل��ى  ه���د�ي���ا  ت���وزي���ع  م��ث��ل 
ودع��م م��ب��ادرة ع��الج جلمعية بيت 
�ل�شحة  هيئة  بالتعاون مع  �خلري 
بدبي لعالج �ملع�شرين من �ملر�شى 
وحفر عدد من �آبار �ملاء يف �أفريقيا 
وت����وف����ري م�����ش��ت��ل��زم��ات ع�����دد من 
ورعاية  �ملحتاجة  لالأ�شر  �حل��رف 
و�مل�شاهمة  �ل��ع��ل��م  طلبة  م��ن  ع���دد 
و�مل�شاهمة  �ل��غ��ارم��ني  م�����ش��روع  يف 
وت�شتهدف  �الأي����ت����ام  ����ش���ن���دوق  يف 
على  �ملر�جعني  وكذلك  �ملوظفني 
�إط����ار تعزيز  ح��د ���ش��و�ء وذل����ك يف 
�الجتماعي  و�ل��ر�ب��ط  �ل��ت��و����ش��ل 
ب����ني م���وظ���ف���ي �مل���ح���اك���م . وذك����ر 
ع��ل��ي �حل��و���ش��ن��ي رئي�س  �إب���ر�ه���ي���م 
حماكم  ل��ن��ادي  �لتنفيذية  �للجنة 
�ل���ث���ق���ايف مدير  �ل���ري���ا����ش���ي  دب�����ي 
�أن  �رت��اأت  �للجنة  �أن  �لتنفيذ  �إد�رة 
ت��ت��و����ش��ل ف��ع��ال��ي��ات �ل��ن��ادي خالل 
من  �لتقليل  م��ع  �لف�شيل  �ل�شهر 
�إىل  و�لتوجه  �لريا�شية  �الأن�شطة 
و�لتثقيفية  �الجتماعية  �الأن�شطة 
�أ�شا�س عمل �لنادي  و�لتي هي من 
�ملحا�شر�ت  �شل�شلة من  من خالل 

و�لدينية  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  و�ل����ن����دو�ت 
طو�ل �أيام �ل�شهر �لف�شيل ي�شتفيد 
م�شري�  دبي  حماكم  موظفو  منها 
جمل�س  م��ع  �لتن�شيق  مت  �ن���ه  �إىل 
دبي �لريا�شي مل�شاركة فريق نادي 
حماكم دبي لكرة �لقدم يف �لدورة 
بنك  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
و�أ�شار   . �ل��وط��ن��ي  دب���ي  �الإم������ار�ت 
لنادي  �لتنفيذية  �للجنة  رئ��ي�����س 
ن��ادي حماكم  �أن  �إىل  دب��ي  حماكم 
دبي حر�س هذ� �لعام على �حلفاظ 
على �الأجو�ء �لروحانية من خالل 
�ل����ق����ر�آن  حت��ف��ي��ظ  دورة  �إط�������الق 
حلفظ  �ل�شيفي  ل��ط��الب  �ل��ك��رمي 
�أبناء  لت�شجيع  وذلك  لقمان  �شورة 
�الإقبال على تالوة  �ملوظفني على 
وح��ف��ظ وجت��وي��د �ل���ق���ر�آن �لكرمي 
 . م�شجع  تناف�شي  ج��و  خ��الل  م��ن 
حماكم  ن���ادي  �أن  �حلو�شني  وذك���ر 

دبي وبالتعاون مع د�ئرة �ل�شياحة 
و�ل����ت���������ش����وي����ق �ل�����ت�����ج�����اري ����ش���وف 
يخ�ش�س كاونر للد�ئرة يف مبنى 
و�لرويج  للتعريف  دب��ي  حم��اك��م 
�شيتم  ك��م��ا  �ل��رم�����ش��اين  للملتقى 
للتمكني  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  دع���م 
�الجتماعي من خالل بث �إعالنات 
�لعر�س  ���ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�أج�����ل جمع  يف ���ش��ال��ة ن���اي���ف م���ن 
لالأيتام  �لتربعات  م��ن  ع��دد  �أك��رب 
مع  وبالتعاون  للموؤ�ش�شة  �ملنتمني 
يتم  �شوف  للمعاقني  ر����ش��د  مركز 
للمعاقني  �ل�شدقات  �أم���و�ل  جمع 
د�خلية  �إع��الن��ات  ن�شر  م��ن خ��الل 

للموظفني �لر�غبني بامل�شاركة.
م�شابقة  ت��خ�����ش��ي�����س  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا 
ثقافية ملوظفي �ملحاكم على مدى 
تكرمي  يتم  �أن  على  �أ�شابيع  ثالثة 

�لفائزين يف نهاية كل �أ�شبوع . 

�شيفنا مميز 2013 ي�شتقطب 15 األف طالب وطالبة

وزارة الأ�شغال العامة تنظم ور�شة توعوية حول التغذية ال�شليمة خالل �شهر رم�شان املبارك 
•• دبي-الفجر:

نظمت وز�رة �ال�شغال �لعامة �شباح 
يوليو   9 �مل���و�ف���ق  �ل���ث���الث���اء  ي����وم 
2013 �م�س ور�شة توعوية حول  
�ل�����ش��ل��ي��م��ة خ����الل �شهر  �ل��ت��غ��ذي��ة 
رم�شان �ملبارك( يف ديو�ن �لوز�رة 
ب���دب���ي، ب��ح�����ش��ور م������در�ء ون����و�ب 
�الق�شام وموظفي  وروؤ�شاء  �مل��در�ء 
�لوز�رة. و�و�شحت �لدكتور لطيفة 
يف  �لتغذية  ق�شم  رئي�س  �مل��رزوق��ي 
كيفية  ع��ل��ى  �لقا�شمي  م�شت�شفى 
�ل�شحي  �ل���غ���ذ�ء  �إع�����د�د وجت��ه��ي��ز 
للح�شور  �ل���ن�������ش���ائ���ح  وت����ق����دمي 
�لوجبة  ت�������ش���م���ل  �أن  ب���������ش����رورة 
�لغذ�ئية �خلبز و�لفو�كه و�الألبان 
و�لبطاطا  و�الأرز  �مل��ل��وح��ة  قليلة 
وبكميات  �مل��ط��ه��ي��ة  �خل�������ش���ر�و�ت 
كبرية  كميات  تناول  الأن  معقولة 
�لدهون  م��ن  وع��ال��ي��ة مب��ح��ت��و�ه��ا 
و�ل���ربوت���ي���ن���ات و�ل�������ش���ك���ري���ات قد 
�أثناء  بالعط�س  �ل�����ش��ائ��م  ت�شيب 
�ل���ن���ه���ار ، ي���ه���دف �ل���ربن���ام���ج �ىل 
�لغذ�ء  �أهمية  ح��ول  �لوعي  ون�شر 
�لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت  و�تباع  �ل�شحي 

�ل�شليمة.
�لتغذية  �أ���ش��ا���ش��ي��ات  ع��ل��ى  ورك����زت 

كما �و�شحت �ملرزوقي رئي�س ق�شم 
�لتغذية يف م�شت�شفى �لقا�شمي �إن 
�لربنامج ياأتي يف �إطار جهود �إد�رة 
�ل��ت��ث��ق��ي��ف �ل�����ش��ح��ي ل���دع���م منط 
�لذي  �ل�شليمة  �ل�شحية  �حل��ي��اة 
ميثل �لعامل �لرئي�شي يف �لوقاية 
موؤكد�  �مل���زم���ن���ة  �الأم�����ر�������س  م���ن 
�ل�شحي  �ل���غ���ذ�ء  �إخ��ت��ي��ار  �أه��م��ي��ة 
�مل������ت������و�زن وجت����ن����ب �ل���ك���ث���ري من 
�لتي  �لغذ�ئية  و�لتقاليد  �لعاد�ت 

على  تطبيقها  وكيفية  �مل��ت��و�زن��ة 
رم�شان  �شهر  يف  �الف��ط��ار  م��ائ��دة 
باملمار�شات  و�ل��ت��ع��ري��ف  �مل���ب���ارك 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي تكفل 
حتقيق تو�زن غذ�ئي �شليم خالل 
�ل�شهر �لف�شيل وبيان دور �لتغذية 
يف �لوقاية من �الأمر��س �ملختلفة 
و�ل�شكري  �ل����دم  ���ش��غ��ط  ك��ارت��ف��اع 
معدالتها  وزي��ادة  و�لكولي�شرول 

عند �مل�شابني.

وتتناق�س  �ل�شيام  �شهر  ت�شاحب 
مع فل�شفة هذ� �ل�شهر و�أ�شافت �أن 
�أثبتت  �حلديثة  �لعلمية  �الأبحاث 
�أن لل�شيام فو�ئد عظيمة البد �أن 
ج�شمه  ليخل�س  �مل�شلم  يغتنمها 
و�لكولي�شرول  �لز�ئد  �ل��وزن  من 
�لدهنية على  و�لر�شيبات  �ل�شار 
�لكبد منوها باأن �لتح�شن �ل�شحي 
بنمط  �ل�شخ�س  �إلتزم  كلما  ي��زد�د 
تناول  خ��الل  من  �ل�شحي  �حلياة 

•• اأبوظبي-وام:

مميز   �شيفنا  م�����ش��روع   ��شتقطب 
ينفذه  و�ل��������ذي   2013 ل���ل���ع���ام 
جم���ل�������س �أب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�أبوظبي  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ك��ات��ب��ه 
حو�يل  �لغربية  و�ملنطقة  و�ل��ع��ني 
موزعني  وطالبة  طالب  �أل��ف   15
�أن�شطة  ت��ق��دم  م���رك���ز�    66 ع��ل��ى 
�مل�شروع  يهدف  متنوعة.  ريا�شية 
للمو�هب  �مل��ب��ك��ر  �الإك��ت�����ش��اف  �إىل 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة ورع���اي���ت���ه���ا الإع�������د�د 
وب��ن��اء �أب��ط��ال �أومل��ب��ي��ني يف خمتلف 
�مل�شروع  يت�شمنها  �ل��ت��ي  �الأل��ع��اب 
�جلوجيت�شو  �أل��ع��اب  مقدمتها  ويف 
و�لرماية  و�لتايكو�ندو  و�لكار�تيه 
و�ل��ف��رو���ش��ي��ة وغريها  و�ل�����ش��ب��اح��ة 
يقدمها جمل�س  �لتي  �الألعاب  من 
للطلبة  جم��ان��ا  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�����ش��ارك��ني. و�أك���د م��ع��ايل �لدكتور 
مديرعام  �خلييلي  خمي�س  مغري 
�عتز�ز  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 

ل���ق���ط���اع �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل���در����ش���ي���ة يف 
�أن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س 
�لن�شاط �لريا�شي يف �شيفنا مميز 
�لتي  �الأ�شا�شية  �ملحاور  �أحد  ميثل 
�لتدريب  م��ي��ادي��ن  للطالب  تهيئ 
و�ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ري��ا���ش��ي م���ن خالل 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ن�����ش��اآت 
�مل���ر�ك���ز وع���ن طريق  �مل���وج���ودة يف 
�ل�����ت�����ع�����اون م�����ع ع�������دد م�����ن �أك�����رب 
�ملتخ�ش�شة  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات 
يف �إمارة �أبوظبي و�لتي تعد معلما 
ر�ئد  دور  ولها  �الإم���ارة  من معامل 
و�ملجتمعية  �لريا�شية  �مل�شرية  يف 
�لقو�ت  �شباط  �أن��دي��ة  بينها  وم��ن 
و�أبوظبي  و�ل���ف���ر����ش���ان  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ل��ري��ا���ش��ي وك���ار�ك���ال ل��ل��رم��اي��ة يف 
�أبوظبي ومركز �لهو�يات يف �لعني 
ونادي �لظفرة للفرو�شية و�لنادي 
�ل��غ��رب��ي ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
قال  ناحيته  من  �لغربية.  �ملنطقة 
نا�شر خمي�س �مل�شرف على م�شروع  
�خ��ت��ي��ار جمل�س  �إن  �شيفنا مم��ي��ز  

�مل�شروع  تنفيذ  مبو��شلة  �ملجل�س 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ي��رج��م  �ل���ذي 
كو�در  ببناء  يتعلق  فيما  �لر�شيدة 
خمتلف  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  وط��ن��ي��ة 
�شامل  �إط��ار  يف  �لريا�شية  �الألعاب 
من رعاية هذه �لكو�در من �لن�سء 
و�ل�شباب وتوفري �لبيئة �لريا�شية 
م��ن حتقيق  منهم  ك��ل  �لتي متكن 
�ملحلية  �مل����ن����اف���������ش����ات  يف  ح���ل���م���ه 
و�الإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل����دول����ي����ة. و�أ����ش���ار 
م��ع��ال��ي��ه �إىل �الإق���ب���ال �ل��ك��ب��ري من 
�لطالب و�لطالبات على �الإنخر�ط 
يف �الألعاب �لتي يقدمها �مل�شروع يف 
�أبوظبي  �إم��ارة  �ملناطق يف  خمتلف 
�مل�������ش���روع خالل  م���وؤك���د� جن����اح   ..
�ل�شنو�ت �ملا�شية يف تزويد �لو�شط 
�لريا�شية  و�الحت����اد�ت  �لريا�شي 
�لالعبني  من  ب��ك��و�در  �ملتخ�ش�شة 
�لذين مت �إعد�دهم يف هذه �ملر�كز 
ورعايتهم ب�شورة علمية يف مد�ر�س 
حممد  �أو���ش��ح  جانبه  من  �ملجل�س 
�لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري  �شامل 

�شيفنا  مل�شروع   للتعليم  �أبوظبي 
�لريا�شية  �ل�������ش���االت  يف  مم���ي���ز  
�مل��غ��ل��ق��ة ل��ع��دة �أ���ش��ب��اب ف��ه��ي توفر 
لتعزيز  و�مل��ث��ال��ي��ة  �ملنا�شبة  �لبيئة 
�لطالب  ل��دى  �جلماعي  �ل�شلوك 
على  ت�شجعهم  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 
على  و�لتغلب  �ل��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة 
�الأج�����و�ء �حل����ارة و�ل��رط��وب��ة ومن 
�لبولينج  ريا�شة  �لريا�شات  ه��ذه 
ب���ن���اء �جل�شم  ت�����ش��اع��د ع��ل��ى  �ل���ت���ي 
حيث جتمع بني �لتحدي و�لت�شلية 
ومتار�س  عاليا  جهد�  تتطلب  وال 
ومكيفة  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ����ش���االت  يف 
معتمدين  مب����درب����ني  وجم����ه����زة 
قو�نني  ع��ل��ى  �ل���ط���الب  ي����درب����ون 
�للعبة وكيفية م�شك �لكرة ورميها. 
و�أ�شاف �أن خطة مركز �لبولينج يف 
�ملتعاونة  �إحدى �جلهات  �خلالدية 
تق�شيم  ع��ل��ى  ت���ق���وم  �مل�������ش���روع  م���ع 
�لطالب �شمن جمموعات تنا�شب 
�أعمارهم بجانب تنظيم م�شابقات 
ب��ي��ن��ه��م ما  �مل��ن��اف�����ش��ة  ل��ت��ع��زي��ز روح 

�ملركز  يف  ي��وج��د  �أن����ه  �إىل  م�����ش��ري� 
12 م�شار� للعبة مما ي�شاعد على 
حيث  متعددة  جمموعات  ت�شكيل 
للمركز  �ال�شتيعابية  �لطاقة  تبلغ 
100 طالب من خمتلف �الأعمار. 
�أبليغا�س  بريلن  قالت  جهتها  من 
تدريب  يتم  �إن��ه  �لبولينج  م�شرفة 
�ل���ط���ال���ب وف����ق����ا مل���ع���اي���ري �الأم������ن 
و�ل�شالمة يف لعبة �لبولينج و�لتي 
�ملتدرب  �ل��ط��ال��ب  �رت������د�ء  ت�����ش��م��ل 
حذ�ء مانع لالإنزالق يوفره �ملركز 
فالتعرق  �للعب  قبل  �ليد  وتعقيم 
بالكر�ت  و�الإم�����ش��اك  �للعب  �أث��ن��اء 
�شخ�س  م��ن  �ك��ر  م��ن  مل�شها  �لتي 
ق��د تنقل �الأم��ر����س م�����ش��ددة على 
�أن يتبع �لطالب تعليمات  �شرورة 
�شالمته  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �مل������درب 
و�شالمة �ملعد�ت ف�شال عن �إجر�ء 
باإ�شر�ف  ب�شيطة  �إح���م���اء  عملية 
�لطالب  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �مل�����درب 
يح�شلون  �ملناف�شات  يف  �لفائزين 

على كاأ�س و�شهادة. 

�لطازجة  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����ش��رو�ت 
ومنتجاتها  و�الأل����ب����ان  و�مل��ج��ف��ف��ة 
و�لبقول  و�حل��ب��وب  �لد�شمة  غ��ري 
�لريا�شة  ومم��ار���ش��ة  و�الأ����ش���م���اك 
وحيوية  ن�شاط  على  للمحافظة 
�جل�شم. و�أكدت �أن حت�شن �ل�شحة 
يف �ل�����ش��ي��ام ���ش��ب��ب��ه �الأ���ش��ا���ش��ي هو 
�لطعام  م���و�ع���ي���د  يف  �الإن����ت����ظ����ام 
و�الإع�����ت�����د�ل يف �ل��ك��م��ي��ات وح���رق 
�ل�������ش���ع���ر�ت و�ل����ده����ون �ل���ت���ي تعد 
�جل�شم  ملقاومة  �لرئي�شي  �ل�شبب 
يقل  وب��ال��ت��ايل  �الأن�����ش��ول��ني  لعمل 
تر�شيب �لدهون على �لكبد وينتج 
م�شاد�ت  م���ع���دالت  �رت����ف����اع  ع��ن��ه 
�ل�شو�رد  و�ن���خ���ف���ا����س  �الأك�������ش���دة 
�حل�������رة ب����ال����دم �ل����ت����ي ت����زي����د من 
�لكولي�شرول  ت��ر���ش��ي��ب  خ��ط��ورة 
�ل�شر�يني  ج�����در�ن  ع��ل��ى  �ل�����ش��يء 
و�الأمر��س  �ل���دم  �شغط  و�رت��ف��اع 

�ل�شرطانية.
ويف ن��ه��اي��ة �ل��ور���ش��ة مت �ل���رد على 
�حل�شور  ومالحظات  ��شتف�شار�ت 
ح�������ول م����و�����ش����وع �ل�����ور������ش�����ة ومت 
�ملرزوقي  لطيفة  �ل��دك��ت��ورة  �شكر 
قبل  م��ن  �شكر  ���ش��ه��ادة  وت�شليمها 
على  �حل���ك���وم���ي  �الت�������ش���ال  �د�رة 

تقدميها للور�شة �لتوعوية.

فقد�ن جو�ز �شفرت
ديليبكومار  �مل��دع��و  فقد  
كري�شنان ناير    - هندي  
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره 
  )1814796( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/5018184

فقد�ن جو�ز �شفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ ك���اي���ال����س 
م���اه���اف���ري ب������ر��������ش������اد          - 
ه���ن���دي  �جل��ن�����ش��ي��ة  -  جو�ز 
)1303982( رق��م  �شفره 

�شادر من �لهند     من يجده 
رقم       بتليفون  �الت�شال  عليه 

050/6129549

فقد�ن جو�ز �شفرت
فقد  �ملدعو/ حممد عارف 
بنغالدي�س    - ن���ور   حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
�شا   )0268437( رق���م 
در من بنغالدي�س من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/2717320

فقد�ن جو�ز �شفرت
��شماعيل  �مل��دع��و/  ف��ق��د  
خ�������ان م�����ري ب�����اد������ش�����اه  - 
�جلن�شية    ب���اك�������ش���ت���اين 
ج��������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
)4107272(  من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/7523877
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الدفاع املدين ي�شارك يف اجتماعات احلماية املدنية بجنيف
•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة  مدير  �لزعابي  عبد�هلل  حممد  �لعميد  برئا�شة  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  من  وفد  �شارك 
�لدفاع �ملدين يف ر�أ�س �خليمة يف �أعمال �جتماعات �ملنظمة �لدولية للحماية �ملدنية و�لدفاع �ملدين 
�لدورة �لعادية رقم 46 للمجل�س �لتنفيذي ملنظمة �حلماية �ملدنية �لتي عقدت يف جنيف يومي 27 

و 28 يونيو �ملا�شي.
ومت خالل �الجتماعات مناق�شة عدد من �ملو�شوعات �ملتعلقة بتعزيز �لتعاون بني �لدول يف جماالت 
�إىل  �إ�شافة  �ملجال  ه��ذ�  �الأع�شاء يف  �ل��دول  و�ال�شتفادة من جت��ارب  �خل��رب�ت  وتبادل  �مل��دين  �لدفاع 

حتديد يوم �لدفاع �ملدين لعام 2015.
و�شم �لوفد كال من �لعقيد جمعة �شامل �لدهماين مدير عام �لدفاع �ملدين يف �أبوظبي باالإنابة و�ملقدم 

حممد عبد�هلل �لتكاوي مدير �إد�رة �ال�شر�تيجية وتطوير �الأد�ء يف �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين.

الإمارات حلقوق الإن�شان تثمن قراري رئي�ض الدولة ونائبه الإفراج عن �شجناء
روح  ن�شر  ديننا �حلنيف من  عليه  يحثنا  �لدولة وعمال مبا 

�لتعاون و�لت�شامح.
�الإن�شان  حلقوق  �الإم����ار�ت  جمعية  تقدمت  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �لتهاين  �آي���ات  باأ�شمى 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  و�شاحب  �لدولة 

�لوزر�ء حاكم دبي 
�شائلة  �ل��ع��ه��ود  و�أول���ي���اء  �الإم������ار�ت  ح��ك��ام  �ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب 
�أن يعيد هذه �ملنا�شبة �لكرمية على �شموهم  �ملوىل عز وجل 
باخلري و�ل�شعادة وموفور �ل�شحة و�لعافية وعلى �شعب دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شعوب �الأمة �لعربية و�الإ�شالمية 

باخلري و�ليمن و�لربكات. 

�أبوية  لفتة  هي  �لر�شيدة  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه  �إن  باجلمعية  بهم 
ونائبه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة  �إن�شانية 
و�أع�شاء �ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت الأبناء وطنهم �لغايل 
م��و�ط��ن ومقيم على  ب��ني  �لتمييز  ع��دم  و����ش��ح على  ودل��ي��ل 
�أر�س �لدولة و�إميانا منهم باأن �الإن�شان خطاء وال مانع من 
�إعطائهم �لفر�شة كي يفتحو� �شفحة جديدة يف حياتهم مع 

�أ�شرهم ويعودو� لالنخر�ط يف �ملجتمع من جديد.
و�أو�شح على �شامل �لقي�شي �أن هذه �لقر�ر�ت �لر�شيدة �شتبث 
�إىل  م�شري�  و�أ�شرهم  عنهم  �ملفرج  نفو�س  يف  و�ل�شرور  �لفرح 
لي�شت غريبة من حكامنا حفظهم �هلل يف  �مل��ب��ادر�ت  �أن هذه 
�أر�س  �إدخال �لفرح و�لروح �الإيجابية �إىل كل من يقيم على 

•• دبي-وام:

�أ�شادت جمعية �الإمار�ت حلقوق �الإن�شان بقر�ر �شاحب �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
973 �شجينا مم��ن ���ش��درت بحقهم �أح��ك��ام يف  ب��االإف��ر�ج ع��ن 

ق�شايا خمتلفة. 
وثمنت قر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ملوؤ�ش�شات �لعقابية  625 نزيال من نزالء  �هلل باالإفر�ج عن 

و�الإ�شالحية يف دبي مبنا�شبة حلول �شهررم�شان �ملبارك.
و�مل�شتبة  �ل�شجناء  جلنة  رئي�س  �لقي�شي  ���ش��امل  علي  وق���ال 

�شاحي خلفان يدعو لتبني التفكري الإبداعي التقني يف �شرطة دبيامل�شروع الإن�شاين ملوؤ�ش�شة خليفة ل�شالح النازحني ال�شوريني اإىل لبنان يحظى باهتمام كبري
•• اأبوظبي-وام:

�لكبري  �الن�����ش��اين  �مل�����ش��روع  حظي 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  �أطلقته  �ل��ذي 
ز�يد �آل نهيان لالعمال �الن�شانية 
�إىل  �ل�شوريني  �لنازحني  ل�شالح 
على  كبري  لبناين  باهتمام  لبنان 
و�ل�شعبي.  �ل��ر���ش��م��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني 
وثمن وزر�ء وم�شوؤولون لبنانيون 
�مل���������ش����روع �الن���������ش����اين و�ع����ت����ربوه 
�شموله  حيث  من  �الك��رب  �مل�شروع 
��شطرو�  �لذين  �لنازحني  الآالف 
ب�شبب  �����ش����وري����ا  م�����ن  ل����ل����خ����روج 
هذ�  �ن  وق����ال����و�  ف��ي��ه��ا  �الو�����ش����اع 
�ل�����ذي �علن  �مل�������ش���روع �الن�������ش���اين 
�شحفي  م����وؤمت����ر  يف  �م�������س  ع���ن���ه 
�شفارة  ون��ظ��م��ت��ه  ب����ريوت  يف  ع��ق��د 
دول����ة �الم�����ار�ت ل���دى ل��ب��ن��ان يعد 
لبنان كونه  ن��وع��ه يف  م��ن  �الأك���رب 
��شرة  �أل��ف   135 ي�شمل �كر من 
�شورية نازحة تتو�جد يف �الر��شي 

�للبنانية حاليا.
و�أ�شاد معايل و�ئل �أبو فاعور وزير 
�للبناين  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
�لعربية  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  ب�����دور 
ز�يد  بن  وموؤ�ش�شة خليفة  �ملتحدة 

�أحمد  و�ل�شيد  ب��ريوت  يف  �ل��دول��ة 
�إب���ر�ه���ي���م �ل���ظ���اه���ري مم��ث��ل عن 
بالدولة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وف����د 
�أن  لبنانيون  وم�����ش��وؤول��ون  ووزر�ء 
ميزة ه��ذ� �مل�����ش��روع �الن�����ش��اين هي 
�شتغطي  �الن�شانية  �مل�شاعد�ت  �ن 
وغري  �مل�شجلني  �لنازحني  جميع 
�مل���ن���اط���ق  �مل�������ش���ج���ل���ني يف ج���م���ي���ع 
ظل  يف  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار  �للبنانية. 
تدهور �أو�شاع �لنازحني من �شوريا 
�ىل لبنان ومعاناتهم �مل�شتمرة فاإن 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�لعزم  تعقد  �الإن�شانية  ل��الأع��م��ال 
على مو��شلة جهودها �لر�مية �إىل 
توفري �الإغاثة �لالزمة للنازحني 
وتوؤكد م�شاندتها ودعمها الأولئك 
�لذين ت�شررو� جر�ء �لنز�ع �لد�ئر 

يف �شوريا.
وقال �شعادة حممد حاجي �خلوري 
�إن �أولويتنا �لق�شوى هي �مل�شاعدة 
يف تخفيف معاناة �ل�شعب �ل�شوري 
ت��ق��دمي ك��ل م��ا يف و�شعنا  و�أي�����ش��ا 
�لظروف  مو�جهة  يف  مل�شاعدتهم 
يو�جهونها  �لتي  و�مل��وؤمل��ة  �ل�شعبة 
ب���ذل���ك من  ت���ق���وم  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  و�ن 
خ����الل �ل��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل وث���ي���ق مع 

يف  �الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل 
�لعمل �الإن�شاين ..موؤكد� �أن لبنان 
�مل�شاعد�ت  ه��ذه  مثل  �ىل  بحاجة 
�لنازحني  �أع������د�د  ل��ت��ز�ي��د  ن���ظ���ر� 
�لد�خلية  وزي��ر  ممثل  و�أك��د  �إليها 
�ل��ل��ب��ن��اين �ل��ع��م��ي��د ب��ي��ار ���ش��امل �أن 
�إىل  ت������ز�ل  وال  ك���ان���ت  �الإم����������ار�ت 
جانب ق�شايا �ملحتاجني يف جميع 
لبنان  يف  خ�شو�شا  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
م�شيد� بامل�شروع ومبادرة موؤ�ش�شة 
خ��ل��ي��ف��ة ل���الأع���م���ال �الإن�����ش��ان��ي��ة يف 
وقوفها �لد�ئم �ىل جانب �لق�شايا 
حممد  �شعادة  و�أع��ل��ن  �الإن�شانية. 
ح����اج����ي �خل��������وري �مل����دي����ر �ل���ع���ام 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  ملوؤ�ش�شة خليفة 
ح�شر  �ل��ذي  �الن�شانية  لالأعمال 
�ط��الق �مل�شروع يف ب��ريوت �أن هذ� 
�ل��ع��م��ل �الن�������ش���اين �ل��ع��ظ��ي��م جاء 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
بهدف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل��ن��ازح��ني �لذين  �ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن 

��شطرو� �ىل مغادرة �ر��شيهم.
�لذي  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  وذك��ر 
�ل�������ش���ي���د ح���م���د حممد  ح�������ش���ره 
�شفارة  ب��اع��م��ال  �ل��ق��ائ��م  �جلنيبي 

ب��ع��ث��ات و���ش��ف��ار�ت دول���ة �الإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �لدول �ملجاورة 
موؤكد� �نه �شيتم �جناز هذه �ملهمة 
باأعمال  �لقائم  و�أك���د  جيد  ب�شكل 
�شفارة �لدولة يف بريوت من جانبه 
�أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
تلو  �مل�شاعدة  تقدم  والت��ز�ل  كانت 
�الأخرى ل�شالح �لنازحني على كل 
كبار  من  وهي  �للبنانية  �الأر��شي 
موؤ�ش�شة  بجهود  و�أ���ش��اد  �ملانحني. 
�الإن�شاين  �لعمل  جمال  يف  خليفة 
بتوجيهات  ي��اأت��ي  و�ل����ذي  �ل��ك��ب��ري 
�ل�شيخ  �ل�شمو  كرمية من �شاحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ملو�قف  رج��ل  �هلل  حفظة  �ل��دول��ة 
و�شاحب �الأي��ادي �لبي�شاء ور�عي 
�أنحاء  جميع  يف  �الإن�����ش��اين  �لعمل 

�لعامل.
وقال �إن �الإم��ار�ت تعد و�حدة من 
�ل�شوري  لل�شعب  �مل��ان��ح��ني  �أك����رب 
�أنها  ..م���وؤك���د�  �ملحنة  ه��ذه  خ��الل 
�شتو��شل جهودها بكل عزم لتقدمي 

كل �مل�شاعد�ت �ل�شرورية.
وتقدم موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان لالأعمال �الإن�شانية مبوجب 
�لكبري  �الن�������ش���اين  �مل�������ش���روع  ه����ذ� 

م�شاعد�ت �إن�شانية �غاثية و�شحية 
ت�شتهدف حو�يل 135 �ألف �أ�شرة 
�شورية تقيم يف �الر��شي �للبنانية. 
ومنذ بد�ية �الأزمة �ل�شورية كانت 
موؤ�ش�شة خليفة من �أوىل موؤ�ش�شات 
�ل����ع����م����ل �خل���������ريي و�الن�����������ش�����اين 
�إغ��اث��ات عاجلة �ىل  �أر���ش��ل��ت  �ل��ت��ي 
�لرعاية  م���ع���د�ت  ���ش��م��ل��ت  ل��ب��ن��ان 
�ل�شحية و�الأغذية و�أدو�ت �لطبخ 
حيث  �لطبية  و�ملعد�ت  و�الغطية 
نحو  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  م��ن  ��شتفاد 
من  �شخ�شا  و730  �أل��ف��ا   267
�ملوؤ�ش�شة  وتعمل  �الأزم���ة.  �شحايا 
�الغاثية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  على 
و�الم��د�د�ت �لطبية �ىل �لنازحني 
�ل�������ش���وري���ني يف �ل�������دول �الخ�����رى 
باال�شافة  وت��رك��ي��ا  �الردن  م��ث��ل 
من  �لتخفيف  ب��ه��دف  ل��ب��ن��ان  �ىل 
كاهل  تثقل  �لتي  �ل�شديدة  �ملحنة 
تنفيذ  يف  وي�������ش���ارك  �ل���ن���ازح���ني. 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �ملوؤ�ش�شة  م�شاريع 
موزعني  �إم��ار�ت��ي��ا  م��ت��ط��وع��ا   20
�لبلد�ن  ه���ذه  يف  �مل��خ��ي��م��ات  ع��ل��ى 
�ل�شرورة  وق��ت  �مل�شاعدة  لتقدمي 
�لو�شع  عن  مف�شلة  تقارير  ورفع 

للموؤ�ش�شة. 

�لنظارة �لذكية من خالل كامري�ت مثبتة على نظار�ت 
كافة  ونقل  �شا�شة  و�لعر�س من خالل  للت�شوير  قابلة 
و�لعمليات  و�ل���ك���و�رث  و�الأزم������ات  �حل�����و�دث  تفا�شيل 
�ل�شرطية �إىل �إد�رة مركز �لقيادة و�ل�شيطرة يف �الإد�رة 

�لعامة للعمليات.
دب��ي عمليا من  �ل��ع��ام ل�شرطة  �ل��ق��ائ��د  و���ش��اه��د م��ع��ايل 
�الل��ك��روين بعد  �ملخالفات  خ��الل دوري��ة �شرطة نظام 
موؤكد�  �أد�ئها  وتقييم  �لدوريات  من  عدد  على  جتربته 
�أن هذه �لتقنية �مل�شتخدمة �شت�شاهم يف �أر�شفة وت�شجيل 
�لطرقات  �ملوجودة على  �لتحركات  كافة �حلو�دث وكل 

بطريقة �شهلة تتيح �لرجوع لها يف �أي وقت.
ومتكن هذه �لتقنية �جلديدة �ل�شابط �ملناوب يف غرفة 
�لعمليات من �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة يف �لوقت �ملنا�شب 
وتقدميها  �الأح������د�ث  ت��وث��ي��ق  يف  ف��ائ��دت��ه��ا  ج��ان��ب  �إىل 
عن  �ل��وق��وف  من  �ل�شباط  ومتكني  �ملخت�شة  للجهات 
�أق�شر  �أ�شباب �حل��و�دث وتقدير �خل�شائر يف  قرب على 

وقت ممكن.
على  �لتدريب  �أعمال  يف  �أي�شا  �لتقنية  هذه  وت�شتخدم 
�لتعامل مع �حلو�دث على �ختالف �أنو�عها �إ�شافة �إىل 
�ل�شرطة  لرجل  �شمعية  ت�شجيل  �أجهزة  تركيب  �شرعة 
�أث��ن��اء ن��زول��ه م��ن �ل��دوري��ات �الأم��ن��ي��ة يف ح��ال��ة ت�شجيل 
يف  �ملتفوقني  بتكرمي  معاليه  ووجه  �ملرورية  �ملخالفات 

��شتخد�م �لنظام. 

•• دبى-وام:

�لعام  �لقائد  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  وجه 
لو�شع  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف  �لعلمي  �ملجل�س  دب���ي  ل�شرطة 
�لذكية  �الأن��ظ��م��ة  �إىل  ل��ل��ت��ح��ول  م�شتقبلية  ت�����ش��ور�ت 
تقنية  و�إب��د�ع��ات  �أف��ك��ار  وتبني  �لدقة  بالغة  و�لتقنيات 
دبي  �شرطة  �لكرونية حديثة تخدم م�شتقبل  وبر�مج 
وتطوير �مل�شاريع �لعلمية وت�شاهم يف �إيجاد بيئة تتطور 
تخدم  �لتي  و�ملو�شوعات  و�الب��ت��ك��ار�ت  �الأف��ك��ار  خاللها 
و�شرعة  �جل��رمي��ة  مكافحة  يف  �إ�شر�تيجيتها  وت��دع��م 
�لقب�س على �جلناة ون�شر �الأمن و�لطماأنينة وت�شخري 
تخدم  �لتي  �لتوعوية  �ل��رب�م��ج  يف  �حلديثة  �لتقنيات 
جميع �شر�ئح �ملجتمع ومتكن رجل �ل�شرطة من تلبية 

�الحتياجات �الأمنية.
جاء ذلك خالل تروؤ�س معاليه �جتماع جمل�س �ل�شرطة 
�شيف  �مل�شت�شار حممد  �ملهند�س  �للو�ء  �لعلمي بح�شور 
نادر  و�ل��ع��م��ي��د  ل��ل��م��رور  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  �ل��زف��ني م��دي��ر 
فكري نائب مدير �الإد�رة �لعامة للخدمات �اللكرونية 
مدير  ن��ائ��ب  �ل�شويدي  بطي  ك��ام��ل  مهند�س  و�لعميد 
و�ملقدم  �لعمليات  ل�����ش��وؤون  للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
�لدكتور �أحمد بن �شبيح مدير مركز �إعد�د �لتطبيقات 

�الفر��شية باالد�رة �لعامة للمو�رد �لب�شرية.
و�إطلع �ملجتمعون على خطط �لتطوير وعر�س جتربة 

برعاية اأم العطاء هند بنت مكتوم 

دار الرب تكمل ا�شتعدادات حفل الأيتام الثامن

اأيتام اإقليم بلو�ش�شتان الباك�شتاين يت�شلمون م�شتحقاتهم املالية من وفد الهالل

مرور اأبوظبي تنظم حملة تربع بالدم
�ل�شنوي  �إد�رة كفالة �الأيتام و�الأ�شر بجمعية د�ر �لرب الإقامة حفلها  ��شتعدت 
يوم  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مبركز  1434ه�-2013  لعام  لالأيتام  �لثامن 
�جلمعة �ملو�فق 12-7 وبرعاية كرمية من حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم حفظها �هلل )�أم �لعطاء( 
ور�عية �أيتام جمعية د�ر �لرب. و�شرح ح�شني مر�د �لبلو�شي مدير �إد�رة كفالة 
�الأيتام و�الأ�شر بد�ر �لرب ومن�شق �حلفل خالل �الجتماع مع �للجان �مل�شاركة 
�أن �جلمعية �أمتت ��شتعد�دها لربنامج �حلفل �ل�شنوي �لذي �شيح�شره 250 
�أيتام د�ر �لرب د�خل وخارج �لدولة لتكرميهم كممثلني الأكر من  يتيماً من 
28950 يتيماً تكفلهم جمعية د�ر �لرب لدى �أكر من 50 دولة و58 جمعية 
�إم��ار�ت �لدولة بكل  �أيتام د�ر �لرب د�خل  �إىل م�شاركة  وهيئة خريية، وم�شري�ً 
من دبي وعجمان ور�أ�س �خليمة و�لعني و�أبوظبي. و�أو�شح �لبلو�شي �أن �حلفل 
�شيح�شره عدد من �مل�شوؤولني ورجال �الأعمال و�ل�شخ�شيات و�لرعاة، ويكون 
د�ر  �إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س  �ملزروعي  �شعادة خلفان خليفه  ��شتقبالهم  يف 

�لرب و�أع�شاء جمل�س �إد�رة جمعية د�ر �لرب وروؤ�شاء �لقطاعات وعدد من �ملدر�ء 
و�ملوظفني و�ملتطوعني، وقد مت على �إثر ذلك ت�شكيل جمموعة جلان تنظيمية 
�الإ�شر�فية  و�للجنة  �الإعالمية  و�للجنة  �الإد�ري���ة  �للجنة  �أب��رزه��ا  وتن�شيقية 
وجلنة �الأيتام وفقر�ت �الأيتام ومتطوعات �حلفل و�لهد�يا وي�شل عددها �إىل 
�آيات  �أن برنامج �حلفل �شيفتتح بتالوة  �لبلو�شي  و�أ�شاف  150 ع�شو�ً.  نحو 
من �لذكر �حلكيم وكلمة �شعادة حممد �أحمد �حلمادي ع�شو جمل�س �الإد�رة 
رئي�س قطاع �مل�شاريع �خلريية بد�ر �لرب وكلمة عن ف�شل كفالة ورعاية �الأيتام 
و�الأ�شر، وفقرة �شعرية وفقر�ت قدوتي وثمار �أياديكم وب�شمتكم يف حياتنا، ثم 
�لتي  �لعام �خلريية  و�أف�شل هيئة خارجية و�شخ�شية  �الأيتام و�لرعاة  تكرمي 
مت �ختيارها �شمن �أهم �ل�شخ�شيات �لد�عمة لد�ر �لرب و�ملتعاونة يف م�شاريعها 
�إىل  و�ل�شرور  �لفرح  الإدخ��ال  مفاجاآت  عدة  �حلفل  يت�شمن  و�شوف  �خلريية، 
قلوب �الأط��ف��ال �الأي��ت��ام م��ع ف��ق��ر�ت �الأل��ع��اب ب��اأن��و�ع��ه��ا، كما �أع��ط��ى �لبلو�شي 
وباأعلى  ناجح  ب�شكل  �حلفل  ليخرج  �الج��ت��م��اع  خ��الل  و�إر���ش��اد�ت��ه  توجيهاته 

م�شتوى من �لتنظيم و�لتميز.

•• بلو�ص�صتان - باك�صتان-وام:

بلو�ش�شتان  باإقليم  بنجقور  منطقة  يف  �الأي��ت��ام  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  �شلمت 
�لباك�شتاين م�شتحقاتهم �ملالية و�إطلعت على �أو�شاعهم �الإن�شانية وتعرفت على 
ظروفهم �ملعي�شية و�ل�شحية ووقفت على م�شريتهم �لتعليمية وذلك من خالل 
وفدها �لذي ز�ر �ملنطقة موؤخر� برئا�شة خمي�س حممد �ل�شويدي. وقام �لوفد 
بت�شليم 386 يتيما قيمة كفاالتهم �ملالية وحر�س على ت�شليم مبالغ �لكفاالت 
يد� بيد لالأيتام بعد رحلة طويلة على مدى خم�شة �أيام يف �ملنطقة للو�شول �إىل 
�الأيتام يف مناطق �شكنهم ويف كنف حا�شناتهم لالطالع على �أو�شاعهم �لر�هنة 
و�لتعرف على �حتياجاتهم ومتطلباتهم �مل�شتقبلية. والقى وفد �لهالل �الأحمر 
�شعادتهم  �أك��دو�  �لذين  و�الأي��ت��ام  �ملحليني  و�ل�شكان  �الأه��ايل  ح��ار� من  ترحيبا 
بو�شول مبالغ �لكفاالت �إليهم يف وقتها حيث تز�منت مع حلول �شهر رم�شان 
�ملبارك ليعي�شو� فرحة �ل�شهر و�لعيد كغريهم من �قر�نهم يف �ملنطقة. ووقف 
وفد �لهالل �الحمر على �حتياجات منطقة بنجقور يف بلو�ش�شتان من �مل�شاريع 
�ل�شاحلة  �ملياه  م�شادر  يف  �شديد�  �شحا  تعاين  �ملنطقة  �أن  له  وتبني  �لتنموية 
لل�شرب و�شاهد على �لطبيعة �أن �الأهايل ي�شربون من �لربك و�مل�شتنقعات �لتي 

�لوفد  و�أو���ش��ى   . حيو�ناتهم  �أي�شا  منها  ت�شرب  و�لتي  �الأم��ط��ار  مياه  خلفتها 
ب�شرورة �الإ�شر�ع يف توفري م�شادر �ملياه لالأهايل هناك عن طريق حفر �الآبار 
بئر لتوفري �حتياجات   200 �أكر من  �ملنطقة حتتاج حلفر  �أن  �إىل  ..م�شري� 
�الإغاثة  ل�شوؤون  �الأم��ني  نائب  �ملهريي  عيد  نعيمة  و�أك��دت   . �ملياه  �شكانها من 
و�مل�شاريع يف هيئة �لهالل �الأحمر �إهتمام �لهيئة �ملتز�يد بدعم ورعاية �لفئات 
�لهيئة  تعمل  حيث  �الأيتام  خا�شة  �الإن�شانية  ظروفهم  وحت�شني  �شعفا  �الأ�شد 
�لهيئة �شخرت �مكاناتها  �إن  �ل�شرورية كافة. وقالت  على توفري �حتياجاتهم 
وح�شدت طاقاتها الإجناح برنامج كفالة �الأيتام �لذي تنفذه مب�شاندة �خلريين 
و�لكفالء ..م�شرية �إىل �أن �لربنامج �شهد خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية �إقباال كبري� 
من �ملح�شنني �لذين جتود بهم �لدولة و�لذين يرغبون يف �أن يكونو� يف معية 
�أعمال  ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم يف �جلنة من خالل ما يقدمونه من 
جليلة يف جمال كفالة �الأيتام. و�أ�شادت بالدعم �لذي يقدمه �شمو �ل�شيخ �شيف 
�لباك�شتاين..  بلو�ش�شتان  �قليم  يف  وحا�شناتهم  لالأيتام  نهيان  �آل  حممد  بن 
توؤكد  �لكفاالت لالأيتام  الإي�شال مبالغ  لباك�شتان  �لهيئة  وفد  زيارة  �إن  وقالت 
وتو�شح  قلوب �جلميع  �لعزيزة على  �لفئة  لهذه  �لهيئة  توليه  �لذي  �الهتمام 

مدى �الإح�شا�س و�ل�شعور بامل�شوؤولية �الإن�شانية جتاههم.

•• اأبوظبي-وام:

�لدم  بنك  بالتن�شيق مع  �أبوظبي  ب�شرطة  و�لدوريات  �مل��رور  نظمت مديرية 
�ملتنقل مبدينة خليفة �لطبية يف هيئة �لرعاية �ل�شحية باأبوظبي حملة تربع 
بالدم حتت �شعار كن �شببا يف �إنقاذ حياة �إن�شان وذلك يف �إطار فعاليات �ليوم 
�لعاملي للتربع بالدم وتنمية لل�شعور �الإن�شاين بالتعاون و�لت�شحية من �أجل 
�الآخرين. وذكر �لر�ئد خالد حممد �لفيل رئي�س فريق �ملبادر�ت �ملجتمعية 
�لدوريات  �مل��رور  مديرية  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  منهجية  �رتباط  و�شابط 

ل�شرطة  �مل�شتمرة  �جلهود  �إط��ار  يف  يتم  �حلملة  تنظيم  �أن  �أبوظبي  ب�شرطة 
يد  وم��د  �لتعاون  �أ�شكال  جميع  وتعزيز  �الإن�شانية  �لقيم  لتج�شيد  �أبوظبي 
�لعون للمحتاجني ويف مقدمة ذلك �لتربع بالدم ملا له من �أهمية ق�شوى يف 
�إنقاذ حياة �ملحتاجني و�مل�شابني يف �حلو�دث �ملرورية و�ملر�شى بامل�شت�شفيات 
و�أ�شاد �لر�ئد خالد �لفيل باالإقبال على �لتربع بالدم من �ل�شباط و�لعاملني 
يف مرور �أبوظبي مبا ي�شهم يف �لرقي بالعمل �الإن�شاين و�لتطوعي و�مل�شاندة 
من  �ملزيد  وتقدمي  �ملختلفة  �ملجاالت  يف  ر�شائلها  �أد�ء  يف  �لر�شمية  للجهات 

�ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل �لتوعية و�لتثقيف �ل�شحي و�ملروري. 

البيئة واملياه تكرم امل�شاركني مبعر�ض بيئتي م�شوؤوليتي الوطنية 

اجلمعية الأوروبية متنح الهوية جائزة الإجناز مبجال اجلودة جلهودها يف حت�شني جتربة املتعامل 

•• دبي-وام:

كرم �شعادة �ملهند�س �شيف حممد 
لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شرع 
وز�رة  يف  و�حل��ي��و�ن��ي��ة  �ل���زر�ع���ي���ة 
�مل�شاركة يف  و�ملياه �جلهات  �لبيئة 
فعاليات معر�س بيئتي م�شوؤوليتي 
نظمته  �ل���ذي  �خلام�س  �لوطنية 
�ل��وز�رة يف �لفرة من 28 �أبريل 
�شعار  �ملا�شيني حتت  مايو   2 �إىل 
�مل��ي��اه مب��دي��ن��ة �لطفل  �حل��ي��اه يف 

بدبي.
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة  و�أ�����ش����اد 
و�حليو�نية  �ل��زر�ع��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
كلمته يف �حلفل  ب��ال��وز�رة خ��الل 
م����ن جميع  �مل���ب���ذول���ة  ب���اجل���ه���ود 
�جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة و�ل��ت��ي حققت 

ط���الب  م�������ش���ارك���ة  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
و�لفعاليات  �الأن�شطة  يف  �مل��د�ر���س 
�لتي تعنى بالبيئة حيث ��شتقطب 
�ملعر�س ما يقارب 10�آالف طالب 
وط���ال���ب���ة م����ن خم��ت��ل��ف م���د�ر����س 

�لدولة.
و�أ�شاف �شعادته �إن �ملعر�س يعمل 
على دعم روؤي��ة �الم��ار�ت 2020 
ل��ت��وف��ري ج�����ودة حياة  �ل�����ش��ع��ي  يف 
م�شتد�مة  معطاءة  بيئة  يف  عالية 
���ش��ب��ل �لعي�س  ت��وف��ري  م���ن خ���الل 
و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �ل���ك���رمي 
ع��ل��ى �أر�������س �ل����دول����ة م���ن خالل 
�حلياة  يف  �ملياه  باأهمية  �لتعريف 
��شتهالكها  ل��ر���ش��ي��د  و�ل����دع����وة 
يحقق  كما  ��شتد�متها  وب��ال��ت��ايل 
و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  ور�شالة  روؤي��ة 

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  وهيئة  دب��ي 
و�لقيادة  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة  وه��ي��ئ��ة 
وموؤ�ش�شة  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
حم����م����د ب�����ن ر�������ش�����د ل���الإ����ش���ك���ان 
�ال�شعاف  خلدمات  دبي  وموؤ�ش�شة 
�ل�شارقة  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  وه��ي��ئ��ة 
وم����رك����ز �الم�����������ار�ت ل���ل���در�����ش���ات 
ومربى  �ال�شر�تيجية  و�لبحوث 
ومتحف  �ملائية  لالأحياء  �ل�شارقة 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ب��ح��ري و���ش��رك��ة بيئة 
و�شركة �لرو�بي لالألبان وموؤ�ش�شة 
�الن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا  ز�ي���د 
و�ل�شركة  �خلا�شة  و�الحتياجات 
�لعاملية �لقاب�شة لزر�عة �الأ�شماك 
وتكاتف   2020 و�ك�شبو  �أ�شماك 
�لعربية.  �للغة  حماية  وجمعية 
�لطالبة  م��ب��ادرة  �شعادته  ثمن  و 

جناحا يف بلوغ �لر�شالة �لتثقيفية 
�مل�شتهدفة  �لفئات  �إىل  للمعر�س 
�لوعي  ون�شر  �ملد�ر�س  طالب  من 
��شتهالكها  وتر�شيد  �ملياه  باأهمية 
�لبيئية  �ملعارف  �لطالب  و�ك�شاب 
�ملحافظة  يف  م�شاهمتهم  و�أهمية 

على �ملياه و��شتد�متها.
�شيف  �مل���ه���ن���د����س  ����ش���ع���ادة  و�أك��������د 
�لوعي  م�شتوى  �رتفاع  �أن  �ل�شرع 
بالق�شايا �لبيئية و�رتفاع م�شتوى 
�ملجتمعية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  �الل���ت���ز�م 
�لوطنية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  ق��ب��ل  م���ن 
�حلكومية و�لقطاع �خلا�س ومن 
�أفر�د �ملجتمع ككل �نعك�س ب�شورة 
�مل�شاركة  خ�����الل  م����ن  و�����ش���ح���ة 
م���ن خم��ت��ل��ف �جلهات  �ل��و����ش��ع��ة 
�ملعر�س  يف  �ملياه  مبو�شوع  �ملعنية 

م�شتد�مة  بيئة  �شمان  و�ملتمثلة 
الإد�رة  �لعمل  خ��الل  م��ن  للحياة 
و�ملو�رد  �لبيئية  للنظم  متكاملة 
�لطبيعية لنا ولالأجيال �لقادمة.

لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  وت��ق��دم 
بال�شكر  و�حل��ي��و�ن��ي��ة  �ل���زر�ع���ي���ة 
��شت�شافتها  ع��ل��ى  دب����ي  ل��ب��ل��دي��ة 
�شكر  و  �لطفل  �ملعر�س يف مدينة 
على  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رب���ي���ة  وز�رة 
م�شاركتها ودعمها الإجناح �ملعر�س 
من خالل تنظيم زيار�ت طالبية 

طو�ل فرة �نعقاده.
�شعادة  ك�����رم  �حل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
�ل�����ش��رع �جلهات  ���ش��ي��ف  �مل��ه��ن��د���س 
�مل��ع��ر���س ومنها  ���ش��ارك��ت يف  �ل��ت��ي 
�الحتادية  و�لهيئة  �لطاقة  وز�رة 
للكهرباء و�ملاء وهيئة كهرباء ومياه 

•• اأبوظبي-وام: 

بجائزة  للهوية  �الإم���ار�ت  ف��ازت هيئة 
لعام  �جل���������ودة  جم������ال  يف  �الإجن����������از 
2013 �لتي متنحها �شنويا �جلمعية 
�الأوروب����ي����ة ل��ل��ج��ودة �ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ من 

�شوي�شر� مقر� لها.
�الإع��الن عن فوز هيئة �الإمار�ت  ومت 
ل��ل��ه��وي��ة ب���اجل���ائ���زة خ�����الل �مل���وؤمت���ر 
�ل�����ش��ن��وي �ل���ذي �أق��ام��ت��ه �جل��م��ع��ي��ة يف 

 14001 �الآي��������زو  م���و�����ش���ف���ات  م����ع 
��س  �أي  ������س  �ت�������س  �أو  وم���و�����ش���ف���ات 
�لتز�مها  م���ن  �ن���ط���الق���ا   18001
خدماتها  جل��ودة  �مل�شتمر  بالتح�شني 
�إىل  �لد�ئم الأد�ئها و�شوال  و�لتطوير 

ك�شب ر�شا �ملتعاملني.
�ل����دوؤوب  �شعيها  �إىل  �لهيئة  ون��وه��ت 
�إط���ار  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��م��ي��ز  لتحقيق 
�ل�شاملة  �جل������ودة  م��ف��اه��ي��م  ت��ب��ن��ي��ه��ا 
و�لذي يلبي تطلعات �لقيادة �لر�شيدة 

ب��اجل��ائ��زة بعد  �لهيئة  ف���وز  ك��م��ا ج���اء 
و�ملعلومات  �لهيئة  ع��ن  و�ف��ي��ة  در����ش��ة 
�ملطورة  �لعلمية  و�ل��ب��ح��وث  �ملن�شورة 

من خاللها 
و�ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف جم����االت �جل���ودة 
�إ�شافة  �مل��ت��ع��ام��ل  جت���رب���ة  وحت�����ش��ني 
�ملطابقة  ���ش��ه��اد�ت  على  �الط���الع  �إىل 
�لهيئة  عليها  ح�شلت  �لتي  و�جلو�ئز 
�شابقا يف جماالت �جل��ودة و�لتميز يف 

خدمة �ملتعاملني.

�جلائزة  وت�شلم  �ملا�شي  �الأح��د  لندن 
ن��ي��اب��ة ع��ن ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �ملهند�س 
علي حممد �خلوري مدير عام �لهيئة 
�أح��م��د �ل��ع��ومي م��دي��ر م��رك��ز �لكر�مة 

للت�شجيل.
على  �ل��د�ئ��م  حر�شها  �لهيئة  و�أك���دت 
يف  �لدولية  �ملو��شفات  �أف�شل  �عتماد 
جم���ال �جل����ودة و�ل��ت��م��ي��ز �ل��ت��ي متثل 
�إد�ري��ا الأف�شل �ملمار�شات على  مرجعا 
للتطابق  و���ش��ع��ي��ه��ا  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى 

بالو�شول  طموحها  ويحقق  للدولة 
�ل��ت��م��ي��ز ومبا  ���ش��ب��اق  �ل���ري���ادة يف  �إىل 

ين�شجم مع روؤية �الإمار�ت 2021.
ب��اجل��ائ��زة يف �شوء  �لهيئة  ف��وز  وج��اء 
نقاط  �أعلى عدد  �لهيئة على  ح�شول 
من خالل بحوث م�شحية و��شتبيانات 
و��شتطالعات لر�أي جمهور �ملتعاملني 

وبحوث �ل�شوق 
ومن خالل �أكر من قناة متنوعة من 

�شمنها �ملوقع �الإلكروين للجمعية.

و�لطالب  ر���ش��ي��د  رو���ش��ة حم��م��ود 
وتطوعهما  ر�شيد  حممود  خليفة 
�ل�شخ�شية  و�مل�شاركة  �لتنظيم  يف 

م�شوؤوليتي  ب��ي��ئ��ت��ي  م��ع��ر���س  يف 
..م�شيد�  �خل���ام�������س  �ل���وط���ن���ي���ة 
ب���ال���دور �ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه �الأ����ش���رة يف 

�لبيئية  �لثقافة  مفاهيم  تر�شيخ 
ت�شجيع  خ��الل  م��ن  �أبنائها  ل��دى 

�مل�شاركة يف �الأن�شطة �لبيئية.
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•• عجمان-وام:

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  �أط���ل���ق���ت 
للت�شول   ال  ح��م��ل��ة   �م�������س  ع��ج��م��ان 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  م��ع  بالتز�من 
يف  �ل�شنوية  �إج��رء�ت��ه��ا  �شمن  وذل��ك 
ملكافحة  ك��اف��ة  �ملمكنة  �ل�شبل  �ت��خ��اذ 
�ملقدم عبد�هلل  وقال  �لت�شول  ظاهرة 
�إد�رة  م����دي����ر  �مل����ط����رو�����ش����ي  ����ش���ي���ف 
�ل��ت��ح��ري��ات و�مل���ب���اح���ث �جل��ن��ائ��ي��ة يف 
�إن ظاهرة  �ملنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح 
و�شوحا  �أك���ر  ب�شكل  ت��ربز  �لت�شول 
�أيام  �ل��ف��رة وت�شتمر ط��و�ل  ه��ذه  يف 
�شهر رم�شان حيث ين�شط �ملت�شولون 
�لعطف  ال����ش���ت���در�ر  �ل�����ش��ه��ر  خ����الل 
�ل�شدقات  ي��ق��دم��ون  م��ن  و��شتغالل 
تعترب  �لق�شية  �أن  يعني  ما  و�ل��زك��اة 
�لتعاون  �أمنية وعلى �جلميع  م�شاألة 
�شرطة  �أن  و�أ������ش�����اف  مل��ك��اف��ح��ت��ه��ا. 
عجمان مل تتو�ن على مدى �ل�شنو�ت 
�ملا�شية عن تنظيم حمالت مكافحة 
�لعام  �لت�شول ومت تنظيم حملة هذ� 
حتت �شعار  ال للت�شول  للتكاتف مع 
و�ملقيمني و�جلهات  �ملو�طنني  جميع 
�الإم���ارة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  �ملختلفة 
�ملت�شولني �لذين يعك�شون  للحد من 
�شورة غري ح�شارية للمجتمع موؤكد� 
�أهمية �حلملة يف مو�جهة �زدياد �أعد�د 

�ملت�شولني. و�أ�شاف �ملقدم �ملطرو�شي 
�إع���د�د وتنظيم خطة الإجناح  �أن��ه مت 
�الأمني  �ل��ت��و�ج��د  بتكثيف  �حل��م��ل��ة 

و�لتثقيف  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة  ل��رج��ال 
�ل��ت��وع��وي م��ن خ��الل و���ش��ع برنامج 
حتر  ف��ري��ق  تكوين  يت�شمن  للعمل 

وت�شديد  �ملت�شولني  ومتابعة  لر�شد 
ي�شتهدفها  �لتي  �مل��و�ق��ع  يف  �لرقابة 
�لتجارية  �الأ���ش��و�ق  مثل  �ملت�شولون 
و�الأحياء �ل�شكنية و�مل�شاجد ومو�قع 
�أنه مت  �إىل  و�أ�شار  و�مل�شارف  �لبنوك 
و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  �أرق����ام  و���ش��ع 
الإر�شاد  �ملخت�شة  �خلريية  و�لهيئات 
منظمة  ط�������رق  ع�����رب  �مل����ح����ت����اج����ني 
�مللتوية  �ل���ط���رق  �ت���خ���اذ  ح���ال���ة  ويف 
طريق  ع��ن  �الأم����و�ل  على  للح�شول 
هاتفي  رق�����م  تخ�شي�س  مت  �لت�شول 
لالإبالغ  �ل�����ش��رط��ة  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل 
�إد�رة  مدير  و�أو���ش��ح  �ملت�شولني.  عن 
�ل��ت��ح��ري��ات و�مل��ب��اح��ث �جل��ن��ائ��ي��ة �أن 
ف��ع��ال��ي��ات �حل��م��ل��ة ت��ت�����ش��م��ن �إع�����د�د 
�ل���ت���وع���ي���ة �شد  ن�������ش���ر�ت  وط���ب���اع���ة 
�ل��ت�����ش��ول �ل���ت���ي ب�����د�أ ت��وزي��ع��ه��ا على 
�الإمارة  مناطق  معظم  يف  �جلمهور 
و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  وبالتعاون 
�لتوعية  لن�شر  �لتن�شيق  مت  �ملختلفة 
�لن�شية  �ل��ر���ش��ائ��ل  ن�شر  خ���الل  م��ن 
مكافحة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �ل��ه��ات��ف��ي��ة 
�ملختلفة  �لفئات  جميع  �إىل  �لت�شول 
يف  �ل��ت��ع��اون  بجانب  معهم  �ملتعاملة 
ن�����ش��ر�ت �حل��م��ل��ة على  وت��وزي��ع  ن�شر 
�ملوظفني ويف �الأماكن �لتي ت�شتقبل 
�مل��ر�ج��ع��ني يف �جل��ه��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

�الإمارة . 

•• دبي-الفجر:

يف و�حدة من �لق�شايا �لتي تعك�س 
�حل���ب و�الن���ت���م���اء ل��ل��دول��ة، مهما 
ك��ان��ت �مل��غ��ري��ات، رف�����س �ث��ن��ان من 
يف  �لعاملني  دب��ي  جمارك  مفت�شي 
م��ط��ار دب���ي �ل����دويل ر���ش��وة مالية 
�مل�شافرين،  �أح��د  عليهما  عر�شها 
من  متنوعة  جمموعة  �شبط  بعد 
�لوثائق �ملزورة �لتي حاول تهريبها 
�إىل  د�خ��ل حقيبته خ��الل ق��دوم��ه 
�شعار  �أختام حتمل  �شملت  �لدولة، 
�الحت����اد �الأوروب������ي وب��ع�����س دوله، 
لعدد  دخول  وتاأ�شري�ت  ومل�شقات 

من �لدول.
�إد�رة  مدير  �ملقهوي  علي  وك�شف 
�مل��ط��ار�ت يف ج��م��ارك دبي  عمليات 
عن تفا�شيل �ل�شبطية بقوله، �أنه 
�ليومية  ملهامهم  �آد�ئ��ه��م  وخ���الل 
و�إنهاء  �مل�شافرين  مع  �لتعامل  يف 
�أحد  ��شتبه  �إجر�ء�تهم �جلمركية، 
مبنى  يف  �جل��م��رك��ي��ني  �مل��ف��ت�����ش��ني 
�آ�شيوي  مب�شافر   )3( رق��م  �مل��ط��ار 
�جل��ن�����ش��ي��ة، ك���ان ق���ادم���اً م���ن دولة 
�ملفت�شني  الإجادة  ونتيجة  �أوروبية، 
به من  يتمتعون  وما  للغة �جل�شد 

�لقلق  �أم���ن���ي، مت م��الح��ظ��ة  ح�����س 
�مل�شافر،  بد� على  �لذي  و�الرتباك 
ف��ُط��ل��ب م��ن��ه و���ش��ع ح��ق��ائ��ب��ه على 
�أظهرت  �أجهزة �لتفتي�س، وبالفعل 
غريبة  �أج���������ش����ام  وج������ود  �ل�������ش���ور 
تفتي�شها  ����ش��ت��دع��ى  مم��ا  ب��د�خ��ل��ه��ا 

يدوياً.
�ملفت�س �جلمركي  �لفور قام  وعلى 
يدوياً  وتفتي�شها  �حلقيبة  بفتح 
�أختام  �كت�شاف  فتم  �مل�شافر،  �أم��ام 
م���ر����ش���وم ع��ل��ي��ه��ا ����ش���ع���ار �الحت�����اد 
�إخ��ف��اوؤه��ا يف جيوب  �الوروب����ي، مت 
�أختام  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  م��الب�����س، 
وهنا  �أوروب��ي��ة  دول  �شعار�ت  عليها 
�أدرك �مل�شافر �أن �أمره قد �نك�شف، 
ف��ع��ر���س ع��ل��ى �مل��ف��ت�����س م��ب��ل��غ��ا من 
�أن يركه  �ملال بعملة �أجنبية على 
مير، �إال �أن �ملفت�س مل ي�شعف �أمام 
للر�شوة،  �ليائ�شة  �مل��ح��اول��ة  ه���ذه 
و�نطالقاً من حبه ووالئه لوطنه 
�لفور  على  ��شتدعى  وم�شوؤوليته، 
م�شوؤول �لنوبة ليكون �شاهد�ً على 
مبحاولة  �أب��ل��غ��ه  ح��ي��ث  �ل���و�ق���ع���ة، 

�ملهرب ر�شوته.
بتهمة  �مل�����ش��اف��ر  م��و�ج��ه��ة  ول����دى 
فعلته  بتكر�ر  �مل�شافر  قام  �لر�شوة 

�ملفت�س  م���ن  ك���ل  ر����ش���وة  حم������اواًل 
ليركانه  �أي�شاً  �ل���دو�م  وم�شوؤول 
مير دون �تخاذ �أية �إج��ر�ء�ت معه، 
فطلب �مل�شوؤول من �ملفت�س متابعة 
�لعثور  مت  حيث  �لتفتي�س،  عملية 
تاأ�شري�ت  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  �أي�������ش���اً 
�ل������دخ������ول ل�����الحت�����اد �الأوروب�����������ي 
تاأ�شري�ت دخول  )�شنجن( وكذلك 
جل��م��ه��وري��ة ك��وب��ا، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
جو�ز �شفر الإحدى �ملقيمات د�خل 
�الآ�شيوية،  �جلن�شية  م��ن  �ل��دول��ة 
لالحتاد  دخ���ول  ت��اأ���ش��رية  يت�شمن 
�الأوروبي )�شنجن( تبني الحقاً �أن 

جميعها مزورة.
�ملتبعة  �الإج����������ر�ء�ت  ع��ل��ى  وب����ن����اًء 
بني  �مل�شرك  و�لتن�شيق  و�لتعاون 
بجمارك  �مل��ط��ار�ت  عمليات  �إد�رة 
دبي و�الإد�رة �لعامة الأمن �ملطار�ت 
�مل�شافر  حت��وي��ل  مت  دب���ي،  ب�شرطة 
�ل�شبط،  وحم�شر  و�مل�شبوطات 
�أثناء  ب��ه��ا  �أدىل  �ل��ت��ي  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�ملحققني  قبل  م��ن  معه  �لتحقيق 
حتقيق  م���ك���ت���ب  يف  �مل���خ���ت�������ش���ني 
�مل�شافرين بجمارك دبي �إىل �الإد�رة 
�لعامة الأمن �ملطار�ت يف �ملبنى رقم 
3 التخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لالزمة 

و�ملتابعة �لالحقة، كما مت �لتن�شيق 
مع �الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون 
�الأجانب التخاذ �إجر�ء�تهم يف هذ� 

�خل�شو�س.
�الإم���ار�ت  دول���ة  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
حظرت  ق�����د  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لر�شوة حيث جرم قانون �لعقوبات 
�الحت��ادي مادة رقم 234 كل من 
�ل��ر����ش��ي و�مل��رت�����ش��ي يف ح��ال قبول 

�لر�شوة.
دبي  ج��م��ارك  �أن  �ملقهوي  و�أ���ش��اف 
حتر�س د�ئماً على توعية �ملفت�شني 
وت��ث��ق��ي��ف��ه��م ب���ال���دور �ل���ه���ام �ل���ذي 
�أمن  حماية  �أج��ل  من  به  يقومون 
و�لوطن،  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  و�أم�����ان 
م�شري�ً �إىل �أن �الأخالق �ملهنية وحب 
�ل��وط��ن ه��ي �ل��ق��اع��دة �ل��ت��ي ترتكز 
و�الأ�شا�س  �ملفت�س  �شخ�شية  عليها 
�لذي يبنى عليه �لنجاح يف ميادين 
�لعمل، م�شيفاً �أن �لد�ئرة ال تركز 
مهار�ت  يف  �ملفت�شني  ت��دري��ب  على 
وك�شف  �لتفتي�س  و�أ�شاليب  �لعمل 
�مل��م��ن��وع��ات ف��ق��ط، ب��ل ت��ع��م��ل على 
تنمية وتعزيز روح �لوالء و�النتماء 
على  يعينهم  مم��ا  �ملهنة،  و�أخ���الق 

�أد�ء مهامهم بنجاح.

•• اأبوظبي-وام:

�ملفرق  �أبوظبي  �شرطة  يف  �الأح���د�ث  رعاية  مركز  نظم 
كفاء�ت  برنامج  ح��ول  ل��الأح��د�ث  تدريبية  عمل  ور���ش��ة 
�لذي يهدف �إىل تطوير وتدريب �ل�شباب للح�شول على 

وظائف منا�شبة يف �لقطاع �خلا�س.
وت�شمن برنامج كفاء�ت �لعديد من �مل�شاريع من �أهمها 
معتمد  تدريبي  برنامج  وه��و  لل�شباب  �لقيادة  م�شروع 
خ�شي�شا  �إع���د�ده  ومت  و�الإد�رة  �لقيادة  معهد  قبل  من 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  �ل�شباب يف  للمو�طنني 
خالل  من  وت�شخريها  �لقيادية  �إمكانياتهم  الكت�شاف 
للمعايري  وف��ق��ا  �لتجريبي  و�ل��ت��ع��ل��م  �ل��ق��ي��ادة  ن��ظ��ري��ات 

�لدولية. ح�شر �لور�شة �لعقيد �لدكتور عبد�هلل حممد 
بوهندي مدير مركز رعاية �الأحد�ث يف �شرطة �أبوظبي 
موؤ�ش�شة  فريق  و�أع�����ش��اء  باملركز  �مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد 
�ل��ور���ش��ة حماور  و���ش��م��ل��ت  �ل�����ش��ب��اب.  لتنمية  �الإم������ار�ت 
�ملختلفة  �لقيادة  ونظريات  �أ�شاليب  تعلم  �أب��رزه��ا  ع��دة 
و�لت�شدي  �لفعالة  �ل���ق���ر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �مل�شكالت  وح��ل 
حتديد  خ��الل  من  م�شروع  �أي  و�إد�رة  �لعمل  لتحديات 
وتعلم  �الأج��ل  و�لطويلة  �لق�شرية  و�لغايات  �الأه���د�ف 
مهار�ت �الإد�رة �لذ�تية ومهار�ت �الت�شال و�إد�رة �لوقت 
وتعزيز �لثقة ون�شر �لوعي بني �لثقافات وقال �لنقيب 
�لفرع  �إن  و�لتاأهيل  �لتدريب  فرع  مدير  �ملحرزي  حمد 
�الأحد�ث  �شلوكيات  وتعديل  دور� فعاال يف تقومي  يلعب 

�لتي  و�الأن�شطة  و�لرب�مج  �ملمار�شات  �أف�شل  خالل  من 
�مل��ف��اه��ي��م �خل��اط��ئ��ة وغ��ر���س �لقيم  ت��غ��ي��ري  �إىل  ت��ه��دف 
�إن  �مل��ح��رزي  و�أ���ش��اف  نفو�شهم.  يف  �لوطنية  و�ل��ه��وي��ة 
برنامج كفاء�ت �لذي مت تقدميه لالأحد�ث من موؤ�ش�شة 
�الإمار�ت لتنمية �ل�شباب يعترب من �لرب�مج �لتي تهدف 
�إىل حل �مل�شكالت و�تخاذ �لقر�ر�ت وتعلم مهار�ت �الإد�رة 
�لذ�تية و�الت�شال و�إد�رة �لوقت الفتا �إىل �شرورة ت�شافر 
و�لعمل  �لتاأهيلية  بالعملية  للنهو�س  �ملوؤ�ش�شات  جهود 
وف���ق م��ن��ظ��وم��ة مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا حت��ق��ي��ق �الأه�����د�ف 
�ملرجوة حتى يعود هوؤالء �الأحد�ث �إىل �ملجتمع عنا�شر 
�ل��ط��ري��ق مت�شلحني  ر���ش��م خطة  ق��ادري��ن على  �أ���ش��وي��اء 

بهويتهم �لوطنية و�أف�شل �ملمار�شات �ل�شلوكية.

مفت�صان بجمارك دبي يرف�صان ر�صوة مقابل ال�صماح مبروره

م�شافر اآ�شيوي يحاول تهريب اأختام مزورة وتاأ�شريات دخول لالحتاد الأوروبي ودول لتينية

ر�شائل �شكر دولية ل�شرطة دبي على جهودها يف مكافحة املخدرات

�شرطة عجمان تطلق حملة ل للت�شول خالل �شهر رم�شان

اأكد على معاجلة الظواهر الأمنية 

ال�شرطة املجتمعية الحتادية يطلع على �شري العمل براأ�ض اخليمة

حما�صرتان يف م�صاجد ال�صارقة وخورفكان 

انط���الق فعالي���ات واح���ة الإمي����ان يف اإم����ارة ال�شارق����ة الي������وم

اأحداث املفرق ينظم ور�شة عمل تدريبية حول برنامج كفاءات

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�لقر�شي  �إبر�هيم  �ملقدم  ��شتقبل 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  م��دي��ر 
ب��االإن��اب��ة ير�فقه  ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة 
رئي�س  �مل��زروع��ي،  �مل��ق��دم عبد �هلل 
وعدد  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  ق�شم 
م��ن �ل�شباط و�الأف����ر�د، وف��د من 
�إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية �الإحتادية 
ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة مدير 
�الإد�رة �ملقدم مبارك بن حمريوم 
�لعمل  �شري  على  �الإط���الع  بهدف 
�لعمل  �ل��ت��ع��اون يف  �أوج����ه  وب��ح��ث 
خ���ط���وة  ت����ط����وي����ره يف  وك���ي���ف���ي���ة 
�ل���وز�رة  روؤي���ة  �إىل حتقيق  ت��ه��دف 
ر�شالة  الإي�����ش��ال  �الإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�الإد�رة �الإجتماعية .
�لز�ئر  ب��ال��وف��د  �ل��ق��ر���ش��ي  ورح���ب 
معربا عن �عتز�زه ملا توليه وز�رة 
و�هتمام  رع���اي���ة  م���ن  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�ل��ع��م��ل �الأم���ن���ي على  يف م��ت��اب��ع��ة 
�ل��دول��ة وجم��ري��ات��ه، ومت  م�شتوى 
�لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل  ����ش��ت��ع��ر����س 
ل������الإد�رة و�أه�����م �الإجن�������از�ت �لتي 
�ملا�شية، كما  �ل��ف��رة  مت��ت خ��الل 
�الإح�شائيات  ع��ل��ى  �ل��وف��د  �ط��ل��ع 

�ل��ت��ي مت  �لق�شايا  ب��ع��دد  �خل��ا���ش��ة 
و�حر�فية  باإتقان  معها  �لتعامل 
�الإمكانيات  ت��و�ف��ر  بف�شل  عالية 
�ل��ت��ي ع��م��ل��ت وب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ يف 
بها،  ي�شطلعون  عملية  �أي  �إمت���ام 
مف�شل  ����ش���رح  �إىل  ����ش��ت��م��ع  ك��م��ا 
�ملقدمة  �خل�����دم�����ات  �أب���������رز  ع�����ن 
�لعمل  و�آل���ي���ة  �الإد�رة  ج��ان��ب  م��ن 
رفع  على  تعمل  و�لتي  بها  �ملتعبة 
�أف�شل  لتقدمي  منت�شبيها  ك��ف��اءة 
وتكري�س  ل��ل��ج��م��ه��ور  �خل����دم����ات 

�ل��وق��وف على  �الأم���ن لهم كما مت 
�لعمل  ُت�شادف  قد  �لتي  �ملعوقات 
حلول  و�شع  على  و�لعمل  �الأمني 

جذرية لها لتفاديها .
وب������دوره، ث��ّم��ن ب��ن حم����ريوم دور 
�ل�شرطة �ملجتمعية وما حتققه من 
جناحات لتحقيق �لتو��شل �لفعال 
يف  �أهميتها  م��وؤك��د�ً  �جلمهور  م��ع 
�لق�شاء على �لعديد من �لظو�هر 

�الأمنية و�الجتماعية �ملختلفة .
و�أك���د �مل��ق��دم م��ب��ارك خ��الل لقائه 

�شباط و�أفر�د �ل�شرطة �ملجتمعية 
�ملعوقات  حت���دي���د  �����ش����رورة  ع��ل��ى 
�ملنا�شبة  �لبد�ئل و�حللول  و�إيجاد 
ل�����ه�����ا، وح����ث����ه����م ع����ل����ى �حل����ر�����س 
�ملوكلة  �مل���ه���ام  �أد�ء  يف  و�ل��ت��ف��اين 
ل��ه��م وف����ق �خل��ط��ط �مل��ع��م��ول بها 
وم�������ش���اع���ف���ة �جل����ه����د و�الل�����ت�����ز�م 
�الهتمام  م���ع  �ل��ع��م��ل  يف  ب��ال��دق��ة 
ب���ج���و�ن���ب �ل���ت���اأه���ي���ل و�ل���ت���دري���ب 
و�الإد�ري  و�الإج��ت��م��اع��ي  �ل�شرطي 

لتحقيق �جلودة �ملطلوبة .

•• ال�صارقة-الفجر:

�أوىل  �ل�شارقة  �إمارة  �نطلقت �م�س يف 
حما�شر�ت و�حة �الإميان �لرم�شانية 
�لتي تنظمها هيئة �ل�شارقة لالإ�شتثمار 
و�لتطوير �شروق يف م�شاجد من مدينة 
نخبة  مب�شاركة  وخ��ورف��ك��ان  �ل�شارقة 
و�ملتخ�ش�شني  و�ل��وع��اظ  �لعلماء  من 
و�الإجتماعية  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل���ع���ل���وم  يف 
حما�شر�ت  �شل�شلة  �شمن  و�لربوية 
�إر�شادية تتناول جو�نب عدة،  توعوية 
وتن�شجم مع �أجو�ء �ل�شهر �لف�شيل يف 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
عبد  ب���ن  ���ش��ال��ح  د.  �ل�����ش��ي��خ  �شيفتتح 
حما�شر�ت  �أوىل  �ل��ب��ل��و���ش��ى  �ل��ك��رمي 
�ل�شلف  ج���ام���ع  ف����ى  �الإمي��������ان  و�ح������ة 
�ل�شالح يف منطقة �لقر�ين بال�شارقة 
مبحا�شرة له حتت عنو�ن �شباق �الآخرة 
�ملو�شلة  �ل�شبل  خاللها  ي�شتعر�س   ،
�ىل م�����ش��اع��ف��ة �الأج������ور و�الإ����ش���ت���ز�دة 
�الأوقات  و�غتنام  �ل�شالح،  �لعمل  من 

ولياليه  رم�����ش��ان  ك�����ش��ه��ر  �ل��ف�����ش��ي��ل��ة 
على  للح�شول  �ل��ق��در  ل��ي��ل��ة  ال���ش��ي��م��ا 

�ملغفرة �ملوجبة لل�شعادة �الأخروية.
خورفكان،  �إىل  �ل�شارقة  مدينة  وم��ن 
ح��ي��ث ي��ل��ق��ي �ل�����ش��ي��خ د. حم��م��د غيث 

و�ح����ة  حم����ا�����ش����ر�ت  �أوىل  غ���ي���ث  ب����ن 
�الإميان �لرم�شانية يف جامع عمر بن 
�خلطاب بعنو�ن لعلكم تتقون ، يتناول 
و�الأحكام  بال�شيام،  �الأم��ر  �أبعاد  فيها 
�لتي  �الآي���ات  م��ن  �مل�شتفادة  �ل��ق��ر�آن��ي��ة 

�ل�شيام،  �لكرمي حول  �لقر�آن  �أورده��ا 
وهو  لل�شائم  �لتقوى  حتقيق  و�شبل 

يوؤدي هذه �لفري�شة.
�أح���م���د عبيد  ق����ال  �الإط�������ار  ه����ذ�  ويف 
�لق�شري �ملدير �لتنفيذى للعمليات يف 

و�لتطوير  لالإ�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة 
�ملحا�شر�ت  �جلميع  يرقب   : �شروق 
�ليوم،  ه���ذ�  �شتنطلق  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة 
�الأفا�شل،  �لعلماء  من  ع��دد  ويحييها 
معارف  تعزيز  كبري يف  �أث��ر  لها  حيث 
يف  ���ش��روق  رغبة  وتاأكيد  �حلا�شرين، 
�أن يكون لهذ� �ل�شهر رونقه �الإمياين 
و�حة  ت�شتقطب  �أن  ونتوقع  �خل��ا���س، 
�الإمي�������ان �ل��ك��ث��ري م���ن �حل�������ش���ور من 
�لعمرية  و�لفئات  �لتوجهات  خمتلف 
للعلماء  �مل��ت��م��ي��ز  �جل������دول  ����ش���وء  يف 

�مل�شاركني و�ملو�شوعات �ملدرجة فيه .
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل، وم�����ن جامع 
�لذيد،  م��دي��ن��ة  يف  ي��ا���ش��ر  ب���ن  ع���م���ار 
ب����ن ه�شام  �ل�����ش��ي��خ د.حم����م����د  ي��ل��ق��ي 
�ل���ط���اه���رى غ������د�ً حم���ا����ش���رت���ه حتت 
ي�شتعر�س   ، �أن��و�ع��ه  و  �ل�شرك  عنو�ن 
فيها مو�شوع �الإميان باهلل، وهو �أحد 
�الإ�شالمية،  �لعقائد  مو�شوعات  �أه��م 
�لو�شائل  �إىل  خ���الل���ه���ا  و���ش��ي�����ش��ري 
�لالزمة لتحقيق ذلك �الإميان بالعلم 

بال�شور  و�الإق���ت���د�ء  �ل�شالح  و�لعمل 
ح�شارتنا  ب��ه��ا  تتميز  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رق��ة 

�الإ�شالمية يف هذ� �ملجال.
�ل�شالح  �ل�شلف  هذ� ويحت�شن جامع 
4 من رم�شان  3 و  على مدى يومي 
�أ.د  ل��ل�����ش��ي��خ  �مل��ق��ب��ل��ني حم���ا����ش���رت���ني 
�شليمان بن �شليم �هلل �لرحيلي بعنو�ن 
د.عزيز  �ل�شيخ  و   ، �ل�����ش��رور�ت  حفظ 
ب��ن ف��رح��ان �ل��ع��ن��زى ب��ع��ن��و�ن مفاتيح 
�لقر�آن فيما �شي�شت�شيف جامع  تدبر 
عمر ب��ن �خل��ط��اب يف خ��ورف��ك��ان على 
م���دى �ل��ي��وم��ني �مل���ذك���وري���ن ك���اًل من 
ب���ن حم��م��د �لدوبى  ���ش��امل  �ل�����ش��ي��خ.د 
بعنو�ن  حم���ا����ش���رة  ���ش��ي��ل��ق��ي  �ل�������ذي 
عبد�هلل  بن  حممد  و�ل�شيخ  �جللي�س، 
ع��ن �شرية  ل��ه  �حل��م��ادي يف حما�شرة 
�شيلقي  �ل��ذي��د  ويف   ، �لبخاري  �الإم���ام 
�ل�شيخ عبد�هلل بن عبد�لقادر �لكمايل 
بالقو�رير  رفقاً  بعنو�ن  له  حما�شرة 
يف 5 من رم�شان فى جامع عمار بن 

يا�شر.

•• عجمان ـ حممد بدير:

�شيطر رجال �الد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بعجمان على حريقني 
�حد�هما يف منزل مبنطقة م�شريف و�الأخر يف �شكن عمال .

05:24 م�شاًء  �ل�شاعة  �ملدين  �لدفاع  حيث تلقت غرفة عمليات 
ع��م��ال مبنطقة م�شريف  �ح����ر�ق غ��رف��ة  ب���الغ ع��ن  �أم�����س �الول 
�لتجارية وعند و�شول �شيار�ت �الطفاء للموقع تبني لهم باأنه مت 
�ل�شيطرة على �حلريق من قبل �ملوجودين يف �ل�شكن ومتت معاينة 
�ملوقع من قبل �فر�د �لدفاع �ملدين ونتج عن �حلادث �حر�ق �شلك 

�ملكيف وجهاز كمبيوتر وطاولة �شغرية وتلوث �لغرفة بالدخان. 
كما تلقت عمليات �الد�رة بالغ يف متام �ل�شاعة 07:55 م�شاء عن 
�شيار�ت  حتريك  مت  �لفور  وعلى  م�شريف  مبنطقة  منزل  حريق 
باأن �حلادث  �الإطفاء من مركز �الإد�رة ملوقع �حل��ادث وتبني لهم 
ع��ب��ارة ع��ن �ح���ر�ق خيمة د�خ���ل �مل��ن��زل حيث مت �خ��م��اد �حلريق 
بكافة حمتوياتها  �ح��ر�ق �خليمة  ونتج عن �حل��ادث  �لفور  على 
وته�شم زجاج �ملنزل وتلوثه بالدخان ، وال توجد �أي �إ�شابات ، وبعد 
�النتهاء و�ملعاينة و�لتاأكد من �شالمة �ملكان و�الأ�شخا�س مت ت�شليم 

�ملوقع لل�شرطة ملبا�شرة �لتحقيقات.

دفاع مدين عجمان ي�شيطر على حريق 
منزل مبنطقة م�شريف

امل�صافر املتهمختم وعليه �صعار مزور لالحتاد الأوروبي

•• دبى-وام:

تلقت �الإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة دبي 
ر�شائل �شكر وتقدير نقلها مايكل زيفكوفيك �شابط 

�الرتباط يف �لقن�شلية �الأمريكية بدبي.
وثمنت �لعديد من �جلهات �الأمنية �لدولية �ملخت�شة 
مبكافحة �ملخدر�ت من خالل هذه �لر�شائل جهود 
�شرطة دبي يف جماالت �ملكافحة �لدولية للجرمية 
وم�شاهمتها �لفاعلة و�ملوؤثرة يف �إحباط عدة عمليات 

لتهريب للمخدر�ت توجه بها منفذوها �إىل �ل�شنغال 
و جنوب �أفريقيا وفيتنام وماليزيا.

�ل��ك��و�ري مدير  �شالح  خ��ال��د  �لعقيد  ب��ذل��ك  ���ش��رح 
دبي  ���ش��رط��ة  يف  �مل���خ���در�ت  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
�إىل �لتعاون �لذي تبديه �شرطة دبي  بالنيابة ونوه 
�الأجهزة  خمتلف  م��ع  �لد�خلية  وز�رة  مظلة  حت��ت 
�إقليميا  �ل�����ش��اأن  ب��ه��ذ�  �ملخت�شة  �ل��دول��ي��ة  �الأم��ن��ي��ة 
�لتبادل للمعلومات  وعامليا بعدة �شور عديدة منها 
و�مل�شاركة �لفاعلة يف فرق �لعمل �لدولية و�ملوؤمتر�ت 

�لعامل.  �لتي تعقد يف  و�لندو�ت و�ل��دور�ت �لدولية 
دب��ي قدمت معلومات  �إن �شرطة  �ل��ك��و�رى  و�أ���ش��اف 
دقيقة ومهمة لهذه �لدول تتعلق مبهربني حاولو� 
�إليها  �لكوكايني  خم��در  م��ن  كبرية  كميات  تهريب 
وبلغ �لوزن �الإجمايل للكميات �لتي كان من �ملزمع 
تهريبها ومت �إحباطها خالل �شهر �أبريل �ملا�شي 12 
تقديرية  مادية  بقيمة  كوكايني  غر�ما   26 و  كلغ 
�ملخدر يعد  ه��ذ�  ك��ون  12 مليون دره��م  تزيد على 

من �أغلى �أنو�ع �ملخدر�ت ثمنا.

حماكم دبي حتدد مواعيد 
العمل يف �شهر رم�شان

 
�ل��ع��ام ع��ن مو�عيد  �مل��دي��ر  �أعلنت حماكم دب��ي يف تعميم ���ش��ادر م��ن مكتب 
�لعمل يف �شهر رم�شان �ملبارك يف خمتلف �لوحد�ت و�لفروع حيث يو�كب 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �شائر  يف  �ملو�عيد  للموظفني  �لر�شمي  �ل��دو�م  توقيت 
�الأحد  من  ظهر�  �لثانية  وحتى  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة  من  يبد�أ  حيث 

وحتى �خلمي�س.
يف حني ت�شتقبل �إد�رة �لكاتب �لعدل يف �ملبنى �لرئي�شي من �ل�شاعة �لتا�شعة 
�شباحا وحتى �لثانية ظهر�، وفرع د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بالتز�من مع 
�أوقات �لعمل يف فرع د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي، �أما بالن�شبة لفروعها 
يف �لطو�ر و�لرب�شاء فيبد�أ من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا وحتى �لثانية م�شاء�ً، 
�أما بالن�شبة الأوقات �لعمل يف ق�شم �خلدمات �ملركزية وت�شجيل �لق�شايا من 
�ل�شاعة �لثامنة �شباحا وميتد حتى �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف ع�شر�، وذلك 
�أوقاتهم  لتهيئة  لهم  �لفر�شة  و�إتاحة  و�ملتعاملني  �ملر�جعني  على  ت�شهيال 
بال�شكل �لذي ينا�شبهم خالل �ل�شهر �لف�شيل، كما وتقرر �أن يبد�أ �لعمل يف 

�الإ�شهاد�ت من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا وحتى �لر�بعة و�لن�شف ع�شر�. 
�ل�شمو  �أ�شحاب  �إىل  هزمي  بن  �شعيد  �أحمد  �لدكتور  تقدم  �ملنا�شبة  وبهذه 
�أر�شها باأحر �لتهاين  �ل�شيوخ حكام �الإم��ار�ت و�شعبها وكافة �ملقيمني على 
�لعربية  لالأمة  متمنيا  �ملبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  و�لتربيكات 
و�الإ�شالمية �خلري و�ليمن و�لربكات، �شائال �ملوىل عز وجل �أن ينعم �الأمن 
و�الأم��ان متمنيا �أن تكون حماكم دبي قد �أخذت بعني �العتبار يف مو�عيد 
ق��در من  �أك��رب  �الإم��ك��ان مع ظ��روف و�حتياجات  بقدر  يتنا�شب  �لعمل مبا 

�ملتعاملني .
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�الجر�ء�ت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شريعة خلدمات رجال �العمال
رخ�شة رقم:CN 1261610 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف �شليمان نا�شر �شليم �مل�شكري)%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني عبد �لرحمن �حمد حممد

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�بوظبي(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ك�شربي�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شليو�شنز الد�رة �لعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 1198457 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمر حممد عمر علي �لعمودي)%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد �لرحمن حممد جملبع مر�شا�س �لعولقي

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�بوظبي(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شتوديو مزالج 

رخ�شة رقم:CN 1033019 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

جمال عو�س �شامل علي عامر من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

جمال عو�س �شامل علي عامر من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاالثوكار�ن لونابان �شومار
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�بوظبي(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

اإعــــــــــالن
وتركيب  ل�شيانة  �الف�شل  �ل�ش�����ادة/�المار�ت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتكييف �ملركزي ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1177983 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �حمد عابد �شاهني �ملن�شوري)%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل مبارك عي�شى بخيت حويرب �ملن�شوري

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 6*4 �ىل 1*1

مالك   -  8 رقم  مكتب   75 ق   - م40  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 

�لبناية:حممد عبد �هلل عامر �لفال�شي �ىل �بوظبي م�شفح م  9 - قطعة 85 - خمزن 

رقم 14 - �ملالك:ورثة �حمد عابد �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�أبوظبي(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�شت �شوليو�شن للمقاوالت �لعامة  

رخ�شة رقم:CN 1180583 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 2*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ب�شت �شوليو�شن للمقاوالت �لعامة
BEST SOLUTION GENERAL CONTRACTING

�ىل/ب�شت �شوليو�شن لل�شيانة  �لعامة و�لعقار�ت
BEST SOLUTIONS GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATES

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية - بناية:حممد �شامل بن عوي�شة �خليلي �ىل 
�لعني �شناعية �لعني حي �لعر��س بناية:علي ح�شني �شعيد مهدي �الحبابي و�خرون

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

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�لعني(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

تنــــويه
�لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �العالن  �ىل  باال�شارة 
�لرخ�شة  بخ�شو�س  بتاريخ:2013/6/24  رقم:10826 
�لتجارية رقم:CN 1115679 باال�شم �لتجاري موؤ�ش�شة 

طارق �لها�شمي للمقاوالت �لعامة
تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بالر�جع عن �العالن �ل�شابق 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�لعني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

تو�شكانا لتجارة معد�ت �ملطابخ
رخ�شة رقم:CN 1150391 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�لعني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نا�شر �لريا�شي للنقليات �لعامة  

رخ�شة رقم:CN 1163838  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/نا�شر �لريا�شي للنقليات �لعامة 
NASER ALREASHI GENERAL TRANSPORT

�ىل/نا�شر �لريا�شي لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة  
NASER ALREASHI PASSENGER TRANSPORT VIA RENTED BUSES

تعديل ن�شاط/��شافة نقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة )4922008(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة)4923001(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري  �القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�بوظبي(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

اإعــــــــــالن
�لعامة   للمقاوالت  روك  �ل�ش�����ادة/هارد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1142689  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 5.8*65 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/هارد روك للمقاوالت �لعامة   
HARD ROKC GENERAL CONTRACTING

�ىل/هارد روك لل�شيانة �لعامة    
HARD ROCK GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري  �القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�بوظبي(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يوين فاند كابيتال لال�شت�شار�ت 

  CN 1005037:ملالية - �شركة م�شاهمة خا�شة  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 11*2 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/

يوين فاند كابيتال لال�شت�شار�ت �ملالية - �شركة م�شاهمة خا�شة 
UNI FUND CAPITAL FINANCIAL INVESTMENT - JOINT STOCK COMPANY

�ىل/�حتاد كابيتال �س.م.خ  
ETIHAD CAPITAL P.J.S.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري  �القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية)�بوظبي(

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

 �إعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة تاي وونغ لوجي�شتك�س 
�بوظبي  )كوريا �جلنوبية �جلن�شية( قد تقدمت   - ليمتد 
و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوز�رة.  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )3982( رقم  حتت 
وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  �لتجارية وتعديالتة  �ل�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرخي�س 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �العر��س �ن 
يتقدمو� باعر��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر 
من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد �إد�رة 

�لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 �د�رة �لت�شجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�لعدد 10841 بتاريخ 2013/7/11   

 �عــــــــــــالن
�ل�شادة/�ك�شكلوزف  بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
 TL11821 للعطالت و�ل�شياحة ذ.م.م �لرخ�شة �ل�شياحية رقم
خان)باك�شتان(  دور�ن  خان  �ل�شيد/ندمي  تنازل  بطلب  تقدمو� 
ثاناد�)�لهند(  كاباد�ثيل  لل�شيد/نوفل  ح�شته  من   %24.5 عن 
��شماعيل  مو�شى  عقيل  �ل�شيد/عارف  ح�شة  على  �البقاء  ومع 

�لعبيديل 51% يف �لرخ�شة �ل�شياحية �عاله.
�لتقدم  �الجر�ء  هذ�  على  �العر��س  يف  �حلق  له  من  كل  وعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ميالدي  ��شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة 
�العالن و�ال فان �لهيئة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعاوي بعد 

�نق�شاء هذه �ملده حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 �إد�رة �ملعايري �ل�شياحية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 54000               تاريخ �الإي�د�ع:2003/6/25
با�ش��م :ميليا النتاج �ل�شامبو ومو�د �لتجميل

وعنو�نه :�المار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ل�شارقة ، �ل�شناعية 4   
و�مل�شجلة حتت رقم : )48498(  بتاريخ:2004/9/18 

�نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخرى  �شنو�ت  ع�شر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف :2013/6/26  وحتى تاريخ :2023/6/25

اإدارة العالمات التجارية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�وركيد �لعاملية للتجارة �لعامة
a r f a:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 187584       بتاريخ:2013/2/28 م
با�ش��م:�وركيد �لعاملية للتجارة �لعامة

�لعربية  �الم��ار�ت   ،  025535343 فاك�س:   ،  025547888 هاتف:   ،  91022 ���س.ب:   ، م�شفح  وعنو�نه:�لعنو�ن: 
�ملتحدة . 

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 
لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د . 

a r f a باللون �الزرق و�الزرق �لفاحت مع �خ�شر خفيف ب�شكل مميز  و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن 
على خلفية بي�شاء .  

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ل�شركة �لوطنية للتموين �ملحدودة ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:PLANET SOUQ �شوق بالنيت

�ملودعة بالرقم: 194019       بتاريخ:2013/6/26 م
با�ش��م:�ل�شركة �لوطنية للتموين �ملحدودة ذ.م.م

وعنو�نه:�خلالدية ، �شارع ز�يد �الول ، �س.ب:44626 ، هاتف: 026345151 ، فاك�س: 026345160 
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمة جتميعية ت�شكيلية منوعة من �ل�شلع لغاية عر�شها 

و�شر�ئها من قبل �مل�شتهلك وال تنطوي على خدمة �لنقل . 
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شوق باللون �الزرق ويدنوها بالنيت باللون �الزرق وميينها خط طويل 
باللون �الخ�شر وميني �خلط SOUQ باللون �الزرق ويدنوها PLANET باللون �الزرق وميني �شكل 

مربع ب�شكل مميز ومتقطع باللون �الخ�شر ويعلوه من �على �شكل زهرة باللون �الخ�شر .  
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:باي بريدج للتجارة �س.ذ.م.م
middle rast genlux Lighting Your Way:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 189474       بتاريخ:2013/4/2 م
با�ش��م:باي بريدج للتجارة �س.ذ.م.م

وعنو�نه:�س �ل�شيخ ز�يد ، �س.ب: 38427 ، هاتف: 0504589112 ، فاك�س:043380755 ، �لربيد �اللكروين: 
 trade_bb@emirates.net.ae

و�لتجفيف  و�لتربيد  �لبخار  توليد  ل��الن��ارة  �ج��ه��زة  بالفئة:11  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �و  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
و�لتهوية وتوريد �ملياه ولالغر��س �ل�شحية . 

و�شف �لعالمة:عبارة )middle rast genlux( باحرف التينية باللون �الخ�شر على خلفية بي�شاء 
  . )Lighting Your Way( د�خل �شكل م�شتطيل بطريقة مميزة ويوجد ��شفلها عبارة

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:باي بريدج للتجارة �س.ذ.م.م
WITH BENIFIT 4LAMPS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 193464       بتاريخ:2013/6/17 م
با�ش��م:باي بريدج للتجارة �س.ذ.م.م

 ، ، ه��ات��ف: 043380750  ، �����س.ب: 38427  �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د  �ل��ع��ن��و�ن:���س   . �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  ، دول���ة �الم�����ار�ت  وع��ن��و�ن��ه:دب��ي 
 trade_bb@emirates.net.ae :فاك�س:043380755 ، �لربيد �اللكروين

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 �الجهزة و�الدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�جهزة و�دو�ت �لت�شوير 
�لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الجهزة و�الدو�ت �لب�شرية و�جهزة و�دو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�ال�شارة و�ملر�قبة )�ال�شر�ف( 
و�النقاذ و�لتعليم �جهزة و�دو�ت لو�شل �و فتح �و حتويل �و تكثيف �و تنظيم �و �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية �جهزة ت�شجيل 
�و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور حامالت بيانات مغناطي�شية �قر��س ت�شجيل ماكينات بيع �ليه و�ليات لالجهزة �لتي تعمل 

بقطع �لنقد �الت ت�شجيل �لنقد �الت حا�شبة معد�ت و�جهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات �جهزة �خماد �لنري�ن . 
�لعبارة  بد�ية  �لقامت من  �للون �الخ�شر  يتدرج من  باللون �الخ�شر  باحرف التينية   )Lamps( لعالمة:كلمة� و�شف 
و�شوال �ىل �الخ�شر �لفاحت يف نهاية �لكلمة على خلفية بي�شاء يعلوها �شكل م�شمت تر�وح �لو�نها من �الخ�شر �لقامت �ىل 
�لفاحت ل�شخ�س يحمل يف يده م�شباح باللون �البي�س حتيط به هاله حمر�ء �للون ��شارة �ىل قر�س �ل�شم�س ويتو�شط ج�شد 
 )DELIVER( و )RECYCLE( )COLLECT( لتالية� �لكلمات  �لتدوير بد�خله  �ل�شخ�س رمز �عادة  هذ� 
�الخ�شر  باألو�ن متدرجة من  عبارة )WITH BENIFIT( مكتوبة  ��شفلها  ويوجد  وكلها مكتوبة بطريقة مميزة 

�ملائل �ىل �ل�شمرة ثم �ىل �الحمر �لفاحت بنهاية �لعبارة .  
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:باي بريدج للتجارة �س.ذ.م.م
SUSTANDLY CONSCIOUS 4LAMPS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 193465       بتاريخ:2013/6/17 م
با�ش��م:باي بريدج للتجارة �س.ذ.م.م

 ، ، ه��ات��ف: 043380750  ، �����س.ب: 38427  �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د  �ل��ع��ن��و�ن:���س   . �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  ، دول���ة �الم�����ار�ت  وع��ن��و�ن��ه:دب��ي 
 trade_bb@emirates.net.ae :فاك�س:043380755 ، �لربيد �اللكروين

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 �الجهزة و�الدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�جهزة و�دو�ت �لت�شوير 
�لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الجهزة و�الدو�ت �لب�شرية و�جهزة و�دو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�ال�شارة و�ملر�قبة )�ال�شر�ف( 
و�النقاذ و�لتعليم �جهزة و�دو�ت لو�شل �و فتح �و حتويل �و تكثيف �و تنظيم �و �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية �جهزة ت�شجيل 
�و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور حامالت بيانات مغناطي�شية �قر��س ت�شجيل ماكينات بيع �ليه و�ليات لالجهزة �لتي تعمل 

بقطع �لنقد �الت ت�شجيل �لنقد �الت حا�شبة معد�ت و�جهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات �جهزة �خماد �لنري�ن . 
و�شف �لعالمة:كلمة )u4Lamps( باحرف التينية باللون �الخ�شر يتدرج من �للون �الخ�شر �لقامت من بد�ية �لعبارة 
بي�شاء  خلفية  على  �ال���ش��ود  باللون  ح��دوده��ا  تظليل  مع  �الحمر  باللون  �ملكتوبة    )U4( �ىل  �لفاحت  �الخ�شر  �ىل  و�شوال 
باللون �البي�س حتيط  �لفاحت ل�شخ�س يحمل يف يده م�شباح  �لقامت �ىل  �لو�نه من �الخ�شر  ت��ر�وح  �شكل م�شمت  يعلوها 
 Sustainably( عبارة  ��شفلها  ويوجد  مميزة  بطريقة  مكتوبة  وكلها  �ل�شم�س  قر�س  �ىل  ��شارة  �للون  حمر�ء  هاله  به 

  . �الحمر  باللون   )Conscious
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س.�البرز للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
Amanda:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 193420       بتاريخ:2013/6/17 م
با�ش��م:�س.�البرز للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

وعنو�نه:دبي ، �ل�شوق �لكبري �س.ب:27085 ، هاتف:3531755 ، فاك�س: 3522090 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
�نو�عها  �ملالب�س �جلاهزة مبا يف ذلك �الحذية بجميع  بالفئة:25  �لو�قعة  �و �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

و�ل�شبا�شب . 
باحلروف �لالتينية باللون �ال�شود .    Amanda :و�شف �لعالمة

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س.�البرز للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
amanda:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 193421       بتاريخ:2013/6/17 م
با�ش��م:�س.�البرز للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

وعنو�نه:دبي ، �ل�شوق �لكبري �س.ب:27085 ، هاتف:3531755 ، فاك�س: 3522090 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
�نو�عها  �ملالب�س �جلاهزة مبا يف ذلك �الحذية بجميع  بالفئة:25  �لو�قعة  �و �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

و�ل�شبا�شب . 
و�شف �لعالمة: كتب �مل�شمى amanda باحلروف �لالتينية باللون �ال�شود ب�شورة متميزة خ�شو�شا حرف 
a يف بد�ية �لكلمة وقد و�شع �مل�شمى د�خل �شكل د�ئري بي�شاوي باطار يف �شكل غ�شن من �لزهور و�لورقات 

�ملت�شلة يف حلقة  .  
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841
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عمليات ال�شرطة تتلقى مليونًا و725 األف مكاملة يف 6 اأ�شهر
•• اأبوظبي-وام:

تعمل غرفة عمليات �ل�شرطة �لتابعة لالإد�رة �لعامة للعمليات 
�ملركزية يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي على مد�ر �ل�شاعة 
ن��ا���ش��ر �شليمان  �مل��ق��دم  �مل���ب���ارك. وق���ال  خ���الل �شهر رم�����ش��ان 
للعمليات  �ل��ع��ام��ة  ب�����االإد�رة  �لعمليات  �إد�رة  م��دي��ر  �مل�شكري 
�ملركزية �إن غرفة �لعمليات جمهزة باأف�شل �الأجهزة و�ملعد�ت 
ت�شنيفها  ك��ان  مهما  �لبالغات  �أن���و�ع  جميع  لتلقي  �ملتطورة 
حول  �لبالغات  �شتتلقى  �لعمليات  غرفة  �أن  �إىل  م�شري�   ..
�ملت�شللني يف �إطار �جلهود �ملبذولة للق�شاء على هذه �لظاهرة 

�شهر  �أي��ام  �شو�ء  تام  ��شتعد�د  وطنية موؤهلة وذ�ت كفاءة على 
رم�شان �أو غريه حر�شا على ��شتمر�رية �لعمل وتلقي جميع 

�أنو�ع �ملكاملات و�لبالغات على مد�ر �ل�شاعة.
مكتب  مدير  �لدهماين  عبد�لرحمن  فهد  �أول  �مل��الزم  وح��ث 
على  �جلمهور  �لعامة  �لعالقات  وح��دة  رئي�س  �الإد�رة  مدير 
�ل�شري  باأنظمة  ب��االل��ت��ز�م  ت��وخ��ي �حل���ذر و�حل��ي��ط��ة  ���ش��رورة 
و�مل������رور وع�����دم �ل���وق���وف يف �الأم����اك����ن �مل��م��ن��وع��ة و�الأم���اك���ن 
�الأ�شو�ق  يف  �ل�شري  عرقلة  عدم  وكذلك  للمعاقني  �ملخ�ش�شة 
وع���دم ����ش��ت��خ��د�م �أج���ه���زة �ل��ه��و�ت��ف �مل��ت��ح��رك��ة �أث���ن���اء �لقيادة 

خلطورتها يف �لت�شبب بوقوع �حلو�دث �ملرورية.

الإج����ر�ء�ت  ن��ظ��ام  وج���ود  �إىل  ون���وه  �ل���دول���ة.  ل�شمعة  �مل�شيئة 
متبعة وموثقة تعالج جميع �لبالغات ح�شب �الأهمية و�ملو�رد 
�ل�شرطية �لتي يتم حتريكها. وذكر �أن غرفة �لعمليات ب�شرطة 
�أبوظبي تلقت خالل �شهر رم�شان �ملا�شي 279 �ألفا و556 
مكاملة و63 �ألفا و443 بالغا مو�شحا �أن عدد �ملكاملات �لتي 
تلقتها غرفة �لعمليات يف �الأ�شهر �ل�شتة �ملا�شية بلغت مليونا 
و725 �ألفا و484 مكاملة منها 458 �ألفا و469 بالغا. من 
جانبه قال �ملقدم علي مفتاح �لعرياين رئي�س ق�شم �لعمليات 
�مل��رك��زي��ة �مل�����ش��وؤول �مل��ب��ا���ش��ر ع��ن غ��رف��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات يف �شرطة 
�أبوظبي �إن غرفة �لعمليات ومن يعمل فيها من كو�در ب�شرية 

عبدالرزاق حممدي والزميل حممود علياء عبد الرزاق حممدي يقراأ يف كتاب )روؤيتي(

مهرجانات دبي تتواىل وجناحاتها تتوا�صل

عبد الرزاق �شيد �شالح حممدي: اأمتنى على ال�شباب اأن ميعنوا القراءة بكتب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد رعاه اهلل
جت�ّشد جناحات دبي املتوا�شلة مبهرجاناتها واإجنازاتها عبقرية القيادة احلكيمة 

اأمتنى على اجلميع اأن يقوموا بدورهم يف امل�شرية ال�شاملة للدولة بكفاءة واإخال�ض

اأخبار ال�شاعة.. تعاون مل�شلحة 
العمل اخلليجي امل�شرتك

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة  �أخبار �ل�شاعة  �أن بروتوكول �لتعاون �لعلمي �لذي وقعه  مركز 
مع  �أب��وظ��ب��ي  يف  مقره  يف  �ال�شر�تيجية   و�ل��ب��ح��وث  للدر��شات  �الإم����ار�ت 
�ل�شوؤون �الجتماعية  �لعمل وجمل�س وزر�ء  �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء  �ملكتب 
يف دول  جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية  يوم �الأحد �ملا�شي ينطوي 
على �لعديد من �ملعاين �ملهمة مو�شحة �أن �أول �ملعاين يتعلق بالدور �لذي 
�لتعاون   �لدر��شات و�لبحوث يف دول  جمل�س  �أن ت�شطلع به مر�كز  ميكن 
من  ���ش��و�ء  كافة  �مل��ج��االت  يف  ودع��م��ه  �مل�شرك  �خلليجي  �لعمل  خدمة  يف 
خالل �لبحوث �لعلمية و�ال�شر�تيجية �أو عرب �لتعاون يف �إقامة �لفعاليات 
�لتعامل  و�شبل  وحتدياتها  �خلليج  منطقة  ق�شايا  تناق�س  �لتي  �ملختلفة 
حتديات  ت��و�ج��ه  �ملنطقة  �أن  خا�شة  ب�شاأنها  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  معها 
للتعامل  حتتاج  خارجها  من  �الآخ��ر  وبع�شها  د�خلها  من  بع�شها  خمتلفة 
معها �إىل �لتعاون بني �جلهات �ملعنية من جانب وتعزيز �لوعي بها وفهمها 
�مل�شرك   �ل�خليجي  �لعمل  مل�شلحة  تعاون  �آخ��ر. وحتت عنو�ن   من جانب 
قالت �إن �ملعنى �لثاين يتعلق بروؤية دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة للعمل 
�خلليجي �مل�شرك حيث حتر�س �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة - حفظه �هلل - على دعم هذ� 
�لعمل و�مل�شاركة �لتامة و�لفاعلة يف كل ما من �شاأنه دفعه �إىل �الأمام مبا 
يحقق طموحات �ل�شعوب �خلليجية يف �لتكامل ومبا يعزز منظومة �الأمن 
�جلماعي د�خل جمل�س �لتعاون  ومن ثم �لقدرة على مو�جهة �لتحديات 
�ملحيطة بدول �ملجل�س و�شيانة مكت�شباتها �لتنموية وحت�شني جمتمعاتها 
مركز  ي�شدرها  �لتي  �لن�شرة  و�أو�شحت  خارجي.  �خ��ر�ق  �أي  مو�جهة  يف 
�إىل ذلك بو�شوح  �أ�شار  �لبحوث �ال�شر�تيجية..�أنه  و  �الإم��ار�ت للدر��شات 
�شعادة �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي مدير عام  مركز �الإمار�ت للدر��شات 
و�لبحوث �ال�شر�تيجية  مبنا�شبة توقيع �لربوتوكول من خالل �لتاأكيد 
�لتعاون لدول �خلليج  �لبينية بني موؤ�ش�شات  جمل�س  �لعالقات  تعزيز  �أن 
�لعربية  وهيئاته �ملختلفة ينطلق من روؤية �الإمار�ت و�شعيها �لدوؤوب �إىل 
�لنهو�س مب�شرية �لعمل �خلليجي �مل�شرك يف �ملجاالت جميعا خا�شة �أنها 
من �لدول �ل�شباقة د�ئما �إىل تنفيذ ما يجري �التفاق عليه د�خل �ملجل�س. 
ب��ه  م��رك��ز �الإم����ار�ت  ي��ق��وم  �ل���ذي  ب��ال��دور  �ل��ث��ال��ث يت�شل  �أن �ملعنى  وبينت 
�أو  �الإمار�تي  �ملجتمع  �شو�ء يف خدمة  للدر��شات و�لبحوث �ال�شر�تيجية  
�لتفاعل  باأهمية  �ملركز يف عمله من وعي  ينطلق  �ملجتمع �خلليجي حيث 
�الإيجابي مع ق�شايا دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول  جمل�س �لتعاون  
وطموحاتها و�هتماماتها وبناء قاعدة معرفية ب�شاأنها ت�شاعد متخذ �لقر�ر 
�أخبار  �ملختلفة. وقالت   �مل�شتويات  �لتكامل �خلليجي على  وتخدم م�شرية 
�ل�شاعة  يف ختام مقالها �الإفتتاحي �أن �ملركز يقوم بدوره يف هذ� �خل�شو�س 
�أو  �لعلمية  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  �إع���د�د  ���ش��و�ء  �آل��ي��ات خمتلفة  م��ن خ��الل 
�إقامة �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لتي يح�شرها متخ�ش�شون من د�خل �ملنطقة 
ل�  �لتابعة  �لهيئات  مع  �لتعاون  وب��روت��وك��والت  �تفاقات  عقد  �أو  وخارجها 

جمل�س �لتعاون  و مر�كز �لدر��شات و�لبحوث �خلليجية.

•• اأجرى املقابلة-حممود علياء:

مع �إطاللة �شهر رم�شان �ملبارك وفعالياته �ملتميزة �لتي توليها �حلكومة كل 
روحانيات  بني  جتمع  متو��شلة  مهرجانات  �أي��ام��ه  وتتو��شل  و�هتمام  عناية 
تغمر  ما  بقدر  �لنفو�س  يف  و�ل�شكينة  �لطماأنينة  فتدخل  �لدنيا  و�أم��ور  �لدين 
�لقلوب بالفرح و�حلبور و�الن�شر�ح فتت�شاعف �حلو�فز وتكرب �الآمال وتتو��شل 
�أب���د� و�أعمل  �ل��و�رف��ة )�أع��م��ل ل��دن��ي��اك ك��اأن��ك تعي�س  ب��ظ��الل �حلكمة  �مل�����ش��رية 
الأخرتك كاأنك متوت غد�( وهكذ� يكون �لتو�زن رديف �العتد�ل وتغدو �حلو�فز 
مهرجان  �إىل  مهرجان  من  متو�لية  �لنجاحات  ومت�شي  �جلميع  ح��ال  ل�شان 
بالعقول �ملتفتحة و�لثقافات �ملتالحقة و�ملتعاونة و�الأهد�ف �لنبيلة �لتي ت�شمو 
على  ومتز�يدة  ونا�شجة  يانعة  تباعا  �لثمار  فتاأتي  بالغاية  �شموها  بالو�شيلة 
�أجنحة معادلة ح�شارية خالقة تكر�س �أ�شالة �لر�ث وبهاء �لعاد�ت و�لتقاليد 
بقدر ما تر�شم مالحمه �خلالقة �لتي حتت�شن �الأجيال وجناحاتها بقدر ما 
تكر�س �لتو��شل و�لتفاعل و�لعطاء من �شتاء جميل �إىل �شيف �أجمل ومنظور 
د�ئم �إىل ما هو �أكمل و�أمثل وكل عام و�أنتم بخري مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
�ملبارك �أعاده �هلل على �لعرب و�مل�شلمني و�الإن�شانية جمعاء وهي يف �أف�شل حال 

)و�إن تعدو نعمة �هلل ال حت�شوها( �شدق �هلل �لعظيم.

حوار هادف ور�صني
بهذ� �لكلمات �ملعدود�ت و�ملكتنزة بالدالالت بد�أ �شعادة �الأ�شتاذ عبد�لرز�ق �شيد 

�شالح حممدي )�أبو نادر( رجل �الأعمال �ملعروف يف �الإمار�ت و�خلليج حديثه 
�إلينا مبنا�شبة ختام فعاليات مهرجان مفاجاآت �شيف دبي وبد�ية فعاليات �شهر 

رم�شان �ملبارك وكل عام و�نتم بخري. 
وهو خريج �لعام 1972 من جامعة طهر�ن يف جمال )�ل�شيا�شة و�القت�شاد( 
ومي�شي �أكر وقته يف �لقر�ءة وال�شيما يف كتابي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي وهما 
قر�ءة هذين  و�ل�شياب  �ل�شباب  ويتمنى على  وكتاب )وم�شات(  )روؤيتي(  كتاب 
�شو�ء  ب��ن��اءة  وخ��ال���ش��ات  خ��الق��ة  �أف��ك��ار  م��ن  يت�شمناه  مل��ا  �لنف�شيني  �لكتابني 
�الأهد�ف  وتنفيذ  حتديد  يف  �أو  �الأع��م��ال  منهجية  يف  �أو  �لتفكري  منهجية  يف 
�ملزدهرة  و�لدولة  �لر�شيد  و�ملجتمع  �ملعطاء  و�ملو�طن  �ل�شالح  للفرد  �ملن�شودة 
و�لطموحات �لكبار فاحلقائق وحدها و�لتجارب عينها و�حلكمة ب�شموها هي 
جمتمعه ز�د �ملعاد لالأجيال �ل�شاعدة يف مناخات �لطموحات �ل�شحية �لتي ال 

تعرف �حلدود وال �ل�شدود.

اأنا يف بلدي وبني اأهلي
يقول �شعادة �ل�شيد �أبو نادر �أنا �أ�شعر حقا باأنني يف بلدي وبني �أهلي فهذه �لدولة 
�ملكني  �لعرفان  ت�شتحق منا جميعا  و�مل�شلمني جميعا  �لعرب  �لعزيزة يف قلوب 
و�الإخال�س �لر��شخ و�لعطاء بال حدود و�لوفاء �لنا�شح بحيث يكون كل منا يف 
جماله �أمنوذجا يف �لعمل وقدوة لالآخرين ليعمل �جلميع يد� و�حدة و�أيادي 
متحدة ملو��شلة �مل�شرية و�إ�شافة �الإجن��از�ت �إىل �الإجن��از�ت )و�أم��ا بنعمة ربك 

�لقدرة  �أثبتت  �لناه�شة و�ملزدهرة و�حلمد هلل قد  : فدولتنا  و�أ�شاف  فحدث( 
على مو�كبة متطلبات �لع�شر بكل �لتفا�شيل بدء� من �ال�شتقر�ر و�الزدهار �إ لى 
�لعي�س �لرغيد �إىل �الأمن و�لطماأنينة و�الأمان عمال باالآية �لقر�آنية �لكرمية ) 
و�أطعمهم من جوع و�آمنهم من خوف( فيجب على كل مو�طن ومقيم وز�ئر �أن 
يرد �جلميل لهذ� �لبلد �لر�ئع مبناخه �حل�شاري ون�شيجه �لنادر وقيمه ومثله 
ولنكون  �ملخل�شني  و�أبنائنا  �لر�شيدة  وقيادتنا  �شبحانه  �هلل  بف�شل  �ل�شامية 
جميعا مب�شتوى �مل�شئولية و�الإجناز�ت و�لطموحات �لكبرية و�ملتنامية يف زمن 
�لناجحني و�ملتميزين و�ملبدعني �الأذكياء �لذين يح�شرون د�ئما على �أن يكونو� 

يف �ل�شف �الأول د�ئما.
�لنجاحات  على  �ملهرجان  الإد�رة  يقول: وحتية خا�شة  ن��ادر  �أب��و  �الأ�شتاذ  وتابع 
�شلح  ف��اإذ�  �لعامل  باإعجاب  د�ئما  حتظى  �لتي  �ملتميزة  و�الإب��د�ع��ات  �ملتو��شلة 
يتو��شل  �ملهرجان  فتطوير  هلل  و�حلمد  �لثمار  وتو�لت  �جل�شد  �شلح  �ل��ر�أ���س 
هو  و�لفعاليات  �ملفاجاآت  على  �لنا�س  و�إق��ب��ال  تز�يد  يف  �لعاملي  �شد�ه  و�ت�شاع 
ومتنى  ح��دود  وب��ال  �ملتو��شل  وت��اأث��ريه  �لعاملية  مكانته  على  �مللمو�س  �لدليل 
يقر�أو�  �أن  �ل�شباب  ن��ادر( على  )�أب��و  �شيد �شالح حممدي  �ل��رز�ق  �الأ�شتاذ عبد 
موؤلفات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
باإمعان ووعي وح�شافة فيلتزمو�  دبي رعاه �هلل  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
باإخال�س مع  و�لعطاء  �ملتكامل  و�ل�شلوك  �ملتو��شل  �لفا�شل و�الجتهاد  �خللق 
�ال�شتفادة من خربة �الآب��اء و�الأج��د�د وتطور �لعامل مع �حلفاظ على �لعاد�ت 

و�لتقاليد وتر�شيخ مفهوم �الأ�شرة و�لتز�م �لف�شيلة وكل عام و�أنتم بخري.

�شحة دبي تفتتح عيادة �شحية على تويرت خالل رم�شان املبارك
•• دبي-وام:

تبد�أ هيئة �ل�شحة بدبي �عتبار� من �ليوم تخ�شي�س عيادة �شحية على موقع �لتو��شل �الجتماعي 
توير بهدف تقدمي �ملعلومات �ل�شحية ملتابعيها من خمتلف فئات �ملجتمع.

وقال غامن عبد�هلل لوتاه مدير �د�رة �لت�شويق و�الت�شال �الجتماعي يف هيئة �ل�شحة بدبي �إن �لعيادة 
�حلادية  وحتى  و�لن�شف  �لتا�شعة  من  �ملبارك  رم�شان  طيلة  خمي�س  يوم  كل  �شتقدم  �لتي  �ل�شحية 
ع�شرة �شباحا �شركز على عدد من �ملو��شيع �ملتعلقة بال�شوم و�لتغذية و�ل�شوم و�شحة �الأم �حلامل 

و�ل�شوم و�ل�شكري.
و��شتف�شار�ت  �أ�شئلة  على  بالرد  �شيقومون  ممن  و�ملتخ�ش�شني  �الأطباء  من  نخبة  وج��ود  �إىل  و�أ�شار 
�لتفاعل  تعزيز  �إىل  تهدف  �لعيادة  �أن  لوتاه  غامن  و�أو�شح  توير  على  موقعها  على  �لهيئة  متابعي 
و�لتو��شل بني �لهيئة وعمالئها من خالل �لعديد من �لو�شائل �لهادفة �إىل ن�شر �لوعي و�لتثقيف 

�ل�شحي حول خمتلف �ملو��شيع ذ�ت �لعالقة ب�شحة �لفرد.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/20م   �ملودعة حتت رقم: 173850 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�ش��م: ويليام كوك ليمتد 
 وعنو�نه:باركو�ي �أفينيو، �شيفيلد ��س9 4يو �إل، �ململكة �ملتحدة   

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملجنزرة؛  و�ملركبات  �ملدولبة  و�ملركبات  �لربية  �ملركبات  �ملائي؛  �أو  �جل��وي  �أو  �ل��ربي  �لنقل  �أجهزة  �ملركبات؛ 
�ملركبات �لتي حتتاج �إىل �شائق و�ملركبات بدون �شائق؛ قطع غيار �ملركبات وت�شمل �جلنازير للمركبات �ملجنزرة 
للمركبات  �لتدوير  �ملجنزرة و�شال�شل  للمركبات  �لدو�رة  و�لعجالت  �لو�شيطة  و�لعجالت  �مل�شننة  و�لعجالت 
�ملجنزرة و�أنظمة نقل �حلركة �الأوتوماتيكية للمركبات �لربية و�أنظمة تعليق للمركبات �لربية و�أنظمة تعليق 
�ملجنزرة وت�شمل  �ملركبات  ل�شال�شل تدوير  تعليق؛ قطع غيار  �ملجنزرة وجمموعات حركة ودعائم  للمركبات 
�لتدوير  ح�شو�ت  وحت��دي��د�  �الأنبوبية  للعنا�شر  �الإي���الج  و�أج���ز�ء  و�مل�شامري  و�لو�شالت  �الأنبوبية  �لعنا�شر 
وكالبات �جلليد وكالبات �لطني؛ هياكل مركبات؛ دواليب و�إطار�ت من �ملطاط �ل�شلب؛ �لطائر�ت وطائر�ت 
�مل�شافرين و�لطائر�ت �لع�شكرية؛ �لطائر�ت بدون طيار وطائر�ت �ال�شتطالع بدون طيار؛ قطع غيار ولو�زم 
م��ا هو  �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ملنتجات  ب��ني  م��ن  ولي�س  �أع���اله؛  �مل��ذك��ورة  للمنتجات  ول���و�زم  للطائر�ت؛ قطع غيار 

لتطبيقات طبية. - �لو�ق�عة بالفئة:  12
�الجنليزية. كتبت عبارة  "COOK DEFENCE SYSTEMS"باللغة  و�شف �لعالمة:  

 �ال�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/01/03م   �ملودعة حتت رقم: 167456 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�ش��م: ميو�ه بر�ندز)��س( بي تي ئي �ل تي دي 
وعنو�نه:رقم 5 �إنرنا�شيونال بزن�س بارك، #05-00 ميو�ه بيلدجن، �شنغافورة 609914،  �شنغافورة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�الأرز؛ �لنب؛ �ل�شاي؛ �لكاكاو؛ �ل�شكر؛ �لتابيوكا؛ �ل�شاغو؛ �لنب �ال�شطناعي؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
م�شحوق  �خل��م��رية؛  �الأ���ش��ود؛  �لع�شل  �لنحل؛  ع�شل  �ملثلجات؛  و�حل��ل��وي��ات؛  �لفطائر  �خل��ب��ز؛  �حل��ب��وب؛  م��ن 
�ملعكرونة  �ملايونيز؛  �ملعكرونة؛  �لب�شكويت؛  �لبهار�ت؛  )�لتو�بل(؛  �ل�شل�شات  �خلل؛  �خل��ردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛ 

�ال�شباجيتي؛  �شل�شة �لطماطم.  
 30  �لو�ق�عة بالفئة:  

"موي"  �لكلمة  كتبت  وحتتها  �لالتينية  باالأحرف  مميزة  "Moi" بطريقة  �لكلمة  كتبت  و�شف �لعالمة:  
بطريقة مميزة باللغة �لعربية. 

 �ال�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2011/08/04م   �ملودعة حتت رقم: 160793 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/07/31م 
 با�ش��م: جد�رة كابيتال بارترنز �ل بي 

وعنو�نه:15 �شنر�ل بارك وي�شت، #28دي، نيو يورك �إن و�ي 10023، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �ال�شت�شار�ت �ال�شتثمارية؛ �إد�رة �ملحافظ �ملالية؛ �إد�رة �ال�شتثمار�ت؛ ��شتثمار �الأمو�ل ل�شالح �لغري.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "جد�رة" باالأحرف �لعربية.   و�شف �لعالمة:  
 �ال�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2011/08/04م   �ملودعة حتت رقم: 160792 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/07/31م 
 با�ش��م: جد�رة كابيتال بارترنز �ل بي 

وعنو�نه:15 �شنر�ل بارك وي�شت، #28دي، نيو يورك �إن و�ي 10023، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �ال�شت�شار�ت �ال�شتثمارية؛ �إد�رة �ملحافظ �ملالية؛ �إد�رة �ال�شتثمار�ت؛ ��شتثمار �الأمو�ل ل�شالح �لغري
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "JADARA" باالأحرف �لالتينية.   و�شف �لعالمة:  
 �ال�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:طريق �جل�شر �لتجارية ذ.م.م
bridgeway trading LLC:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 175724       بتاريخ:2012/6/24 م
با�ش��م:طريق �جل�شر �لتجارية ذ.م.م

وعنو�نه:�لعنو�ن: �مل�شفح �ل�شناعية ، �س.ب: 28993 ، هاتف: 025541929 ، فاك�س: 025541784.
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 
لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكالة ��شتري�د 

وت�شدير . 
 bridgeway و�شف �لعالمة:�لعالمة �لتجارية عبارة عن �شهمني متقابلني بالرمادي و�الخ�شر حتت

  . عري�س  و�ل�شكل  �الجنليزية  و�للغة  �الخ�شر  باللون  و�ل�شعار  �لرمادي  باللون   trading LLC
�لعالمة  ع��ن  مبعزل   )bridgeway( كلمة  ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ال���ش��������ر�ط��ات:ع��دم 

العتبارها كلمة �شائعة �ال�شتخد�م . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  11  يوليو 2013 �لعدد 10841

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مطبعة �المل ذ.م.م
AL AMAL PRINTING PRESS مطبعة �المل APP:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 178666       بتاريخ:2012/8/30 م
با�ش��م:مطبعة �المل ذ.م.م

وعنو�نه:م�شفح ، �ل�شناعية ، �س.ب: 38738 ، هاتف: 0505123447 ، فاك�س: . 
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16 �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د 
�لل�شق  م��و�د  �لقرطا�شية  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  �لكتب  جتليد  م��و�د  �ملطبوعات  �خ��رى  فئات  يف  و�رده  وغري 
�مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �و لغايات منزلية ومو�د �لفنانني فر��شي �لدهان �و �لتلوين �الالت �لكاتبة و�للو�زم 
�ل��و�ردة يف  �لتغليف �لبال�شتيكية )غري  �ملكتبية )عد� �الثاث( مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� الجهزة( مو�د 

فئات �خرى( حروف �لطباعة �لكلي�شيهات )�لر��شمات( . 
و�شف �لعالمة:�ل�شعار عبارة عن ثالث مربعات و�حد �العلى باللون �الحمر ور��س �ملربع �ال�شفل على جهة 
�ليمني ي�شكل �شكل ن�شف د�ئرة و�ثنني ��شفل متقابلني على �لي�شار باللون �الزرق ور��س �ملربع جلهة �ليمني 
ي�شكل �شكل ن�شف د�ئرة وعلى �ليمني باللون �ال�شفر ور��س �ملربع جهة �لي�شار ب�شكل ن�شف د�ئرة وعلى ميني 
�ل�شكل كلمة APP بخط كبري وباللون �ال�شود و��شفل �لكلمة مكتوب مطبعة �المل و��شفل �لكلمة مكتوب 

  . AL AMAL PRINTING PRESS
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:يو �ر ��س كوربوري�س - �بوظبي
U R S:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 187698       بتاريخ:2013/3/3 م
با�ش��م:يو �ر ��س كوربوري�س - �بوظبي

وعنو�نه:�لعنو�ن: �شارع �ال�شتقالل �س.ب: 43855 ، هاتف: 0502647684 ، فاك�س: 026343374 
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 ��شت�شار�ت هند�شية . 

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن )U R S( باللون �الزرق وبخط كبري و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .  
�ال�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جاينت للوجبات �ل�شريعة �للبنانية
G Lebanese Fast Food Lebanese Fast:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 190714       بتاريخ:2013/4/24 م
با�ش��م:جاينت للوجبات �ل�شريعة �للبنانية

وعنو�نه:�لعنو�ن: �بوظبي ، �خلالدية ، �س.ب: 63601 ، هاتف: 026659795 ، فاك�س:  
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم . 

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن د�ئرة باللون �لبني د�خلها حرف G باللون �ال�شفر د�خل �حلرف �شكل 
 Lebanese Fast Food طباخ يرتدي زي باللون �البي�س و�الزرق �لغامق ود�خل �حلرف من �العلى 
باللون   Giant �حلرف  و�على  �ال�شفر  باللون    Lebanese Fast Food �حلرف  و��شفل  �لبني  باللون 

�ال�شفر و��شفل �لد�ئرة جاينت بخط كبري ��شفلها للوجبات �للبنانية �ل�شريعة باللون �ال�شود .  
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية
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الجمال الَخْلقي والُخُلقي للنبي صلى اهلل عليه وسلم  �خت�س �هلل � �شبحانه � نبيه � �شلى �هلل عليه و�شلم � بجمال َخْلِقِه وكمال ُخُلِقه مبا 
ال يحيط بو�شفه �لبيان، وفطره على �شفات عظيمة ال ُتعرف الأحد غريه، وكان 
من �أثر ذلك �أن �لقلوب فا�شت بحبه و�إجالله، فالذين عا�شروه �أحبوه ومل يبالو� 
 � �أعناقهم وال يخد�س له ظفر، ملا ر�أو� من جمال َخلقه وعظيم ُخُلِقه  �أن تقطع 
�، قال �لرب�ء بن عازب � ر�شي �هلل عنه �: )كان � �شلى �هلل  �شلى �هلل عليه و�شلم 

عليه و�شلم � �أح�شن �لنا�س وجها، و�أح�شنهم َخْلقا( رو�ه �لبخاري .
�لالم  و�إ�شكان  �لقا�شي عيا�س: �شبطناه خلقا بفتح �خلاء  " قال  �لنووي:  قال 
هنا الأن مر�ده �شفات ج�شمه، قال: و�أما يف حديث �أن�س فرويناه بال�شم الأنه �إمنا 

�أخرب عن ح�شن معا�شرته " .
لق : عن �أبي �لطفيل � ر�شي �هلل عنه � قال: )ر�أيت ر�شول �هلل � �شلى  َ جمال اخلخْ

د�( رو�ه م�شلم . �هلل عليه و�شلم � كان �أبي�س مليحا ُمَق�شَّ
" هو بفتح �ل�شاد �مل�شددة وهو �لذي لي�س بج�شيم وال نحيف وال  قال �لنووي: 

طويل وال ق�شري".
وذكر �بن �لقيم يف كتابه ز�د �ملعاد و�شف �أم معبد ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � 
حني مر بخيمتها مهاجر� - فقالت : " ظاهر �لو�شاءة، �أبلج �لوجه، ح�شن �خللق، 
مل تعبه ثجله )�شخامة �لبدن(، ومل تزر به �شعلة )�شغر �لر�أ�س(، و�شيم ق�شيم 
)ح�شن جميل(، يف عينيه دعج)�شو�د �لعني(، ويف �أ�شفاره وطف )يف �شعر �أجفانه 
طول(، ويف �شوته �شحل )بحة وخ�شونة(، ويف عنقه �شطع )طول(، �أحور، �أكحل، 
عاله  �شمت  �إذ�  �ل�شعر،  �شو�د  �شديد  �أق��رن،  �ل��ط��ول(،  يف  �لرقيق  )�حلاجب  �أزج 
�لوقار، و�إن تكلم عاله �لبهاء، �أجمل �لنا�س و�أبهاهم من بعيد، و�أح�شنه و�أحاله 
كاأن  من قريب، حلو �ملنطق، ف�شل، ال نزر وال هذر )و�شط ال قليل وال كثري(، 
منطقه خرز�ت نظمن يتحدرن، ربعة، ال تقحمه عني من ق�شر وال ت�شنوؤه من 
طول، غ�شن بني غ�شنني، فهو �أنظر �لثالثة منظر�، و�أح�شنهم قدر�، له رفقاء 
يحفون به، �إذ� قال ��شتمعو� لقوله، و�إذ� �أمر تبادرو� �إىل �أمره، حمفود )يخدمه 

�أ�شحابه ويعظمونه( حم�شود )يجتمع �إليه �لنا�س(، ال عاب�س وال مفند" .
�ل�شم�س و�لقمر يف  � مثل  � �شلى �هلل عليه و�شلم  كان وجهه  وجهه ومنظره : 
قالت  �أ�شو�أ منه،  �أو�شاأ وال  كاأمنا �شيغ من ف�شة، ال  و�ل�شفاء، مليًحا  �الإ�شر�ق 

�لربيع بنت معوذ: " لو ر�أيته ر�أيت �ل�شم�س طالعة " .
� �شلى �هلل عليه  � ق��ال: )ر�أي��ت ر�شول �هلل  � ر�شي �هلل عنه  وعن جابر بن �شمرة 
و�شلم � يف ليلة �إ�شحيان )م�شيئة مقمرة( وعليه ُحلة حمر�ء، فجعلت �أنظر �إليه 

و�إيل �لقمر، فلهو عندي �أح�شن من �لقمر( رو�ه �لرمذي .
ولقد �ُشئل جابر : )�أكان وجه �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � مثل �ل�شيف؟، قال: 

ال، كان مثل �ل�شم�س و�لقمر، وكان م�شتدير�( رو�ه �لبخاري .
وقال كعب بن مالك � ر�شي �هلل عنه �: )كان �إذ� �شر ��شتنار وجهه، حتى كاأنه قطعة 

قمر( رو�ه �لبخاري .
وقال �أبو هريرة � ر�شي �هلل عنه �: )ما ر�أيت �شيئا �أح�شن من ر�شول �هلل � �شلى �هلل 

عليه و�شلم �، كاأن �ل�شم�س جتري يف وجهه( رو�ه �لرمذي .
قامته ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ : كان � �شلى �هلل عليه و�شلم � متو�شط �لقامة، 
ال بالطويل وال بالق�شري، بل بني بني، كما �أخرب بذلك �لرب�ء بن عازب � ر�شي 
�هلل عنه �، قال: )كان �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � مربوعا ً) متو�شط �لقامة(، 

بعيد ما بني �ملنكبني، له �شعر يبلغ �شحمة �أذنه( رو�ه �لبخاري .
وعن �أن�س بن مالك � ر�شي �هلل عنه � قال: )كان ر�شول �هلل لي�س بالطويل �لبائن، 

وال بالق�شري( رو�ه م�شلم .

يده : قال �أبو جحيفة � ر�شي �هلل عنه �: )�أخذت بيده � �شلى �هلل عليه و�شلم �، 
�أبرد من �لثلج، و�أطيب ر�ئحة من �مل�شك( رو�ه  فو�شعتها على وجهي، فاإذ� هي 

�لبخاري .
وقال جابر بن �شمرة - وكان �شبيا - : )م�شح خدي فوجدت ليده برد� �أو ريحا 

كاأمنا �أخرجها من جونة عطار( رو�ه م�شلم .
لونه وعرقه : عن علي بن �أبي طالب � ر�شي �هلل عنه �: )كان �لنبي � �شلى �هلل 

عليه و�شلم � �أبي�س م�شرًبا بيا�شه حمرة( رو�ه �لبيهقي .
وعن �أبي �لطفيل قال: )ر�أيت ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � كان �أبي�س مليحا 

د� )متو�شطا معتدال(( رو�ه م�شلم . مق�شَّ
�أن�س بن  �أبي عبد �لرحمن قال �شمعت  �أبي هالل عن ربيعة بن  وعن �شعيد بن 
لي�س  �ل��ق��وم،  ربعة من  )ك��ان  ق��ال:   � و�شلم  عليه  �هلل  � �شلى  �لنبي  ي�شف  مالك 
بالطويل وال بالق�شري، �أزهر)�أبي�س م�شرق( �للون، لي�س باأبي�س �أمهق )�شديد 

�لبيا�س(وال �آدم )�أ�شود(( رو�ه �لبخاري .
وكان � �شلى �هلل عليه و�شلم � طيب �لر�ئحة، فعن �أن�س � ر�شي �هلل عنه � قال: )كان 
ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �أزهر �للون، كاأن عرقه �للوؤلوؤ، �إذ� م�شى تكفاأ، 
وال َم�َش�ْشُت ديباجة وال حريرة �ألني من كف ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �، 
وال �شممُت م�شكة وال عنربة �أطيب من ر�ئحة ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم 

�( رو�ه م�شلم .
� لطيبه،  � �شلى �هلل عليه و�شلم  َعَرقه  � جتمع  � ر�شي �هلل عنها  �ُشليم  �أم  وكانت 
فعن �أََن�ِس � ر�شي �هلل عنه � قال : )دخل علينا �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم �، فقال 
)نام نومة �لقيلولة( عندنا، فعرق وجاءت �أمي بقارورة، فجعلت ت�شلت )جتمع( 
�لعرق فيها، فا�شتيقظ �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم �، فقال: يا �أم �شليم ما هذ� 
�لطيب(  �أطيب  قالت: هذ� عرقك جنعله يف طيبنا، وهو من  ت�شنعني؟،  �ل��ذي 

رو�ه م�شلم .
 � � كث �للحية، كما و�شفه جابر بن �شمرة  � �شلى �هلل عليه و�شلم  كان  حليته : 

ر�شي �هلل عنه � بقوله: )وكان كثري �شعر �للحية( رو�ه م�شلم .
 " � ق��ال:  � ر�شي �هلل عنه  عن جابر بن �شمرة  عيناه �صلى اهلل عليه و�صلم : 

كحل �لعيننِي ولي�س باأَكحل " . َوكنُت �إذ� نظرُت �إليِه قلُت �أَ
م�صيته :عن �أبى هريرة � ر�شي �هلل عنه � قال: )ما ر�أيت �شيئا �أح�شن من ر�شول 
�هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � كاأن �ل�شم�س جترى يف وجهه، وما ر�أيت �أحد� �أ�شرع 
من ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � كاأمّنا �الأر�س تطوى له، �إّنا لنجهد �أنف�شنا 

و�إّنه غري مكرث( رو�ه �أحمد .
�إذ�  � كان  � �شلى �هلل عليه و�شلم  �لنبي  " �أن   :  � � ر�شي �هلل عنه  �بن عبا�س  وعن 
�الأع�شاء غري  �شديد �حلركة، قوى  " �أي  ك�شل  لي�س فيه  م�شى، م�شى جمتمعا 

م�شرخ يف �مل�شي " .
قال:   � عنه  �هلل  ر�شي   � �شمرة  بن  جابر  :عن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  �صحكه 
�إال تب�شما( رو�ه �لرمذي،  � ال ي�شحك  � �شلى �هلل عليه و�شلم  )كان ر�شول �هلل 
وعن عبد �هلل بن �حلارث قال: " ما ر�أيت �أحد� �أكر تب�شما من �لر�شول � �شّلى 

�هلل عليه و�شلم � " ..

و�أَح�شُن منَك مل تَر قطُّ عيني     َو�أْجَمُل ِمْنَك مَلْ َتِلِد �لّن�َشاُء
� �خَلْلقية �لتي  � �شلى �هلل عليه و�شلم  تلك بع�س قطوف من �شفات ر�شول �هلل 
ديق �أبو بكر � ر�شي �هلل عنه � عندما  ُنقلت �إلينا ممن ر�آه و�شاحبه، و�شَدق �ل�شِّ
قال عن �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � وهو ُيقبِّله بعد موته: )ِطْبَت حياً وميتاً يا 

ر�شول �هلل( رو�ه �لبخاري
�أمنٌي م�شطفًى للخري يدعو       ك�شوء �لبدر ز�يله �لظالم 

جمال اخُلُلق :
�ل�شفات �خُللقية للنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أكر من �أن حت�شى، وكيف حت�شى 

�أخالق من زكاه ربه وقال عنه: )َو�إِنََّك َلَعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم( )�لقلم:4(.. ومنها:
�حللم و�ل�شرب، وكل حليم قد عرفت منه زلة، وحفظت عنه َهْفَوة، لكنه � �شلى �هلل 

عليه و�شلم � مل يزد مع كرة �الأذى �إال �شرب�، وعلى �إ�شر�ف �جلاهل �إال حلما.
وكان من �شفته �جلود و�لكرم، يعِطي عطاء من ال يخ�شى �لفقر، قال عبد �هلل 
�أج��ود �لنا�س،   � � �شلى �هلل عليه و�شلم  � : )ك��ان �لنبي  � ر�شي �هلل عنه  بن عبا�س 
و�أجود ما يكون يف رم�شان حني يلقاه جربيل، وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة من 
رم�شان، فيد�ر�شه �لقر�آن، فلر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أجود باخلري من 
�لريح �ملر�شلة( رو�ه �لبخاري . وقال جابر : )ما �شئل �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم 
� �شيئاً قط فقال : ال( رو�ه م�شلم . وكان � �شلى �هلل عليه و�شلم � من �ل�شجاعة 
�ملو�قف  ح�شر  �ل��ن��ا���س،  �أ�شجع  ك��ان  ُيجهل،  ال  �ل���ذي  باملكان  و�ل��ب��اأ���س  و�ل��ن��ج��دة 
�ل�شعبة، وفر عنه �الأبطال غري مرة، وهو ثابت ال يربح، ُمقبل ال يدبر، قال علي 
� ر�شي �هلل عنه �: )كنا �إذ� حمي �لباأ�س و�حمرت �حَلَدُق، �تقينا بر�شول �هلل � �شلى 

�هلل عليه و�شلم � فما يكون �أحد �أقرب �إىل �لعدو منه( رو�ه �أحمد . 
ومع �شجاعته - �شلى �هلل عليه و�شلم - )كان �أ�شد حياء من �لعذر�ء يف ِخْدرها، 

و�إذ� كره �شيئاً عرف يف وجهه( رو�ه �أحمد .
وكان �أعدل �لنا�س و�أعفهم، و�أ�شدقهم لهجة، و�أعظمهم �أمانة، �عرف له بذلك 
�إليه  "، وُيَتحاكم  �الأم��ني  " �ل�شادق  و�أع���د�وؤه، وك��ان ي�شمي قبل نبوته  �أ�شحابه 
يف �جلاهلية قبل �الإ�شالم، و�شاأل هرقل �أبا �شفيان � قبل �إ�شالمه �: هل تتهمونه 

بالكذب قبل �أن يقول ما قال ؟، قال : ال . 
وكان � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أ�شد �لنا�س تو��شعاً، و�أبعدهم عن �لِكرْب، و نهى عن 
�لقيام له كما يقام للملوك .. يجال�س �لفقر�ء، ويجيب دعوة �لعبد، ويجل�س يف 

�أ�شحابه كاأحدهم .
ورحمة  ور�أف��ة  �شفقة  و�أعظمهم  للرحم،  و�أو�شلهم  بالعهود،  �لنا�س  �أوف��ى  وك��ان 
بالنا�س . �أح�شن �لنا�س ع�شرة و�أدباً، و�أبعدهم من �شيء �الأخالق، مل يكن فاح�شاً 
يعفو  ولكن  �ل�شيئة،  بال�شيئة  يجزي  وال  �شخابا،  وال  لعاناً  وال  متفح�شاً،  وال 

وي�شفح .
�أف قط، ومل يعاتبه على فعل  ال يرفع على عبيده و�إم��ائ��ه، ومل يقل خلادمه 
ويتفقد  جنائزهم،  وي�شهد  ويجال�شهم،  �مل�شاكني  يحب  وك���ان  ت��رك��ه،  �أو  ���ش��يء 

�أ�شحابه، ويح�شن �حل�شن وين�شح به، ويقبح �لقبيح وينهى عنه.
ترفع  و�أم��ان��ة، ال  و�شرب  وح��ي��اء،  � جمل�س حلم  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � جمل�شه 

�الأ����ش���و�ت، وال  �أطرق جل�شاوؤه، كاأمنا على فيه  �إذ� تكلم   . تخد�س فيه �حلرمات 
مما  ي�شحك  �حلديث،  عنده  يتنازعون  وال  تكلمو�،  �شكت  و�إذ�  �لطري،  روؤو�شهم 
�لتب�شم  عنده  �أ�شحابه  �شحك  وك��ان  له،  يعجبون  مما  ويعجب  منه،  ي�شحكون 

توقري� له، و�قتد�ء به � �شلى �هلل عليه و�شلم � .
ذك��ر �هلل، وال يوطن  �إال على  � ال يجل�س وال يقوم  � �شلى �هلل عليه و�شلم  وك��ان 
�الأماكن � ال مييز لنف�شه مكاناً �، �إذ� �نتهى �إىل �لقوم جل�س حيث ينتهي به �ملجل�س، 
�أكرم  وياأمر بذلك، ويعطي كل جل�شائه ن�شيبه حتى ال يح�شب جلي�شه �أن �أحد�ً 
عليه منه، من جال�شه �أو كلمه حلاجة �شرب عليه حتى يكون هو �ملن�شرف عنه، 
ومن �شاأله حاجة مل يرده �إال بها �أو بكلمة طيبة، وقد و�شع �لنا�س ب�شطه وخلقه، 

ف�شار لهم �أبا، و�شارو� عنده يف �حلق �شو�ء، يتفا�شلون عنده بالتقوى .
هذه بع�س �شفات �جلمال �خَلْلقي و�خُلُلقي للنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم �، �لتي 
قربت �إليه �لنفو�س، وحببت �إىل �لقلوب، فالقلوب و�لنفو�س تتعلق باجلمال كاأمر 
ِفطري، فكيف مبن جمع �هلل له �جلمال َخلقاً وُخلقاً؟ .. وباجلملة فقد كان �لنبي 
� �شلى �هلل عليه و�شلم � حُملى باأح�شن و�أعظم �ل�شفات، �أدبه ربه فاأح�شن تاأديبه، 

وخاطبه مثنياً عليه فقال: )َو�إِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم( )�لقلم : 4(.
فمبلغ �لعلم فيه �أنه ب�شر          و�أنه خري خلق �هلل كلهم

نالحظ يف �شهر رم�شان �لكرمي �أنه يكر ��شتهالك �مل�شروبات 
�مللونة �لعديدة و�لتي ت�شتهلك بعد �الإفطار مبا�شرة مثل �شر�ب 
�ل��ت��وت �ل�����ش��ن��اع��ي وك��ذل��ك �ل��ربت��ق��ال �ل�����ش��ن��اع��ي وغ��ريه��ا من 
�الأ�شباغ  ذ�ت  و�حللويات  �جللي  بع�س  كذلك  �مللونة  �مل�شروبات 
�ملو�د  �أو  �ال�شباغ  م�شاكل  من  �ل�شديد  �لتحذير  ورغم  �لعديدة 
�ملو�د  ه��ذه  تعترب  حيث  م�شنعة"  كيمائية  م��و�د  "وهي  �مللونة 
�مللونة مو�د م�شافة للغذ�ء يتم ت�شنيعها بدرجة نقاوة عالية كما 
�أن لها قوة تلوين عالية وتكون على ��شكال عديدة مثل �لبودرة 
و�حلبيبات و�ل�شو�ئل و�مل�شاحيق وهذه �ملو�د تخ�شع لت�شريعات 
و�البتعاد  منها  باالقالل  ين�شح  �أن��ه  �إال  دقيقة  و�أنظمة  خا�شة 
نعلم  وكما  �لبد�ئل  هناك  �أن  وخ�شو�شاً  م�شنعة  م��و�د  كل  عن 

�أن �لعادة �لغذ�ئية حتتاج �إىل وقت يتم تغريها ويجب �حلر�س 
�أ�شبحت  لالأ�شف  و�ل��ت��ي  �مللونة  �مل�شروبات  ه��ذه  نبعد  �أن  على 
�أهمية  علينا  يخفى  وال  �الإف��ط��ار  م��ائ��دة  على  متكررة  ظ��اه��رة 
�شرب �ل�شو�ئل بعد �شيام يوم طويل ولكن يجب �أن ال تكون هذه 
�ل�شو�ئل حمتوية على �ل�شبغات �مللونة و�ملو�د �مل�شافة �الأخرى 
)حمليات، ملونات، مثبتات، مو�د حافظة( الأن هذه �ملو�د �شوف 
تكون  �أن  �ل�شيام لذلك البد  بعد  �شريع  ب�شكل  �مت�شا�شها  يتم 
ميكن  �أو  فقط  �مل��و�د  على  �العتماد  وميكن  طبيعية  �مل�شروبات 
�أو �لع�شائر  �شرب �مل�شروبات �لطبيعية مثل �لع�شائر �لطازجة 
�إىل  حتتاج  �لعملية  وعموماً  ملونة،  م��و�د  على  حتتوي  ال  �لتي 
�أن  وخ�شو�شاً  موجود  �لبديل  الأن  �لب�شيطة  �لتوعية  من  ن��وع 

�مل�شروبات �لطبيعية و�لع�شائر �لطبيعية حتتوي على فيتامينات 
ال  و�لتي  �ل�شناعية  �مل�شروبات  بعك�س  جيدة  غذ�ئية  وعنا�شر 
حتتوي �ال على ملونات �شناعية ومو�د حافظة لها خطر على 
�لتي  �ل�شريحة  هم  ولالأ�شف  �الأطفال  عند  وخ�شو�شاً  �جل�شم 
ف��اإن خطرها عليهم كبري  �مللونة ولذلك  �مل��و�د  ه��ذه  تقبل على 
�شو�ء  �ل�شخ�س  �أن  وخ�شو�شاً  �مللونة  �مل���و�د  ه��ذه  م��ن  ف��احل��ذر 
كبري�ً �أو �شغري�ً �شوف ي�شتمر عليها 30يوماً وبعد �شيام لذلك 
�أو  �ملف�شل  �مل�شروب  هو  فاملاء  كبري�ً،  يكون  �شوف  تاأثريها  ف��اإن 
و�مللونة  �مل�شافة  �مل���و�د  م�شاكل  م��ن  للحد  �لطبيعية  �لع�شائر 
�ل�شكر �الأب��ي�����س على هذه  �إ���ش��اف��ة  كما يجب �حل��ذر م��ن ك��رة 

�مل�شروبات �مللونة الأنها توؤثر على زيادة �لوزن.

الماء والعصائر الطبيعية المشروب المفضل في رمضان

وكالهم  بعنايته  تولهم  الذين  واأوليائه  اهلل  عباد  هم  الأعالم  هوؤلء 
امل�صتقيم فكانوا  ال�صراط  اإىل  نوره وهداهم  واأ�صفى عليهم من  برعايته 
منه وكانوا له وقد روى اأبو داوود عن عمر ر�صي اهلل عنه عن النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم فقال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )اإن من عباد 
يوم  وال�صهداء  الأنبياء  يغبطهم  �صهداء  ول  باأنبياء  هم  ما  لأنا�صا  اهلل 
القيامة مبكانتهم من اهلل عز وجل( قالوا : يا ر�صول 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�صرى  لهم  يتقون  وكانوا  اآمنوا  الذين  يخزنون  هم  ول  عيهم  خوف 
احلياة الدنيا ويف الآخرة..ل تبديل لكلمات اهلل ذلك هو الفوز العظيم ( 

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�صاءلته(.

رابعة العدوية
من  ن�شيجا  حياتها  مر�حل  كل  يف  �لعدوية  لر�بعة  �لذ�تية  �ل�شرية  كانت 
�حلقيقة تارة ومن �الأ�شاطري تارة �أخرى لكن �لثابت �أنها �آثرت �العر��س 
عن حياة �لق�شور و�لرف وكر�شت حبها هلل خالقها بحيث مل تكن ترى من 
�الأنو�ر �إال نوره ومن �جلالل �إال جالله ومن �جلمال �إال جماله عز وجل . 

ومن  �أئمتها  م��ن  �ل��وع��ظ  ل�شماع  عليها  ت��ردد  �مل�شاجد  �إىل  تهفو  فكانت 
وعملهم  بعلمهم  �لطريق  �أمامها  �أ�شاوؤو�  �لذين  �ل�شاحلني  �لب�شرة  زهاد 
�أقربائها و�لذي عرفها  �أحد  �أمثال رباح بن عمرو �لقي�شي وكان  و�شلوكهم 

على �شيدة �أخرى ز�هدة تدعى حيونة قامت على خدمة ر�بعة فيما بعد.

مواقفها واأقوالها
خطبها حممد بن �شليمان �لها�شمي �أمري �لب�شرة على مائة �لف وقال لها 
�إليه ما  �أجعلها لك فكتبت  �شهر  �آالف يف كل  �آخ��ر ع�شرة  �أي دخ��ل  يل غلة 
�أن��ك يل عبد و�أن كل مالك يل و�أن��ك �شغلتني عن �هلل طرفة عني  ي�شرين 
وخطبها �أي�شا عبد �لو�حد بن زيد مع علو �شاأنه فهجرته �أياما حتى �شفع 
لها �إليها �إخو�نه فلما دخل عليها قالت له يا �شهو�ين �أطلب �شهو�نية مثلك 

وملا رف�شت كثري� ممن تقدمو� للزو�ج منها �شاألها �أحد �ل�شاحلني.
�أال تتزوجني فاأجابته :�لزو�ج �شروري ملن له �خليار �أما �أنا فال خيار يل يف 
نف�شي �إين لربي ويف ظل �أو�م��ره وال قيمة ل�شخ�س والأن �أول �حتكاك لها 
باحلياة كان قا�شيا حني بيعت بدر�هم معدود�ت لرجل غليظ �لقلب فر�أت 
�أن ال جمال �إال �هلل فهو وحده �شبحانه �لقادر على �إنقاذها من هذه �لدنيا 
�ملليئة ظلما وجور� فاأكرت من ذكر �هلل و�لت�شرع �إليه حتى ��شتجاب �هلل 

ال�شتياقها.

عتقها
ويف ليلة من ليايل ر�آها �شيدها ت�شلي وفوق ر�أ�شها هالة من �لنور تنبعث 
من قنديل منري كاأنه معلق فوق ر�أ�شها بال �شل�شلة وكاأن يد� خفية مت�شك 

به فتاأثر بروؤيتها يف تلك �حلالة فاأعتقها.
وهكذ� �نتقلت ر�بعة �إىل �لعبادة �خلال�شة فاختارت لنف�شها كوخا يف �شو�حي 

�لب�شرة و�أقبلت على �لزهد و�لعبادة ال تريد �شيئا من هذه �لدنيا.

اأول من فتح باب احلب الإلهي 
وتعد ر�بعة �أول من فتح باب �حلب �الإلهي يف �لت�شوف �الإ�شالمي وقد �حتل 
�أن  �ل�شوفية �لالحقني ومن �ملالحظ  هذ� �حلب مكانة مركزية يف خربة 
ر�بعة نتيجة جتربتها ومعاناتها طو�ل حياتها ومنذ  ذلك �حلب كان عند 
فالتزمت  وم��غ��ري��ات  ف��نت  م��ن  �لدنيا  م��ا يف  ك��ل  ع��ن  ب��ه  فا�شتغنت  مولدها 
عليها  �أقبلو�  �لنا�س  �أن  �إال  و�لعبادة  و�خللوة  �العتز�ل  و�أث��رت  �لزهد  حياة 

منجذبني نحو نورها �لروحي �لذي كان ي�شع من كوخها �لفقري.
وقد �شهدنا ر�بعة وقد �أتاها رجل يقول لها �شليني حاجتك فبكت ثم رفعت 
ر�أ�شها �إىل �ل�شماء وقالت : هو يعلم �أين ��شتحي منه �أن �أ�شاأله �لدنيا وهو 

ميلكها فكيف �أنا �أريد �أن �آخذها ممن ال ميلكها.

مراتب احلب الإلهي عند رابعة
�حلب هلل وحده وعزتك ما عبدتك رغبة يف جنتك بل ملحبتك.

وتقول : �إلهي �إذ� كنت �أعبدك خوف �لنار فاحرقني بها �أو طمعا يف �جلنة 
فحرمها علّي و�إذ� كنت ال �أعبدك �إال من �أجلك فال حترمني من م�شاهدة 

وجهك �لكرمي يف �الآخرة.
�ل��د�ر فاحلب  : �جل��ار قبل  �إىل �جلنة فقالت  �شوقك  لها يوما كيف  وقيل 
عند ر�بعة منزه عن �جلز�ء وهي حتب �هلل حبا خال�شا له وحده دون �نتظار 

جلز�ء منه.
ما  فقالت:  �إميانها  حقيقة  عن  �لثوري  �شفيان  �لز�هد  �لعامل  يوما  �شاألها 
عبدته خوفا من ناره وال حبا يف جنته فاأكون كاالأجري �ل�شوء �إن خاف عمل 

بل عبدته حبا له و�شوقا �إليها.
وقد �شيطر هذ� �حلب على كيانها �إىل �حلد �لذي جعلها تغيب عن ذ�تها فال 

ي�شغلها �شيء عن ذكره كما تقول هي �شعر�:
�إين جعلتك يف �لفوؤ�د حمدثي         و�أبحت ج�شمي من �أر�د جلو�شي

فاجل�شم مني للجلي�س موؤ�ن�س         وحبيب قلبي يف �لفوؤ�د �أني�س
نومة  م�شالها  يف  نامت  �لفجر  طلع  ف��اإذ�  كله  �لليل  ت�شلي  ر�بعة  وكانت 
نف�س كم  يا  �إذ� هبت من مرقدها تقول  �لفجر وكانت  ي�شفر  خفيفة حتى 
تنامني و�إىل كم تنامني يو�شك �أن تنامي نومة ال تقومني منها �إال ب�شرخة 

يف  ول��دت  �لب�شرية  �لعدوية  �لقي�شية  �إ�شماعيل  بنت  ر�ب��ع��ة  �خل��ري  �أم  ه��ي 
�أ�شره فقرية وكانت �لب�شرة  حينذ�ك تعج  95 ه         714- م يف  �لب�شرة عام 
لها  كانت  الأنها  ر�بعة  و�شميت  �لكالم  وعلماء  و�ل��زه��اد  و�لفقهاء  بالعلماء 
ثالث �أخو�ت �أكرب منها فاأطلق عليها و�لدها ��شم ر�بعة وكان و�لدها فقري� 
وكذلك �أمها لكنهما كانا على خلق طيب ويف �لليلة �لتي ولدت فيها ر�بعة 
مل يكن يف بيت �أهلها �شيد حتى مل يجد �أباها عنده �شيء من دهن يدهنو� 
به مو�شع خال�شها ومل يكن ثمة نور بالبيت وال حتى خرقة بالية تلف بها 

�لوليدة.

الفقر يفرق الأخوات الأربعة
�شن  �لقر�آن يف  و�أنها حفظت  �لذكاء  �لعدوية كانت �شديدة  ر�بعة  �أن  ويرى 
�شغرية و�أن و�لدها مات وهي على عتبة �ل�شباب يف وقت �جتاح فيه �لب�شرة 
�لعي�س  لقمة  عن  بحثا  �لتفرق  �إىل  و�إخو�تها  ر�بعة  دفع  مما  �شديد  قحط 
وقد وقعت ر�بعة فري�شة للرق بعد �أن �أخذها �أحد �لتجار �جل�شعني ثم باعها 
�أثقل عليها �لعمل والأنها كانت جميلة  يف �شوق �لرقيق ب�شتة در�هم لرجل 
�ل�شوت وجتيد �لعزف على �لناي مما جعل �شيدها �لذي ��شر�ها يغريها 
وتريد  بذلك  ذرع��ا  ت�شيق  كانت  لكنها  �شمره  الأ���ش��دق��اء  و�ل��ع��زف  بالغناء 

�خلال�س منه.

احلقائق والأ�صاطري 
رابعة  حياة  يف 

العدوية
ما  عمو و
ف����ق����د 

�لوفاة  د�أبها حتى ماتت فلما ح�شرتها  �لقيامة وكان هذ�  يوم  �لن�شور  يوم 
دعت �أمتها فقالت لها : ال توؤذين مبوتي �أحد� ولفيني يف جبتي هذه )جبة 
تلك �جلبة  قالت فكفناها يف  �لعيون(  ه��د�أت  �إذ�  فيها  تقوم  كانت  �شعر  من 

وخمار �شوف كانت تلب�شه وتوفيت ر�بعة عام 185 ه  - 801 م.

من اأ�صعارها
- قالت:

وز�دي قليل ما ر�آه مبلغي .. �للز�د �أبكي �أم لطول م�شافتي
�حترقني بالنار يا غاية �ملنى .. فاأين رجائي فيك �أين خمافتي

- وقالت يف مناجاة �أخرى لربها عز وجل:
�أحبك حبني حب �لهوى وحب الأنك �أهل لذ�كا

فاأما �لذي هو حب �لهوى .. ف�شغلي بذكرك عمن �شو�كا
و�أما �لذي �أنت �أهل له  فك�شفك يل �حلجب حتى �أر�كا

فما �حلمد يف ذ� وال ذ�ك يل  ولكن لك �حلمد يف ذ� وذ�كا

رابعة والبعد عن تتبع عيوب النا�س
عيوب  على  بالتعرف  م�شتغال  يكون  �أن  الب��د  تعاىل  �هلل  �إىل  �ل�شالك  والأن 
نف�شه فكانت ر�بعة تقول �إذ� ن�شح �الإن�شان هلل �أطلعه �هلل تعاىل على م�شاوئ 

عمله فت�شاغل بها عن ذكر م�شاوئ خلقه.
وقال رجل لر�بعة �إين �أكرت من �لذنوب و�ملعا�شي فلو تبت هل يتوب �هلل 

علّي فقالت ر�بعة : ال بل لو تاب عليك لتبت.
وقال لها رجل �أدعى يل فالت�شقت باحلائط وقالت: من �نا يرحمك �هلل �أطع 

ربك و�دعه فاإنه يجيب �مل�شطر �إذ� دعاه .
و�شئلت متى يكون �لعبد ر��شيا فقالت �إذ� �شرته �مل�شيبة كما �شرته �لنعمة.

وقالت ل�شفيان �لثوري : �إمنا �أنت �أيام معدودة فاإذ� ذهب يوم ذهب بع�شك 
ويو�شك �إذ� ذهب �لبع�س �أن يذهب �لكل و�أنت تعلم فاأعمل .

ملاذ�  و�أن��ت  �أحدهم  ف�شاألت  �ل�شاحلني  ر�بعة كثري من  �إىل  �أت��ى  �أن��ه  ويحكي 
�أعبده خوفا من  �آخر و�أن��ا  �أخ��اف �لنار وقال  تعبد �هلل تعايل؟ فاأجاب الأين 

�لنار وطمعا يف �جلنة. 
�أو  دخ��ول �جلنة  رج��اء  تعاىل  يعبد �هلل  �ل��ذي  �لعبد  �أ���ش��و�أ  ما  ر�بعة  فقالت 

خمافة �لنار و�أ�شافت فاإذ� مل يكن ثمة جنة وال نار �أفال تعبد �هلل تعاىل
ف�شاألوها و�أنت ملاذ� تعبدين �هلل فاأجابت �أعبده لذ�ته �أفال يكفيني نعمة منه 

�أنه ياأمرين بعبادته؟
وقالت : �أ�شتغفر �هلل من قلة �شدقي يف قويل : ��شتغفر �هلل . 

من أعالم التصوف اإلسالمي اإعداد وتقدميأشواق العارفين
 عبد التواب عبد العزيز:
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يف  نحملها  ق��دره��ا،  ف��ه��ذ�  �لر�شالة  مهبط  ت��ك��ون 
�لنفو�س  ويف  ر��شخة،  عقيدة  و�ل��وج��د�ن  �لقلوب 
���ش��ي��اء ���ش��اط��ًع��ا ويف �ل�����ش��دور ق���ر�آن���اً جم��ي��ًد�، ويف 

�ل�شلوك خلًقا كرمًيا �شاحًلا نافًعا.
 

الورقة الثانية
ال ي��ك��ن �شيامك ���ش��ي��ام م��ن ���ش��ام ع��م��ا �أح���ل �هلل 
و�أفطر على ما حرم �هلل باإف�شاد �ل�شيام بكل قبيح 
من قول �أو فعل فرب �شائم لي�س له من �شيامه 
�إال �جلوع و�لعط�س ورب قائم لي�س له من قيامه 
�شومك  �شيانة  على  �حر�س  و�ل�شهر.  �لتعب  �إال 
من �للغو وال جتهل مع �جلاهلني وال تفرط مع 
�ملفرطني ولي�شم �شمعك وب�شرك وجو�رحك عن 

كل ما يغ�شب �هلل عز وجل.
�أد�ء  �أوج������ب �هلل ع��ل��ي��ك م���ن  وح���اف���ظ ع��ل��ى م���ا 
بكرة  تغر  وال  �مل�شلمني  جماعة  م��ع  �ل�شلو�ت 
�تباعه  ف��اإن �حل��ق ال يعرف بكرة  من ينام عنها 
و�إمن��ا يعرف مبو�فقته ملا جاء به �لقر�آن �لكرمي 
�ل�شالح ر�شو�ن  �لنبوية وما عليه �شلفنا  و�ل�شنة 

�هلل عليهم.
�ل����رك����ن �لثاين  �ل����دي����ن وه�����ي  ف���ال�������ش���الة ع���م���اد 
�ل�شوم فهو  و�أم��ا  �الإمي��ان و�لكفر  و�لفا�شلة بني 
�لركن �لر�بع يقول �شلى �هلل عليه و�شلم: " بني 
 ،" �ل�شالة  ت��رك  �ل�شرك  �أو  �لكفر  وب��ني  �ل��رج��ل 
ويقول: " �لعهد �لذي بيننا وبينهم �ل�شالة، فمن 

تركها فقد كفر ".
ورم�شان فر�شة كبرية لقر�ءة كتاب �هلل و�لعي�س 
�أوف����ر �حلظ  يف روح��ان��ي��ت��ه فليكن ل��ك م��ن ذل���ك 
غافل  وقلبك  بل�شانك  تقر�أ  �أن  و�إي��اك  و�لن�شيب 

بل �حر�س على تدبر ما تقر�أ وذلك باال�شتعانة 
بكتب �لتف�شري و��شتح�شار �لقلب وجمعه حني 

�لتالوة، ن�شاأل �هلل لنا ولك �لتوفيق
 

الورقة الثالثة
يف رم�شان ومع �شدة �حلر يح�س �مل�شلم باجلوع 
ب�شرعة  �ل��ي��وم  ينتهي  �أن  وي��ت��م��ن��ى  و�ل��ع��ط�����س 

الورقة الأوىل:
�أجماد  �لكرمي، منا�شبة عطرة من  �شهر رم�شان 
�الإ�شالم �لعزيزة حيث يهب بن�شائمه على �لنف�س 
ويوقظ  و�ل��ع��زة،  بالعظمة  �ل�شعور  فيها  وي�شع 
بالبطوالت  ح��اف��اًل  ت��اري��ًخ��ا  مكامنها  ويف  فيها 

و�لت�شحيات و�لرجولة �لفذة. 
يد  لتبد�أ  �مل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر  ن�شتقبل  ونحن 
باأجماد  تعبق  �ل��ت��اري��خ  �شفحات  تقلب  �ل��ذ�ك��رة 
�الإ����ش���الم �ل��ع��ظ��ي��م، و���ش��ري��ط ط��وي��ل م��ن �ل�شور 
�شفحاته  ي��و�ك��ب  و�ل��ع��ال  �مل��ج��د  ب�����ش��ذى  �ملفعمة 
�شفحة �شفحة، رم�شان �لف�شيل و�لتاريخ ناطق 
ونفو�شهم،  �مل�شلمني  دي��ار  على  �خل��رية  باأحاديثه 
و�شاهد عدل على �شدق مكارم �الإ�شالم بدًء� من 
�ل�شماء  بوحي  �الأوىل  �الإ�شالم  �إ�شر�قه   ) ) حر�ء 
على ر�شولنا �لعربي �لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم، 
لالإ�شالم  �جلليلة  و�مل�شاهد  �ملو�قف  بكل  وم��روًر� 
ف��ي��ه��ا م���ن ���ش��رب وت���ف���ان و�إي����ث����ار وت�شحية،  مب���ا 
�إىل  حملت  �لتي  �ملجيدة  �لفتوحات  �إىل  و�م��ت��د�د 

�لنا�س كافة �لهدى و�لرحمة و�لعدل و�مل�شاو�ة.
و�ليوم ونحن يف هذه �الأيام �ملباركة، نتذكر �ملو�قف 
�خلامتة  �ملهيمنة  �ل��ر���ش��ال��ة  ل�شاحب  �لعظيمة 
بالء  على  �شربه  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  حممد 
�مل�شركني، و�شجاعته يف �شبيل �لدعوة �الإ�شالمية، 
�لدعوة �إىل �هلل، وثباته يف �ملو�قف �لع�شيبة �لتي 
�لتي  للعقيدة  ووف���اوؤه  �لرو��شي،  �جلبال  تزحزح 
�إله  �أجلها هاجر وكافح حتى �رتفعت ر�ية ال  من 
�إال �هلل حممد ر�شول �هلل عزيزة خفاقة فوق كل 

�أر�س وحتت كل �شماء.
جدير بنا ونحن نعي�س �أروع �أيام �ل�شهر �لف�شيل 
ونفحاته �لغالية �أن نقتدي بنهج �لر�شول �لعظيم 
�لذين  �الأب���ر�ر  و�أ�شحابه  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى 
�أب���ط���ااًل �شنعو� ك��ل هذ�  ت��خ��رج��و� م��ن م��در���ش��ت��ه 
�لتاريخ �ملجيد 

لالإ�شالم. 
�شرف  ل���ق���د 
ه�������ذه  �هلل 
�ل���ب���الد ب���اأن 

كبرية ويظل بني �حلني و�الآخر ينظر �إىل �ل�شاعة 
لعل �شاعة �لفرج قد �آنت هذ� وهو قد مالأ بطنه 
و�نقطاعه  �لنعم  م��ن  وط��اب  ل��ذ  �لفجر مب��ا  قبل 
عن �الأكل و�ل�شرب ال يزيد عن �أربعة ع�شر �شاعة، 
ولكن هل تذكرنا �إخو�ناً لنا يف �إفريقيا و�أفغان�شتان 
يطوون �الأيام و�لليايل ال يجدون ما ي�شد رمقهم 
و��شفرت  عظامهم  ودق��ت  �أج�شامهم  نحلت  حتى 
وجوههم فاأ�شبحو� عر�شة للكثري من �الأمر��س 
�لعون  يد  مد  فكرنا يف  �لغذ�ء، هل  نق�س  ب�شبب 

لهم ولو بالقليل من �لطعام و�لك�شاء. 
�إن �شر�ءك �أخي �مل�شلم كي�ًشا من �لرز �أو �لرب كفيل 
�أو  ي��وًم��ا  م�شلم  مائة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  حاجة  ب�شد 
يومني فليكن هذ� �ل�شهر منطلًقا الإغاثة �إخو�نك 
يف �إفريقيا و �أفغان�شتان الأن من فطر �شائًما فله 
�أج��ر �ل�شائم  �أن ينق�س من  �أج��ره من غري  مثل 
ي��وم ال ينفع فيه  �شيء لتجد ه��ذ� مدخًر� لك يف 
مال وال بنون �إال من �أتى �هلل بقلب �شليم يف ذلك 
�ليوم �لذي تتمنى فيه �حل�شنة �لو�حدة لتنقذك 

من �لنار.
 

الورقة الرابعة
�شهر رم�شان �لكرمي �شهر �شماحة وي�شر، �شملت 
�لدنيا  �الإن�شان يف هذه �حلياة  �أم��ور  كل  ف�شائله 
�ملوؤمن  و�الآخرة، ور�شم رم�شان �لكرمي لالإن�شان 
طريق �لفالح و�لنجاح، وف�شائل وبركات رم�شان 
و��شعة بحيث �حتوت على كل ما ميكن �أن يخطر 
على ذهن ب�شر، وهلل يف خلقه �شئون ويف فر�ئ�شه 
ح��ك��م ول�����ش��ي��ام رم�����ش��ان غ��اي��ات نبيلة و�أه����د�ف 
رفيعة، يفتح �الآفاق �أمام �ملوؤمن ليفكر ويتذكر 
وي��ر�ج��ع وي��ع��ود ب��اأع��م��ال��ه و�أف��ع��ال��ه هلل جلت 
ذنوب  رحمته  ت�شع  رحيم  غفور  و�هلل  قدرته، 

�مل�شيئني ويقبل ال �إله �إال هو توبة �لتائبني.
�لنف�س  ملر�جعة  فر�شة  �لكرمي  �ل�شهر  هذ�  ففي 
و�لتقرب من �هلل جل وعال مثلما هو �شهر �شلة 
�لرحم و�لعمل �ل�شالح، و�شهر �لعبادة و�لتمعن يف 

قر�ءة �لقر�آن و��شتنباط �لدرو�س و�لعرب.
ل��ق��د ك���ان رم�����ش��ان �ل��ف�����ش��ي��ل خ����رًي� ع��ل��ى �الأم���ة 
�النت�شار�ت  حتققت  رم�شان  ففي  �الإ���ش��الم��ي��ة، 
�أمام �الإميان  للجيو�س �الإ�شالمية، و�نهزم �لكفر 
و�نك�شفت �لظلمة �أمام �حلقيقة، لقد كانت بد�ية 
�نطلقت  ح��ني  رم�����ش��ان،  يف  �مل�شلمني  �ن��ت�����ش��ار�ت 
و�متدت  �لعربية،  �جلزيرة  من  �النت�شار�ت  هذه 
�لعامل  بقاع  �إىل خمتلف  �ل�شمح  �الإ�شالم  �أجنحة 

لتن�شر �لرحمة و�لعد�لة بني �أبناء �لب�شر.

الورقة اخلام�صة
�أيها �الإخوة �ملوؤمنون، يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل تزكي 
�لنفو�س وي�شعر �الإن�شان بامل�شئولية �أمام �الآخرين، 
فجوعه وعط�شه و�شربه عليهما يعطيان موؤ�شًر� 
على  �شيطرته  وم��دى  �الإن�شان  حتمل  ق��درة  على 
على  و�نت�شاره  و�شهو�ته  بغر�ئزه  وحتكمه  نف�شه 

نف�شه �لذي هو �أ�شا�س �نت�شاره على عدوه.
ورم�شان لي�س �متناع عن �لطعام و�ل�شر�ب فقط، 
و�إمن�����ا ه���و ت���دري���ب ومم��ار���ش��ة وت��ه��ذي��ب للنف�س 
و�حد  الإح�شا�س  �جلميع  يخ�شع  حيث  و�ل����روح، 
ولنظام و�حد يلتقي �جلميع على �الإخ��وة يف �هلل 
�لعبادة �حلقه، ويف رم�شان تكرمي للنف�س  وعلى 
وحفظ لكر�متها و�شون وتطهري لها من �لرج�س 
و�لذنب، فلنقابل �هلل بعمل �شالح و�شيام خال من 
كل �شائبة، ولنعت�شم باهلل لتجتمع كلمتنا ويتوحد 

�شفنا ولنقبل على �هلل بنية �شافية 
وبعمل خمل�س. 

�شبحانه  �هلل  ي�����ق�����ول 
ُمو�  َو�ْعَت�شِ  ( وت��ع��اىل: 
َواَل  َجِميعاً   ِ �هللَّ ِب��َح��ْب��ِل 
عمر�ن:  )�آل  ُق��و�(  َت��َف��رَّ
�هلل  ������ش�����دق   )103

�لعظيم.

أوراق رمضانية
ال�شوم عنوان 

الف�شائل
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

يدعو �شهر رم�شان �إىل تكامل وتنا�شق �جل�شد مع �الأخالق �لروحية 
�ملقربة  �ملالئكة  �إن�شانيته  فاقت  �لذي  �الإن�شان  تنف�شل عن  �لتي ال 
يدرك  �أن  �الإن�شان  فعلى  �ل�شالم،  عليه  الآدم  �ملالئكة  �شجدت  حيث 
ي�شتطيع  �ل�����ش��وم  ويف  ت�����ش��ور،  ك��ل  ت��ف��وق  و�ل��ت��ى  �حلقيقية  قيمته 
يف  تتجمع  �لتي  بحو��شه  لي�شوم  �ل�شيام  فر�شة  يغتنم  �أن  �الإن�شان 
تتذوق  حا�شة  �لل�شان  �أن  كما  و�ل�شمع  �لب�شر  مثل  �الإن�����ش��ان  وج��ه 
وتتكلم ويقابل حو��س �لوجه �حلا�شة �لروحية للقلب �ملرهف ليكون 
و�لقلب  �لوجه  فخو��س  و�لت�شامح،  و�لعفو  و�خل��ري  للحب  عنو�نا 
�لنباتات حينما تروى باملاء وقد  تنمو وتزدهر بال�شوم كما تزدهر 
رتب �لقر�آن �مل�شئولية �مللقاة على عاتق �الإن�شان فيما يخت�س بب�شره 
�إِنَّ  و�شمعه وقلبه حيث قال يف �الآية )َواَل َتْقُف َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم 
�َد ُكلُّ �أُولِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْشوؤُواًل ( )36( �شورة  ْمَع َو�ْلَب�َشَر َو�ْلُفوؤَ �ل�شَّ
وال  �ملحارم  �إىل  تنظر  ال  بعينني  ي�شوم  �أن  �ل�شائم  فعلى  �ال���ش��ر�ء، 
�لعني  تنظر  فقد  �لنظر�ت،  معها  يتبادل  لتحتقر من  بتكرب  تنظر 
�إىل  ينظر  �لعني  قرير  يكون  �أن  يجب  فال�شائم  تنتقم،  �أو  لتتوعد 
م��ن �خ��ط��اأو� يف حقه ب��ن��ظ��ر�ت م��ل��وؤه��ا �ل��رح��م��ة وق��د ي��ك��ون �ملخطاأ 
مري�شا �أو �شعيفا، فال ي�شح ل�شحيح �أن يتعادل مع مري�س نف�شى 
عن  لتتغا�شى  وتفكر  تنظر  �ل�شائم  فعني  حياته،  طريق  يعر�س 
من �أ�شاء وخرج عن ف�شيلة �الأدب، وحيث قال �لر�شول عليه �ل�شالم 
)�أدبنى ربى فاأح�شن تاأديبي( ، وكان على �ل�شائم �أن ي�شوم ب�شمعه 
�الآخر  �ل�شمع ويتج�ش�س على �الآخرين، وعلى �جلانب  فال ي�شرق 
ي�شكو  �أح��د  على  يتكرب  و�ال  و�الإر���ش��اد  �لن�شح  �إىل  ي�شتمع  �أن  عليه 
�ل�شيام فى  �أو ظلم فذلك كله من مدر�شة  �أ�شابه من هم  �إليه ما 
�لكذب  �أو  �للغو  عن  بل�شانه  ي�شوم  �أن  يجب  و�ل�شائم  �الأع���و�م.  كل 
�أو �لنفاق وكذلك عن �ل�شباب و�ل�ش�شتائم ف�شمت �لل�شان �أوىل من 
عليها  م��رمي  �شمتحققته  �ل�شوم  ففى  �لعقيم.  و�جل��د�ل  �لرثرة 
�ل�شالم حينما قالت كما جاء فى �لقر�آن ) �إين نذرت للرحمن �شوما 
فلن �أكام �ليوم �إن�شيا ( فيتعلم �ل�شائم متى يتكلم ومتى ي�شكت. وقد 
قال �لنا�س قدميا قولة م�شهورة �إذ� كان �لكالم من ف�شة فال�شكوت 
من ذه��ب �أم��ا �الأم��ام علي ق��ال �ل�شاكت عن �حل��ق �شيطان �أخر�س ، 
حقا يجب على �ل�شائم �أن يتعلم متى ي�شكت ومتى يتكلم فمدر�شة 
�ل�شيام تقوم على �الأخالق، فمن خرج عن �خللق �لقومي خرج عن 
فري�شة �ل�شوم، فاالأخالق من جوهر دعوة �لر�شول خامت �ملر�شلني 
حيث قال �إمن��ا بعثت الأمت��م مكارم �الأخ��الق ، وهكذ� يجمع �ل�شوم 
بني �جلوع و�لعط�س وغ�س �لب�شر وعد ��شر�ق �ل�شمع وعدم لغو 
�لل�شان وكف �أذى �ليد وعد �شري �الأقد�م يف �ماكن يحبها �ل�شيطان، 
فلت�شعى �الأقد�م فى �الأماكن �لتى يحبها �هلل مثل �مل�شاجد وحلقات 
�لدرو�س �لدينية، ويف �شاأن �ل�شيام قال رب �لعزة يف �حلديث �لقد�شي 

) كل عمل �بن �آدم له �إال �ل�شوم فاإنه يل و�نا �أجزى به( .  

24 �صنة وجاءتني الدورة ال�صهرية ملا كان  اأنا عمري 
رم�صان  يف  اأفطر  وكنت  تقريبا،  �صنوات   10 عمري 
ب�صبب الدورة ال�صهرية ولكني ل اأق�صي هذا الأيام بعد 

فوات رم�صان، فماذا علي اأن اأفعل؟ اأ�صوم اأو اأت�صدق؟

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

�الأيام  معرفة  يف  جتتهدي  �أن  عليك  فيك:  تعاىل  �هلل  ب��ارك 
ف��ت��اأخ��ذي باالأكر  �أف��ط��رت فيها وحت��ت��اط��ي يف ق��دره��ا  �ل��ت��ي 
وذلك  ��شتطاعتك،  ح�شب  على  تق�شي  ثم  �حلي�س  �أي��ام  من 
لل�شوم  �حلائ�س  وق�شاء  مطلوب،  �لعبادة  يف  �الحتياط  الأن 
�ملنذر رحمه  �ب��ن  ق��ال �لعالمة  �لعلم،  �أه��ل  �إج��م��اع بني  حمل 
�هلل تعاىل )و�أجمعو� على �أن عليها )�حلائ�س( ق�شاء �ل�شوم 
�لذي تفطره يف �أيام حي�شتها يف �شهر رم�شان(، و�إذ� كنت ال 
�أنه كان يجب عليك ق�شاء ما فاتك من كل رم�شان  تعلمني 
قبل دخول رم�شان �لذي يليه فلي�س عليك كفارة و�إمنا عليك 

�لق�شاء فقط، و�هلل تعاىل �أعلم.
�لتي  �الأي���ام  معرفة  يف  جتتهدي  �أن  عليك  و�خل��ال���ش��ة:   •
�أيام  من  باالأكر  فتاأخذي  قدرها  يف  وحتتاطي  فيها  �أفطرت 
ال  ك��ن��ت  و�إذ�  ����ش��ت��ط��اع��ت��ك،  ع��ل��ى ح�شب  تق�شي  ث��م  �حل��ي�����س 
�أنه كان يجب عليك ق�شاء ما فاتك  تعلمني يف �ل�شابق 
من كل رم�شان قبل دخول رم�شان �لذي يليه فلي�س 
عليك كفارة و�إمنا عليك �لق�شاء فقط، و�هلل تعاىل 

�أعلم.

بنية  �صائمه  واأنا  اللوز  بالتهاب  اأ�صعر 
اأن  يجب  هل  اأفطرت  اإذا  الق�صاء 

اأق�صى يومني لحقا؟

و�ل�شالة  �لعاملني،  رب  �حلمدهلل 
�ملر�شلني  �أ���ش��رف  على  و�ل�����ش��الم 
�شيدنا حممد وعلى �آله و�شحبه 

�أجمعني، �أما بعد..

بارك �هلل تعاىل فيك: �إذ� مل ت�شتطيعي �ال�شتمر�ر �أثناء �شوم 
�لق�شاء ب�شبب �ملر�س فال �إثم عليك يف �لفطر، ولي�س عليك �إال 
�لق�شاء �لذي كان عليك و�إذ� كنت قادرة على �ل�شيام و�أفطرت 
�أثناء ق�شائك فحينئذ جتب عليك �لتوبة و�ال�شتغفار، ولي�س 
�أقو�ل  من  �الأرج���ح  على  عليك  ك��ان  �ل��ذي  �لق�شاء  �إال  عليك 
�أهل �لعلم، قال �لعالمة �ل�شاوي رحمه �هلل يف حا�شيته على 
�ل�شرح �ل�شغري: )و�ختلف: هل يلزمه ق�شاء �لق�شاء فيق�شي 
يومني: يوما عن �الأ�شل ويوما عن �لق�شاء؟ �أو ال يلزمه �إال 
�الأ�شل؟ وهو �الأرجح، و�أما �إن �أفطر �شهو� �أو لعذر فال يق�شي 

�تفاقا(، و�هلل تعاىل �أعلم. 
فعليه  رم�شان  ق�شاء  يف  عمد�  �أف��ط��ر  م��ن  و�خل��ال���ش��ة:   •
�لتوبة  م��ع  م��ن رم�شان فقط،  ك��ان عليه  �ل��ذي  �ل��ي��وم  ق�شاء 
يبقي  و�إمن��ا  �إثم عليه،  لعذر فال  �أفطر  كان  و�إن  و�ال�شتغفار، 

�ليوم يف ذمته حتى ي�شتطيع ق�شاءه، و�هلل �أعلم.

امل�صافر  على  يجب  وهل  للم�صافر؟  الفطر  يجوز  هل 
يجوز  وهل  الإم�صاك؟  لوطنه  الرجوع  عند  املرتخ�س 
لأين  بالإفطار  يل  ي�صمح  وهل  امل�صقة  لأجــل  الفطر 
اأعترب  هل  6�صهور  �صاأجل�س  وكوين  دولتي  من  م�صافر 
واأ�صتطيع  م�صافر  لأين  بالرخ�صة  واآخـــذ  م�صافرا 
الإفطار حينما اأجد م�صقة "مع العلم اأين ل اأ�صكو من 

اأي مر�س وهلل احلمد "؟

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

�الإن�شان من مكان  خ��رج  �إذ�  �ل�شفر  وق��ت  �الإف��ط��ار يف  فيجوز 
�إق��ام��ت��ه ق��ب��ل �ل��ف��ج��ر ومل ي��ن��و �ل�����ش��وم وك��ان��ت �مل�����ش��اف��ة �لتي 
وذلك  تقريبا؛  كم  ب84  وتقدر  �لق�شر،  م�شافة  �إليها  �شافر 
منها:  �شروطا  رم�شان  �شهر  يف  �مل�شافر  �ل�شائم  الإفطار  الأن 
�أن ال يكون قد  �لفجر، ومنها:  �ل�شفر قبل طلوع  يبد�أ يف  �أن 
�لقيدين  �أح��د هذين  �ختل  ف��اإن  �ل�شفر  ه��ذ�  �ل�شوم يف  ن��وى 
فال يجوز �لفطر، قال �لعالمة �خلر�شي رحمه �هلل يف �شرحه 
خلليل: "يجوز �لفطر يف �شفر تق�شر فيه �ل�شالة �إذ� �شرع يف 

�ل�شفر قبل طلوع �لفجر ومل ينو �ل�شوم يف �ل�شفر؛ فاإن �شرع 
بعد �لفجر، �أو نوى �ل�شوم يف �ل�شفر ق�شى، ولو كان �ل�شوم 
تطوعاً، وال كفارة؛ �إال �أن ينوي �ل�شوم يريد �شوم رم�شان يف 

�ل�شفر".
ويف حال رجوعك �إىل مدينتك بعد �لرخ�س يف �لفطر فلي�س 
و�جبا عليك �الإم�شاك بقية �ليوم، و�ل�شائم �لذي يجد م�شقة 
�مل�شقة  ب�شبب  �لفطر  له  يجوز  �ليوم  �إكمال  معها  ي�شتطع  ال 
ويجب �لق�شاء، وجو�ز �لفطر لك يف �مل�شقة ال ب�شبب �شفرك 
موطن  �إىل  بو�شولك  الأن��ه  دولتك  من  �البتعاث  موطن  �إىل 
�أي��ام �شحاح  �أربعة  �أكر من  �أنك �شتقيم  �البتعاث و�أن��ت تعلم 
عد� يومي �لدخول و�خلروج تنقطع عنك رخ�س �ل�شفر، و�هلل 

تعاىل �أعلم.
خرج  �إذ�  �ل�شفر  وق���ت  يف  �الإف���ط���ار  ي��ج��وز  و�خل��ال���ش��ة:   •
�الإن�شان من مكان �إقامته قبل �لفجر ومل ينو �ل�شوم وكانت 
كم  ب84  وت��ق��در  �لق�شر  م�شافة  �إليها  �شافر  �ل��ت��ي  �مل�شافة 

تقريبا؛ و�هلل تعاىل �أعلم.

اأيام  من  يوم  منت�صف  يف  �صائمة  واأنا  احلي�س  جاءين 
ال�صت من �صوال فهل علي ق�صاء هذا اليوم؟

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

�لفطر،  �ل��ي��وم، الأن��ك مل تتعمدي  ال يجب عليك ق�شاء ه��ذ� 
�شرعي فال ق�شاء عليه،  بعذر  �أو  نا�شيا  �لنفل  �أفطر يف  فمن 
رحمهما  خليل  �ل�شيخ  بكالم  ممزوجا  �لدردير  �لعالمة  قال 
ل�شفر  ول���و  �ل��ع��م��د  �ل��ف��ط��ر  �ل��ن��ف��ل  و( ق�شى يف   ( ت��ع��اىل  �هلل 
�إكر�ها وال بحي�س  �أو  طر�أ عليه )�حل��ر�م( ال بالفطر ن�شيانا 
كان  �إذ�  �إال  يق�شي  ال  �ل�شيام  يف  �ملتنفل  �أن  ومعناه  ونفا�س(، 
�أو  ن�شيانا  �لفطر  ع��ن  بالعمد  و�ح���رز  ح��ر�م��ا،  عمد�  فطره 
�إكر�ها، و�ح��رز بالفطر �حل��ر�م، عن �لفطر �حل��الل كفطر 

�حلائ�س و�لنف�شاء. و�هلل تعاىل �أعلم.
مل  الأن��ك  �ليوم،  هذ�  ق�شاء  عليك  يجب  ال  و�خلال�شة:   •
�شرعي  بعذر  �أو  نا�شيا  �لنفل  يف  �أفطر  فمن  �لفطر،  تتعمدي 

فال ق�شاء عليه. و�هلل تعاىل �أعلم.

ْبني فيِه ِالى َمْرضاِتَك، َوَجنِّْبني فيِه ِمْن َسَخِطَك  َالّلـُهمَّ َقرِّ

َوَنِقماِتَك، َوَوفِّْقني فيِه ِلِقرآَءِة ايـاِتَك ِبَرْحَمِتَك يا َاْرَحَم 

الّراحميَن .
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�المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
     �عادة  �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1762   عم  جز   - م غ- ب-  �أظ

باك�شتان مدعي عليه: دملون  مدعي/حممد خان حاجي هيبة خان �جلن�شية: 
عمالية   م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات 
�ملطلوب �عالنه / دملون للنقليات �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/21
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1283   عم  جز   - م ع- ب-  �أظ

�ل�شو�عد  عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  خان  وزير  �شاجد  مدعي/حممد 
�لدعوى: م�شتحقات  �المار�ت مو�شوع  �لعامة �جلن�شية:  للمقاوالت  �لذهبية 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لذهبية  �ل�شو�عد   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  
�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/22 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  ز�يد  بن  حممد  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1742   عم  جز   - م ع- ب-  �أظ

دملون  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شادق  حممد  �شعيد  مدعي/حممد 
عمالية   م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات 
بالن�شر  �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه:  �ملطلوب �عالنه / دملون للنقليات 
�الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/7/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة 
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1866   عم  جز   - م ع- ب-  �أظ

مدعي/�ل�شيد حممد �ل�شيد يو�شف حجو �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: �يبال 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملعدنية  لل�شناعات 
عمالية  �ملطلوب �عالنه /  �يبال لل�شناعات �ملعدنية ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت    
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/27
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1832   عم  جز   - م ع- ب-  �أظ

برج  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  مردة  ح�شام  ليت  مردة  مدعي/علم 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �الناقة 
عمالية  �ملطلوب �عالنه /  برج �الناقة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت       
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1488   عم  جز   - م ع- ب-  �أظ

درمي  عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  عبد�ل�شافى  ح�شني  �حمد  مدعي/كرم 
و�ي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  و�ي  درمي   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  
�المار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1190   عم  جز   - م ع- ب-  �أظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �حل�شن  �بو  ح�شن  فاروق  مدعي/حممد 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لعا�شرة  �لقوة 
�لعامة  للمقاوالت  �لعا�شرة  �لقوة   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم �ملحكمة                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   �عادة  �عالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/1878   عمايل جزئي          
�شبيد  ف��ور  نيد  )�شابقا(  ذ.م.م  �لعلني  للمز�د  /1-�ل�����ش��ب��اب  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
 / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  )حاليا(    .ذ.م..م  �س  �لعلني  للمز�د 
في�شل عبد�لرحمن ح�شني �شلبي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )66566 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
�ل�شكوى  رقم   . بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
)2013/143611(.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/14 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   �عادة  �عالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/2304   عمايل جزئي          
ذ.م.م(  �س   ( �ل�شيار�ت  مو�قف  لتاأجري  �ل�شحر�ء  /1-ن�شيم  عليه  �ملدعى  �ىل 
فرع  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد عبد�هلل �شم�س �لهدى   قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدى للمدعي مبلغ 
�ل�شكوى )2013/145963(.      بالر�شوم و�مل�شاريف رقم  )15750 درهم( و�لز�مه 
8.30 �س مبكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/7/14  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     

   �عادة  �عالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2013/1810   عمايل جزئي          

����س.ذ.م.م     �لفنية  و�خل��دم��ات  للتنظيف  وج�شيم  /1-���ش��ب��وج  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد عمر�ن ح�شن ر�ين حممد �و�ل 
كيم مريد�    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
�ل�شكوى )2013/141704(.       و قدرها )8158دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   �عادة  �عالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2013/145   عمايل جزئي          
���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة  �ىل �ملدعى عليه /1-�جلر�س �مللكي ل�شيانة �ملباين 
مبا �ن �ملدعي / هابول �شيخ جوين �شيخ   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )36100 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام و�شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  رقم �ل�شكوى )2013/140745(.  وحددت لها جل�شة 
مكلف  فانت  لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/7/24 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�يام على �الق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     

   �عادة  �عالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2013/2069   عمايل جزئي          

�ىل �ملدعى عليه /1-بقالة �لر�بطة �ل�شرقية �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�ق���ام عليك  �مل��دع��ي / �ح��م��د ج��م��ال عبد�لنا�شر �ح��م��د م�شطفى  ق��د  مب��ا �ن 
درهم(   208240( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% و�لر�شوم و�مل�شاريف )2013/141910(. وحددت 
لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/1457 تنفيذ عمايل
مبا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح  م  م  كونيك�شيز  جلوبال  ���ش��ده��م/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام  �ن طالب �لتنفيذ/ �شيد علي جمتبي زيدي �شيد علي حيدر زي��دي   قد 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  مبلغ  .باال�شافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب   )255799(
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   2558
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س �لق�شم            

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2013/655 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لنجم �حلقيقي للمقاوالت �س.ذم.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �بيك�س ل�شناعة �لطابوق �ال�شمنتي �س.ذ.م.م وميثله: 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  حممد  ح�شني  عبد�لهادي  عوين 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )573068.16(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة مع �لز�م طالب �لتنفيذ باعادة �ل�شيكات رقم )202( 
و )276( �مل�شحوبات على بنك �مل�شرق فرع هور �لعنز للمنفذ �شده.   وعليه فان 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س �لق�شم            

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2013/1173   عمايل جزئي              

�القامة    حمل  جمهول  ذ.م.م  �س  �لفنية  للخدمات  �لنعيم  عليه/1-جنة  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/5/26 يف �لدعوى �ملذكورة 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �لكالم  �بو  �ل�شفيان مياه  �بو  ل�شالح/  �عاله 
مبلغ وقدره )12874 درهم ( �ثني ع�شر �لفا وثمامنائة و�ربعة و�شبعون درهما( وتذكرة 
يكون  نقد� ما مل  �و مقابلها  دره��م  �ل��ف  بقيمة  �ل�شياحية  �لدرجة  ملوطنه على  ع��ودة 
قد �لتحق بعمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها �ملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعي من 
ن�شيبة منها ورف�س باقي �لطلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
�ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ثالثني يوما �عتبار� من 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 يف �لق�شية رقم 2010/973 جتاري كلي  

�ملدعية: لهد�ن لتجارة معد�ت و�جهزة �لتربيد �س.ذ.م.م
�ملدعى عليها: فاين كورنر للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م �خل�شم �ملدخل : حممد �شايف 
من  �ملرفوعة  �ملذكورة  �لدعوى  يف  حما�شبيا  خبري�  ندبنا  مت  حاجي  كوتي  مو�شان 
�ملدعية لهد�ن لتجارة معد�ت و�جهزة �لتربيد )�س.ذ.م.م( �شد فاين كورنر للتجارة 
�ملدخل حممد �ف�شل توتيل وعليه ندعوكم حل�شور  �لعامة ) �س.ذ.م.م( و�خل�شم 
�لعنو�ن  على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد  و�لذي  قانونا  ميثلكم  من  �و  �خلربة  �جتماع 
�ملو�س �دناه وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/14 يف متام �ل�شاعة 11.00 �شباحا 
ح�شوركم  عند  لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار   منكم  ويرجى 
لالجتماع دبي- مركز حمرعني بو�بة رقم 4 �لطابق �الول مكتب رقم 17B1 هاتف 

2681400-04 فاك�س: 04-2681300
�خلبري �ملنتدب: يو�شف طاهر �خلاجة

�عالن �جتماع خربة
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     

 يف �لدعوى رقم 2012/982 عقاري كلي  
�ملدعي: عبد�حلميد بن جابر �لق�شاب بوكالة �ملحامي �ال�شتاذ علي ��شماعيل �بر�هيم 
�جلرمن �ملدعى عليهم/ �شركة هلكون للعقار�ت بوكالة �ملحامي �ال�شتاذة هدى ر�شتم 
�بر�هيم �شركة مارينا �ك�شيكلو�شيف ليمتد /�شركة �ملا�شة �لعقارية �س.ذ.م.م /�شركة 
نيوورلد �نف�شتمنت جروب �س.ذ.م.م باال�شارة �ىل تعييني خبري� يف �لدعوى �مل�شار 
بالن�شر  و�لر�بعة  �لثالثة  عليهما  �ملدعى  باعالن  تكليفكم  تقرر  فقد  �عاله  �ليها 
مبوجب �ل�شيغة �لتالية: �ملطلوب �عالنه: �شركة مارينا �ك�شيكلو�شيف ليمتد/ �شركة 
نيوورلد �نف�شتمنت جروب �س.ذ.م.م �ملو�شوع: �لدعوى رقم 2012/982 عقاري كلي. 
�جتماع  تقرر عقد  فقد  �عاله  �ليها  �مل�شار  �لدعوى  تعييني خبري� يف  �ىل  باال�شارة 
لبحث مو�شوع �خلربة مبكتبي �لكائن يف �لطابق �لثاين- مبنى ماك�س- جانب مركز 
�بو هيل- منطقة �بوهيل )مكتب رقم 4( وذلك يف �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر� بتاريخ 

2013/7/18 لذ� يرجى �حل�شور يف �ملوعد �ملتحدد.
اخلبري املهند�س/اح�صان ف�صل اهلل القنطار    

�عالن �جتماع خربة
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     

�عالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف �لدعوى رقم 2012/360  عقاري كلي

�ىل �ملدعى عليهما/ 1- �حالم �ل�شحر�ء لال�شتثمار�ت و�لتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م 2- حممود 
�عجاز خان- ب�شفته �ملمثل �ملفو�س �حالم �ل�شحر�ء لال�شتثمار�ت و�لتطوير �لعقاري  جمهويل 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �لتميمي قد  �ملدعي / �حمد يعقوب �حمد حممد  �ن  حمل �القامة مبا 
�عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/30 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: بندب �حد 
بعد �الط��الع على  باملحكمة تكون ماأموريته  ب�شجل �خل��رب�ء  �ملقيدين  �ملخت�شني من  �خل��رب�ء 
�ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم فيها من م�شتند�ت، وللخبري يف �شبيل 
�د�ئه مهمته �النتقال �ىل �ي جهة حكومية �و غري حكومية يرى لزوم �النتقال �ليها لالطالع 
على ما ع�شى �ن يكون لديها من م�شتند�ت �و وثائق ذ�ت �شلة مبو�شوع �لدعوى و�شماع �قو�ل 
من يرى لزوم �شماع �قو�له بغري حلف ميني وكلفت �ملدعى بايد�ع مبلغ ع�شرة �الف درهم خزينة 
�ملحكمة. وحددت لها  �ملحكمة جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/24. �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف 

ch.1.A.1  لقاعة�
ق�شم �لدعاوي �لعقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2012/1007 تنفيذ �يجار�ت
�ىل �ملنفذ �شده/1- ديز�ير هومز للعقار�ت  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �بر�هيم حممد �ل�شري�وي  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من 
�للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية 
 1541475( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  �شد�د   -1 ب��االآت��ي:  مكلف  فانك  دب��ي 
ي��وم من  دره��م( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذل��ك خ��الل 15 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت  ف��ان �ملحكمة  تاريخ ن�شر ه��ذ� �الع����الن.      وعليه 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س �لق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 �عالن للح�شور �مام �ملحكمة يف �ل�شتئناف رقم  1059/ 2013 -جتاري - م ت - �س- �أظ

�المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لال�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري  �شركة   : �مل�شتاأنف 
�المار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  خ  م  �س  للتمويل  �لوفاق  عليه:�شركة  �مل�شتاأنف 
مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء حكم يف �شق �شرط �لتحكيم   �ملطلوب �عالنه/ دفيد 
جون بر�مياكومبي �جلن�شية: بريطانيا   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
�أظ وحدد  م ت-  �لدعوى رقم 2013/163 جت كل-  �ل�شادر يف  ��شتاأنف �حلكم 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/7/16 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- 
مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم �ل�شتئناف �لتجاري

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�شاء(
    �عادة �عالن للح�شور �مام �ملحكمة       حمكمة ��شتئناف �بوظبي

يف �لدعوى رقم  2013/940 - جت كل-م ت -ب -�أظ  
�ت�شاالت  �جلن�شية: �الم��ار�ت مدعى  مدعى/موؤ�ش�شة �الم��ار�ت لالت�شاالت 
عليه: حميد ر��شد �لهويل �ل�شويدي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�لهويل  ر��شد  �عالنه/حميد  �ملطلوب  دره���م     119.201.65 مالية  مطالبة 
�ل�شويدي �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
موعد�   2013/7/16 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  �ملحكمة  وح���ددت  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك  �ي��د�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ :2013/7/10
قلم �ملحكمة �لتجارية              

حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

 �خلمي�س 11 يوليو 2013 �لعدد 10841      

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
�عالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده  
فى �لدعوى رقم 2012/350 تنفيذ جتاري

طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله �ل�شيد/ ��شد ح�شن بورين عنو�نه: �مارة دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- بجانب 
ب��ارك بلي�س- �لطابق 17  �ملنفذ �شده: �ح�شن ر�شا خالد برويز �خ��ر   عنو�نه: �م��ارة دب��ي/ بر  ب��رج  ت��اور-  �شما 
�ب��ر�ج بحري� جمري�- برج �يكون 2 �شقة رقم 808 باالر�شاد    �نه يف يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/14 �ل�شاعة  دبي- 
6.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة �لتي 
�نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �اللكروين www.emiratesauction.ae ( وعلى 
ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على 
�لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة خالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ن 
ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة  وفيما 
يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات. �شقة �شكنية �ملنطقة : �لثنية 5 رقم �الر�س : 983 رقم �ملبنى 1 ��شم �ملبني : �يكون 2 رقم 

�لعقار :  808 �مل�شاحة : 436.58 قد مربع �لثمن : 440000 درهم  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
�عالن �شحيفة �لطعن )بالن�شر( رقم 2012/317

�لطاعن : خالد فتح �هلل حممد فتح �هلل
عنو�نه: �ملحامي/ عبد�هلل عوي�س

�ملطعون �شده : �شركة ��شو�شييت ديفيلوبرز جروب ليمتد
بتاريخ  �ملحكوم   2011/427 رقم   �ال�شتئناف  �حلكم  بان  لديك  معلوما  ليكن 
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•• نيويورك-وام:

�أنحاء  كافة يف جميع  �مل�شلمني  لتحالف �حل�شار�ت  �ل�شامي  �ملتحدة  �الأمم  �لن�شر ممثل  �لعزيز  نا�شر عبد  هناأ 
�لعامل مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك.

وقالت �ملتحدثة با�شم �ملمثل �ل�شامي لتحالف �حل�شار�ت يف بيانها �لليلة قبل �ملا�شية..�إن �شهر رم�شان بالن�شبة 
للم�شلمني هو وقت لي�س لل�شوم و�ل�شالة فقط ولكن لتاأمل �حلكمة و�لهدى �للذين ي�شاحبان �الإميان.

�حلرمان  يعانون  �لذين  �لعامل  حول  �ملاليني  تذكر  �إىل  �ل�شالة  و�إقامة  رم�شان  �شهر  �إحياء  مع  �لن�شر  ودع��ا   
�مل�شلمون  يدعم  رم�شان  �شهر  خالل  �أن��ه  �لبيان  و�أو�شح  كافة.  و�لقمع  و�ال�شطهاد  �لعنف  و�أ�شكال  و�الحتالل 
بع�شهم �لبع�س وي�شاعدون �ملحتاجني وهذه �لطقو�س تذكر باملبادئ و�لقيم �لتي يت�شارك فيها �جلميع و�اللتز�م 
�أن هذ� هو �لهدف �ل�شروري لتحالف  بالعد�لة و�مل�شاو�ة و�لت�شامح �مل�شرك من قبل جميع �الأدي��ان .. م�شيفا 

�حل�شار�ت �أي�شا. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

رف�شت �لواليات �ملتحدة �لتاأكيد�ت �لرو�شية 
با�شتخد�م �ملعار�شة �ل�شورية �أ�شلحة كيمياوية 
يف حلب، وقالت �إنه ال دليل لديها على ذلك، 
ودعا �لبيت �الأبي�س باملقابل جمدد� �لرئي�س 
للمفت�شني  �ل�شماح  �إىل  �الأ�شد  ب�شار  �ل�شوري 
هذه  ����ش��ت��خ��د�م  ب�����ش��اأن  بالتحقيق  �ل��دول��ي��ني 

�الأ�شلحة.
وق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ب��ي��ت �الأب��ي�����س جاي 
و��شنطن  �إن   - �شحفي  م��وؤمت��ر  -يف  ك���ارين 
مل تطلع على �أية �أدلة تثبت ما قاله �ل�شفري 
�لرو�شي لدى �الأمم �ملتحدة فيتايل ت�شوركني 
�الأ�شلحة  ��شتخدمت  �ل�شورية  �ملعار�شة  ب��اأن 

�لكيمياوية.
وكان ت�شوركني �أعلن �أن رو�شيا متلك �لدليل 
على �أن �ملعار�شة �ل�شورية ��شتخدمت �ل�شالح 
بريف  �ملا�شي  �آذ�ر  مار�س   19 يف  �لكيمياوي 
ذل��ك على حتليل خمربي  م�شتندة يف  حلب، 
�ملوقع  من  عليها  ح�شلت  �إنها  قالت  لعينات 

بطلب من �حلكومة �ل�شورية.
ت�شكك  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن  ك��ارين  و�أ���ش��اف 
كيمياوية  �أ���ش��ل��ح��ة  �أي���ة  ت��ك��ون  �أن  يف  ب��ج��دي��ة 
��شتخدمت �أو و�شلت �إىل خارج �إطار �شيطرة 
�حلكومة �ل�شورية، وقال مل نر �أي دليل حتى 
�أي جهة،  �إن  يقول  �ل��ذي  �لتاأكيد  يدعم  �الآن 
على  �ل��ق��درة  لديها  �ل�شورية،  �حلكومة  غري 
ت�شتخدم  �أنها  �أو  كيمياوية  �أ�شلحة  ��شتخد�م 

�أ�شلحة كيمياوية.
ب�شار  �إن  �الأبي�س  �لبيت  با�شم  �ملتحدث  وقال 
�الأ���ش��د دع��ا �الأمم �ملتحدة الإج���ر�ء حتقيق يف 

قدرتها  �أع��اق  ثم  كيمياوية  �أ�شلحة  ��شتخد�م 
�الأمريكي  �مل�شوؤول  �لقيام بذلك. و�شدد  على 
على �شرورة �ل�شماح لالأمم �ملتحدة بالتحقيق 
على  دويل  كمجتمع  ق��درت��ن��ا  الأن  �مل�����ش��األ��ة  يف 
ك��ي��م��ي��اوي��ة يف  �أ���ش��ل��ح��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �لتحقيق 
�شوريا �أعيقت برف�س �الأ�شد �ل�شماح بتحقيق 

تقوم به �الأمم �ملتحدة.
�إن��ه �إذ� ك��ان ب�شار �الأ���ش��د مهتماً  وق��ال ك��ارين 
فعاًل باإثبات ما هو متاأكد منه وما تاأكدت منه 
�ل�شماح بدخول مفت�شني  رو�شيا، فال بد من 
دوليني، و�أن ت�شتخدم رو�شيا عالقتها باالأ�شد 

لل�شغط عليه بغية �ل�شماح بدخولهم.

ويذكر �أن �لواليات �ملتحدة وفرن�شا وبريطانيا 
قد قدمت يف وقت �شابق ما �عتربتها �أدلة �إىل 
�الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون تفيد 
�الأ�شلحة  ��شتخدمت  �ل�شورية  �حلكومة  ب��اأن 

�لكيمياوية �شد قو�ت �ملعار�شة.
ك��م��ا ي��ق��ول دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون غ��رب��ي��ون �إن���ه���م ال 
��شتخد�م  ع��ل��ى  م��ل��م��و���س  دل��ي��ل  �أي  مي��ل��ك��ون 

�ملعار�شني �ل�شوريني �أ�شلحة كيمياوية.
�ملتحدة قد  �الأمم  ل��دى  رو�شيا  وك��ان مندوب 
�أكد �أن رو�شيا متلك �لدليل على �أن �ملعار�شة 
يف  �لكيمياوي  �ل�شالح  ��شتخدمت  �ل�شورية 
�إنه �شلم  حلب، وقال  بريف  مار�س-�آذ�ر   19

عليها  ح�شلت  لعينات  خمربي  حتليل  نتائج 
بالده من �ملوقع بطلب من �حلكومة �ل�شورية 

�إىل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة.
بان  لقائه  بعد  لل�شحفيني  ت�شوركني  وق��ال 
كي مون �إن �لعينات �لتي �أخذها خرب�ء رو�س 
من موقع �لهجوم يف خان �لع�شل بريف حلب، 
غري  قذيفة  �أطلقت  �ملعار�شة  �أن  �إىل  ت�شري 
مقتل  �إىل  و�أدت  �لع�شل  خ��ان  باجتاه  موجهة 
و�إ�شابة  ع�شكريا   16 بينهم  �شخ�شا   26

وت�شمم 86 �آخرين .
�لذخائر  �أن  �أثبتت  �لتحليل  نتائج  �أن  و�أك���د 
�ل��ع�����ش��ل مل تعد  ����ش��ت��خ��دم��ت يف خ����ان  �ل���ت���ي 

�شناعيا، وكانت مليئة بغاز �ل�شارين، م�شيفا 
�أنه  �إىل  لل�شارين ت�شري  �لفنية  �ملو��شفات  �أن 
�ملثبتات  غ��ي��اب  و�أن  �أي�����ش��ا،  �شناعيا  يعد  مل 
�ملكت�شفة  �ل�شامة  �مل��و�د  عينات  يف  �لكيمياوية 

ي�شري �إىل �أن �إنتاجها مت حديثا ن�شبيا.
وتابع �مل�شوؤول �لرو�شي �أن كتيبة ب�شار �لنا�شر 
ب����د�أت منذ  �ل�����ش��وري �حل���ر  �ل��ت��اب��ع��ة للجي�س 
�ل�شو�ريخ،  ه��ذه  مثل  ب�شنع  فرب�ير-�شباط 
لالعتقاد  تدعو  �الأ�شباب  كل  �أن  �إىل  م�شري� 
باأن مقاتلني من �ملعار�شة �ل�شورية هم �لذين 
��شتخدمو� �أ�شلحة كيمياوية يف خان �لع�شل .

ي��اأت��ي �ل��ت��اأك��ي��د �ل��رو���ش��ي ب��ع��د �أي����ام م��ن طلب 
�أممي  لفتح حتقيق  �ل�شوري  �لنظام  به  تقدم 
يركز  �أن  ع��ل��ى  ���ش��دد  لكنه  �حل�����ادث،  ذل���ك  يف 
�لذي  �لهجوم  هذ�  على  �الأمميون  �ملحققون 
ين�شبه �إىل �ملعار�شة، بدال من حو�دث �أخرى 
تن�شبها لندن وباري�س وو��شنطن �إىل �جلي�س 

�ل�شوري.
ودع���ت �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة �الث��ن��ني �ملا�شي 
م�شوؤولني كبريين من �الأمم �ملتحدة للمجيء 
ب�شاأن  �إج���ر�ء حم��ادث��ات  �أج��ل  �إىل دم�شق من 
�حتمال ��شتخد�م �أ�شلحة كيمياوية يف �لنز�ع، 
ولكن �ملتحدث با�شم �ملنظمة �لدولية مارتن 
ن�شريكي �شدد على �شرورة �ل�شماح بالو�شول 
مو�شع  ت�شكل  �لتي  �ملناطق  �إىل  �أك��رب  ب�شكل 
�ت��ه��ام��ات يف ح��ني �أع����رب م��ن��دوب رو���ش��ي��ا يف 
�الأمم �ملتحدة عن تاأييد بالده الإجر�ء حتقيق 
ب�شاأن كل �التهامات �لقابلة للت�شديق ، لكنه 
للمعلومات  �أهمية  باأن مو�شكو لن تعري  ذكر 
�لتي قدمتها لندن وو��شنطن وباري�س لدعم 

�تهاماتها.

تركيا،  يف  �حلكومة  �شد  �لتظاهر�ت  خ��الل  ��شيب  عاما   19 �شاب  ت��ويف 
حركة  ح�شيلة  قتلى  خم�شة  �ىل  لرتفع  �مل�شت�شفى  يف  بجروحه  متاأثر� 
�الحتجاج غري �مل�شبوقة �شد نظام حزب �لعد�لة و�لتنمية، على ما �فادت 
�م�س وكالة دوغان لالنباء. وكان �ملتويف علي ��شماعيل كرمكز �لطالب يف 
غ��رب(، تعر�س لهجوم جمهولني يف  ��شيكي�شهري )و�شط  جامعة مدينة 
�لثاين من حزير�ن-يونيو يف تلك �ملدينة عندما كان ي�شارك يف تظاهرة 
كما �و�شحت �لوكالة. وتويف �ل�شاب �لذي ��شيب بجروح خطرة يف ر��شه 
وكان يعاين من نزيف يف �لدماغ، يف �مل�شت�شفى �لذي نقل �ليه. وتعذر على 
جمعية �الطباء �التر�ك تاكيد �خلرب على �لفور لكن متحدثا با�شمها �كد 
رد� على ��شئلة وكالة فر�ن�س بر�س �ن �لطالب كان بني �مل�شابني بجروح 
�عتبار� من  ��شابيع  ملدة ثالثة  تركيا  �لتي هزت  �الح��د�ث  خطرة خالل 
31 �يار-مايو. وقتل �ربعة ��شخا�س �خرين، ثالثة متظاهرين و�شرطي 
خالل حركة �الحتجاج وجرح نحو ثمانية �الف �خ��رون، ح�شب ح�شيلة 
�يار-مايو   31 بعنف يف  �ل�شرطة  تدخلت  وقد  �الطباء.  ن�شرتها جمعية 
الخالء حديقة جيزي من مئات �لنا�شطني �ملد�فعني عن �لبيئة بو�شط 
تهيئة  م�شروع  �ط��ار  يف  ��شجار  �قتالع  يعار�شون  كانو�  �لذين  ��شطنبول 
�شاحة تق�شيم. و�ث��ار ذلك �لتدخل غ�شب �لعديد من �الت��ر�ك وحتولت 
حركة دفاع عن �حلديقة �ىل حركة �حتجاج �شيا�شي و��شعة �شد حكومة 

رجب طيب �ردوغان �لتي حتكم �لبالد منذ 2002. 

قال وزير �خلارجية �ليا�س جاو� يف مقابلة تلفزيونية �ن �دو�رد �شنودن 
ر�شميا  يقبل  مل  �المريكية  �لقومي  �الم��ن  وكالة  مع  �ل�شابق  �ملتعاقد 

�للجوء �ىل فنزويال.
ونفى جاو� �شائعات عن �ن �شنودن و�شل بالفعل �ىل �لبالد.

و�أ����ش���اف ���ش��ن��ودن ل��ي�����س ه��ن��ا يف ف��ن��زوي��ال ���ش��ن��ودن ع��ل��ى ح��د ع��ل��م��ي يف 
كنا  �ذ�  حتى  �لفنزويلية.  �الر���س  على  لي�س  �شنودن  مبو�شكو.  �ملطار 
هذ�  الن  نفعل  ول��ن  ن�شلمه  فلن  ذل��ك  نريد  ال  ونحن  ت�شليمه..  نريد 
لي�س قانونيا وال �خالقيا. باال�شافة �ىل ذلك هناك دول �خرى مثل 

نيكار�جو� وبوليفيا قدمت عر�شا كذلك باللجوء.
ومطلوب �لقب�س على �شنودن يف �لواليات �ملتحدة التهامات بالتج�ش�س 
�أنه  ويعتقد  للمر�قبة  ���ش��ري  ب��رن��ام��ج  ع��ن  تفا�شيل  ع��ن  �لك�شف  بعد 
 23 يوم  �ليه  �ل��ذي و�شل  �لعبور مبطار مو�شكو  متح�شن يف منطقة 

يونيو حزير�ن قادما من هوجن كوجن.
�لرئي�س  وتابع  فنزويال  د�خ��ل  �حلماية  �شيجد  �شنودن  �ن  ج��او�  وق��ال 
فمن  فنزويال  �ىل  �للجوء  عر�س  �شنودن  قبل  �ذ�  �ن��ه  يقول  م���ادورو 

�ملمكن �ن يجد �حلماية �الن�شانية يف بالدنا.

�ألغت مالطا رحلتي طري�ن �ىل ليبيا لرحيل مهاجرين بعد �أن �أ�شدرت 
�ملحكمة �الوروبية حلقوق �الن�شان قر�ر� موؤقتا يحظر �لرحيل.

و�شلم قر�ر كتابي من �ملحكمة لرئي�س �لوزر�ء جوزيف مو�شكات م�شاء 
�م�س �الأول عندما كان يلقي كلمة �أمام �لربملان عن خماوفه من ت�شاعد 
400 مهاجر كثريون منهم من  �أك��ر من  �أزم��ة �ملهاجرين. وق��ال �ن 
�ل�شومال و�ريريا و�شلو� �ىل �جلزيرة �لتي يقطنها 400 �ألف ن�شمة 
�ملتو�شط  �لبحر  �لكثريون منهم رحلتهم عرب  وب��د�أ  �أ�شبوع  �أقل من  يف 
من ليبيا. وقال �أنه مت ر�شد ثالثة زو�رق �أخرى. وعادة ما ت�شهد ��شهر 
�ل�شيف تدفقا مطرد� لزو�رق �ملهاجرين �لتي ت�شل �ىل �شو�طئ مالطا 
وجزيرة المبيدوز� قبالة �شقلية باعتبارها بو�بات الوروبا للمهاجرين 

�لفارين من �لقتال و�لفقر يف ديارهم.

انقرة

كراكا�ص

فاليتا

عوا�صم

�شفري اإ�شرائيل اجلديد باأمريكا مقرب من اجلمهوريني

جمل�ض الأمن يوؤكد �شرورة احرتام �شيا�شة لبنان 

الأمم املتحدة لتحالف احل�شارات تهنئ امل�شلمني بحلول رم�شان 
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ب��ن��ي��ام��ني نتنياهو  �ل�������وزر�ء �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �خ���ت���ار رئ��ي�����س 
م�شت�شار� �شيا�شيا مقربا �مريكي �ملولد ت�شري تقارير �ىل 
�نه كان على �شالت يف �ملا�شي باحلزب �جلمهوري �شفري� 

جديد� ال�شر�ئيل لدى و��شنطن.
ويرى �لكثريون يف ��شر�ئيل �أن رون درمير 42 عاما هو 
�لذي دفع نتنياهو نحو �ظهار دعم علني تقريبا للمر�شح 
�جل��م��ه��وري م��ي��ت روم��ن��ي يف حم��اول��ت��ه �الن��ت��خ��اب��ي��ة غري 
�وباما  ب���ار�ك  �لرئي�س  الز�ح���ة   2012 ع��ام  يف  �لناجحة 

�لذي تربطه بنتنياهو عالقات باردة.
وقالت و�شائل �العالم �ال�شر�ئيلية �ن درمير وعلى �لرغم 
من �لرحيب �لر�شمي حلكومة �وباما به تربطه عالقات 

مع �ملناف�شني �جلمهوريني.
عقد  �لثاين  ت�شرين  نوفمرب  النتخابات  �حلملة  وخ��الل 
ز�ر  عندما  روم��ن��ي  م��ع  �مل�شتوى  رفيع  �جتماعا  نتنياهو 
بتجنب  �ال�شر�ئيلية  �ل��ع��ادة  من  �لنقي�س  على  ��شر�ئيل 
�لعلنية �لتي رمبا ينظر �ليها على �نها تاأييد الي مر�شح 

�مريكي.
على  �الل��ك��روين  موقعها  على  ها�رت�س  �شحيفة  وكتبت 

�ن��ه د�عم  �ليه على  ك��ان ينظر  �شبكة �النرنت �ن درمي��ر 
بعالقات  عائلته  تتمتع  �ل��ذي  �جلمهوري  للحزب  و��شح 
وثيقة معه. وقالت �لقناة �الوىل يف �لتلفزيون �حلكومي 

�نه ينظر �ليه �نه �شخ�س دعم رومني.
وعمل درمير ملحقا �قت�شاديا يف و��شنطن قبل �ن ي�شبح 
2009 وقال نتنياهو يف بيان  م�شاعد كبري لنتنياهو يف 
�جلديد  �ملبعوث  �ن  م��ن  و�ث���ق  �ن��ه  درمي���ر  من�شب  معلنا 
�شيمثل ��شر�ئيل باخال�س يف �لعا�شمة �المريكية وعقب 
م�شادقة جمل�س �لوزر�ء �ال�شر�ئيلي �شيحل درمير حمل 

�ل�شفري �حلايل مايكل �ورين.

•• نيويورك-يو بي اأي:

�أكد جمل�س �الأمن �لدويل �شرورة قيام جميع �الأطر�ف 
باحر�م �شيا�شة لبنان �لقائمة على ف�شله عن �أي تدخل 

يف �الأزمة �ل�شورية.
وع��ق��د جم��ل�����س �الأم�����ن �ل�����دويل ج��ل�����ش��ة م��غ��ل��ق��ة ناق�س 
خاللها تقرير �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كي مون 

حول تنفيذ �لقر�ر 1701 يف جنوب لبنان.
و�أكد �أع�شاء جمل�س �الأمن خالل �جلل�شة على �شرورة 
�لقائمة  لبنان  �شيا�شة  ب��اح��ر�م  �الأط���ر�ف  جميع  قيام 
على ف�شله عن �أي تدخل يف �الأزمة �ل�شورية، مبا يت�شق 
ب��ع��ب��د�، مرحبني يف ه��ذ� �ل�شدد  ب��اإع��الن  �ل��ت��ز�م��ه  م��ع 
يف  �شليمان  مي�شال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س  بجهود 

�حلفاظ على وحدة لبنان و��شتقر�ره .
�أعربت  ويف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف ع��ق��دت��ه ع��ق��ب �جل��ل�����ش��ة، 
�ملتحدة  �الأمم  ل����دى  �ل���د�ئ���م���ة  �الأم���ريك���ي���ة  �مل���ن���دوب���ة 

روزمريي ديكارلو، عن دعمها ل�شيا�شية لبنان.
ورد� على �شوؤ�ل حول نتائج �لبحث �لذي �أجر�ه �خلرب�ء 
�لرو�س يف �شوريا حول ��شتخد�م مو�د كميائية يف خان 
�لع�شل ب�شوريا، �أو�شحت ديكارلو نحن على علم بالنتائج 
�لرو�شية، مل نح�شل على ن�شخة من �لتقرير حتى �الآن، 

ولكن �شندر�شها ب�شكل دقيق عندما نح�شل عليها .
بتوفري  �ل�شورية مر�ر�ً  و�أ�شافت لقد طالبنا �حلكومة 
��شتخد�م  �ح��ت��م��ال  ح����ول  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  م��ع��ل��وم��ات 
�الأ�شلحة �لكميائية ب�شوريا، الأن �الأمم �ملتحدة ت�شتطيع 

ب�شكل م�شتقل تق�شي �حلقائق، ولكن يجب �أن �أقول �نه 
مل  حتقيق،  باإجر�ء  رو�شي  لفريق  �ل�شماح  من  بالرغم 
ت�شمح �حلكومة �ل�شورية بدخول فريق �الأمم �ملتحدة .

دعم  تو��شل  بالدها  �أن  �الأمريكية  �ل�شفرية  و�أ�شافت 
ب��اأي��ة م��ز�ع��م ذ�ت  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  �مل��ت��ح��دة يف  ف��ري��ق �الأمم 
م�شد�قية تتعلق با�شتخدم �الأ�شلحة �لكميائية يف �شوريا 

وفقاً لل�شروط �لتي و�شعتها �الأمم �ملتحدة.
و���ش��ئ��ل��ت دي��ك��ارل��و ع��ن ر�أي���ه���ا يف �ل���دع���وة �ل��ت��ي وجهها 

�ملتحدة  �الأمم  �إىل  �جل��ع��ف��ري  ب�شار  �ل�����ش��وري  �ل�شفري 
لزيارة �لبالد و�لتحقق من �لوقائع، وعن رف�س �لبعثة 
�لربيطانية   � �لفرن�شية  �لتحقيقات  لنتائج  �لرو�شية 
� �الأم���ريك���ي���ة، ف��ق��ال��ت م���ا ف��ه��م��ن��اه م���ن ك���الم �ل�شفري 
�جلعفري هو �أن )رئي�س �لبعثة �أكي( �شل�شروم مدعو 
جميع  من  للتحقق  مدعو�ً  لي�س  ولكنه  �لبالد  لزيارة 
�لواليات  قدمتها  �لتي  �الإدع���اء�ت  وخا�شة  �الإدع���اء�ت، 

�ملتحدة وبريطانيا وفرن�شا .

دعت رو�صيا ل�صتخدام عالقتها بالأ�صد لدخول املفت�صني 

وا�شنطن: ل اأدلة على ا�شتخدام املعار�شة ال�شورية للكيماوي 

كرد�شتان تقر قانون النتخابات الربملانية 
•• بغداد-يو بي اأي:

�شادق رئي�س �إقليم كرد�شتان �لعر�ق، م�شعود �لبارز�ين، 
�لقائمة  يعتمد  �ل��ذي  باالقليم  �الإنتخابات  قانون  على 

�شبه �ملفتوحة.
وقال �مل�شت�شار �الإعالمي لربملان كرد�شتان، طارق جوهر، 
�ل��ب��ارز�ين �شادق على  �إن  �الأرب��ع��اء،  ت�شريح �شحايف  يف 
تعديل قانون �نتخابات �لربملان ل�شنة 1992، و�لقانون 
�ملعدل النتخابات جمال�س �ملحافظات �لتي �أقرها برملان 
�شيتم  ومبوجبها  �ملا�شي،  �ل�شهر  من   19 يف  كرد�شتان 

�عتماد نظام �لقائمة �شبه �ملفتوحة .
و�أ�شار جوهر �ىل �ن تعديل قانون �النتخابات �لربملانية 
ي��ت�����ش��م��ن 13 م�����ادة، ووف����ق �مل�����ادة �ل��ث��ان��ي��ة ف����اإن نظام 

�النتخابات �شيعتمد �لقائمة �شبه �ملفتوحة.
وكان برملان �قليم كرد�شتان �لعر�ق �شادق يف جل�شته يف 
30 حزير�ن-ينويو �ملا�شي على متديد فرة عمله لغاية 

�نتخابات  جتري  على  �ملقبل،  �لثاين  ت�شرين  من  �الأول 
�لعام،  هذ�  من  �أيلول-�شبتمرب   21 يف  كرد�شتان  برملان 
�الحتاد  ذ�تها على مقرح حزب  كما �شادق يف �جلل�شة 
�لبارز�ين  والي���ة  ف��رة  بتمديد  �ل��ك��رد���ش��ت��اين  �ل��وط��ن��ي 

برئا�شة �الإقليم ملدة عامني تنتهي يف عام 2015.
و�نتخابات  �لربملانية  �الإنتخابات  �أن جترى  �ملقرر  ومن 
�شهر  �لعر�ق يف  كرد�شتان  �إقليم  يف  �ملحافظات  جمال�س 

�أيلول-�شبتمرب�ملقبل ويف �آن و�حد.
�ىل ذل����ك، جن��ا ق��ائ��د ع��م��ل��ي��ات ن��ي��ن��وى يف �ل���ع���ر�ق، من 
��شتهدفت موكبه بجنوب  حماولة �غتيال بعبوة نا�شفة 

�ملو�شل.
نا�شفة مزروعة �ىل  �إن عبوة  �أمني حملي  وقال م�شدر 
جانب �لطريق، �نفجرت لدى مرور موكب قائد عمليات 
نينوى، �لفريق �لركن با�شم �لطائي، على طريق بغد�د-

�ملو�شل جنوب �ملو�شل من دون ��شابات .
�لطائي  �لفريق  قيام  �أثناء  وقعت  �حلادثة  �أن  و�أ���ش��اف 

يف  �ملنت�شرة  �لع�شكرية  �لقطعات  على  تفقدية  بجولة 
قاطع �لقيارة و�حل�شر.

و�ىل ذلك، قتل م�شلحون جمهولون مدنياً عر�قياً، بعد 

تكريت  ب�شمال  منزله  م��ن  �ختطافه  م��ن  ق�شري  وق��ت 
عمليات  قائد  جنا  فيما  �لدين،  �شالح  حمافظة  مركز 

نينوى من حماولة �غتيال جنوب �ملو�شل.

اتفاق بني الكويت ووكالة الطاقة الذرية
 لتعزيز التعاون يف جمال الأمن النووي 

•• فيينا-وام:

�أكد �لعقيد عادل �حلبيب مدير �إد�رة �لوقاية �ملدنية يف وز�رة �لد�خلية �لكويتية �أهمية نتائج �ملوؤمتر �لدويل حول �الأمن �لنووي �لذي 
��شت�شافته �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �الأ�شبوع �ملا�شي. وقال �حلبيب يف حديث لوكالة �الأنباء �لكويتية كونا �إن �لكويت �تفقت 
مع �لوكالة على جمموعة من �لتد�بري �ملت�شلة بتعزيز �الأمن �لنووي و�حليلولة دون وجود ن�شاطات غري م�شروعة �إ�شافة �إىل و�شع 
�خلطط �ل�شنوية للتعاون وتبادل �لزيار�ت بني �جلانبني. و�أ�شاف �أن �جلانبني �تفقا على تقدمي �ملزيد من �مل�شاعد�ت لتقوية �لقدر�ت 
�أدو�ت ق�شائية  �إر�شاء  �لدول على  �إىل م�شاعدة  �إ�شافة  �لنووية  �ملخاطر  و�لتقليل من  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لب�شرية  �ملو�رد  وتطوير 
دولية ذ�ت عالقة باالأمن �لنووي. و�أ�شار �إىل �أن وفد� من �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �شيزور �لكويت خالل �شهر �أكتوبر �لقادم يف 
�إطار �لزيار�ت �ملتبادلة �لتي تعزز �لتعاون �لفني �لقائم بني �جلانبني. و�أكد �حلبيب �أهمية ما ذكره �ملدير �لعام للوكالة ب�شاأن وجود 
مثلث خطري يتمثل يف نقل �ملو�د �مل�شعة و�الإجتار بها وتخزينها .. معترب� هذه �مل�شائل �لتي طرحت خالل �أعمال �ملوؤمتر �لوز�ري 
�لتي  ��شتفادت من �لطروحات  �لكويت  �أن دولة  �إىل  و�أ�شار  �لنوويني.  �الأمن و�الأم��ان  �ملحافظة على  �لز�وية يف م�شاألة  ت�شكل حجر 
قدمت خالل �ملوؤمتر �لوز�ري خا�شة ما يت�شل باالإجتار غري �مل�شروع باملو�د �مل�شعة وطرق �لك�شف عنها �إ�شافة �إىل �لو�شائل �لقانونية 
للوقاية من هذ� �الإجتار حيث كان �لركيز على �أهمية ودور كل دولة على �ل�شعيد �لوطني. و�أو�شح �أن �لكويت تعد من �لدول �لتي 
ت�شاهم ب�شكل فعال يف �جلهود �لدولية �ملبذولة حلماية �الأمن �لنووي وكانت �شباقة يف �شن قو�نني بهذ� �خل�شو�س و�أن�شاأت جلنة 
�لطو�رئ �الإ�شعاعية لالأمن �لنووي �لتي ت�شم حو�يل 22 ع�شو� من خمتلف �لوز�ر�ت يف �لبالد بجانب حر�شها على �مل�شاركة يف 
خمتلف �ملوؤمتر�ت و�لور�شات و�لدور�ت �لتدريبية على �مل�شتويني �القليمي و�لدويل. وقال �إنه رغم كون �لكويت دولة �شغرية لكن 
موقعها �جلغر�يف �لقريب من منطقة �ل�شرق �الو�شط حتم عليها �إيالء �أهمية خا�شة لالأمن �لنووي و�ال�شتفادة و��شتخال�س �لعرب 
من جتارب �لدول �الأخرى يف هذ� �ملجال. و�أكد �أن �هتمام دولة �لكويت بهذ� �ملو�شوع ينطلق من معار�شتها الأن تكون معرب� ملرور 
�ملو�د �الإ�شعاعية حيث حر�شت على تطوير منظومة �لرقابة على �ملو�د �مل�شعة وعلى بذل جهود كبرية ملر�قبة مرورها عرب �لبالد 
بطرق غري م�شروعة و�لق�شاء على �الإجتار بها ف�شال عن حر�شها على رفع جاهزية �أطقمها �ملتخ�ش�شة يف جمال �الأمان �لنووي. 
و�أ�شار �إىل �أن �مل�شوؤولني يف �لوكالة �أ�شادو� بجهود دولة �لكويت لتقوية تد�بري �الأمن و�الأمان �لنوويني مثمنا مبادرة �لوكالة �لدولية 
للطاقة �لذرية ال�شت�شافة هذ� �ملوؤمتر �الأول من نوعه و�لذي �شارك فيه حو�يل �ألف و 200 مندوب منهم 35 وزير� ميثلون 123 

بلد� �إ�شافة �إىل ممثلني عن �أكر من 20 منظمة دولية و�إقليمية. 
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•• القاهرة-رويرتز:

�ل���ق���و�ت  ق�����ال م���������ش����وؤول ع�������ش���ك���ري �ن 
�ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع����رت ع��ل��ى ب��ق��اي��ا �أول 
�الطاحة  �شاروخ يطلق من م�شر منذ 
�ال���ش��الم��ي حم��م��د مر�شي  ب��ال��رئ��ي�����س 
يف �ل���ث���ال���ث م����ن ي���ول���ي���و مت������وز وذك����ر 
�شمعو�  �ن��ه��م  وم�����ش��ري��ون  ��شر�ئيليون 
عدة �نفجار�ت يف مدينة �يالت بجنوب 
م�شوؤول  وقال   . �خلمي�س  يوم  ��شر�ئيل 
��شر�ئيل  �ن  ��شمه  ين�شر  �أال  م�شرطا 
مل تر�شد �أي عالمات على �طالق �لنار 
بقايا  ع��ل��ى  ع���رت  لكنها  �حل����دود  ع��رب 

�شاروخ يوم �لثالثاء.
�ن  ��شر�ئيلي  ع�شكري  متحدث  وق���ال 
�لتالل  يف  عليها  ع��ر  �ل�����ش��اروخ  بقايا 
�يالت  ب��ل��دة  م��ن  �ل�شمال  �ىل  �ل��و�ق��ع��ة 

�ملطلة على �لبحر �الحمر.
ويف م�شر �أ�شدرت جماعة �شلفية ت�شمى 

�ن�����ش��ار ب��ي��ت �مل��ق��د���س ب��ي��ان��ا ي��ع��ل��ن �نها 
م�شتهدفة  �يالت  على  �أطلقت �شو�ريخ 

م�شتودعات وقود ومناطق �شكنية.
رفيعا  ����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ا  م�������ش���وؤوال  و�و�����ش����ح 
ع���رب ع���ن �الم�����ل �ال����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي �ن 
�ملحكمة  رئ��ي�����س  من�شور  ع���ديل  تعيني 
�شيوؤدي  مل�شر  موؤقتا  رئي�شا  �لد�شتورية 
م��ع حكومة  �الت�����ش��االت  ����ش��ت��ع��ادة  �ىل 
كانت جممدة �ىل حد  و�ل��ت��ي  �ل��ق��اه��رة 

كبري يف عهد مر�شي.
�أمنية  م�شادر  ق��ال��ت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�ن �شخ�شني قتال و��شيب �شتة �خرون 
��شالميني  مت�شددين  هجوم  يف  بجر�ح 
و�لر�شا�شات  �ل�����ش��اروخ��ي��ة  ب��ال��ق��ذ�ئ��ف 
�أم����ن����ي يف ليل  ك���م���ني  ع���ل���ى  �ل���ث���ق���ي���ل���ة 
�ل��ث��الث��اء �الرب���ع���اء يف حم��اف��ظ��ة �شمال 
�شيناء بالقرب من �حلدود �مل�شرية مع 
��شر�ئيل. ومل يت�شح على �لفور هل كان 
من  �أم  �ملدنيني  م��ن  و�جل��رح��ى  �لقتلى 

ق���و�ت �الم���ن يف �ل��ه��ج��وم �ل���ذي وق��ع يف 
قرية �شدر �حليتان بو�شط �ملحافظة.

وج���اء �ل��ه��ج��وم ع��ق��ب وق���ت ق�شري من 
فيه  تر��شقت  رف��ع  بلدة  يف  �خ��ر  هجوم 
بالنري�ن  و�مل���ت�������ش���ددون  �الم�����ن  ق�����و�ت 

�شرطة  كمني  على  ه��ج��وم  �أي�شا  ووق���ع 
�خر قريب. وتز�يد �لعنف منذ �طاحة 
بالرئي�س  �مل��ا���ش��ي  �ال����ش���ب���وع  �جل��ي�����س 
مر�شي.  حم��م��د  �مل��ن��ت��خ��ب  �ال����ش���الم���ي 
وكانت �جلماعة �جلهادية �ل�شلفية وهي 

�ملت�شددة  �ال���ش��الم��ي��ة  �جل��م��اع��ات  �ك���رب 
يف ���ش��ي��ن��اء ق��ال��ت يف ب��ي��ان �ن �الح����د�ث 
�لر�هنة �لتي تع�شف بالبالد توؤثر على 
�شيناء وهددت ب�شن هجمات على قو�ت 

�ل�شرطة و�جلي�س يف �شيناء.

اإ�شرائيل تعرث على بقايا �شاروخ �شقط من م�شر

•• الفجر - تون�س - خا�س:

�مل�شري؟،  �ل�شيناريو  �إىل تكر�ر  هل تتجه تون�س 
�الأل�����ش��ن وتتناق�س  ع��دي��د  ع��ل��ى  ي��ت��ك��رر  ����ش���وؤ�ل 
�الإجابات عليه وتتعار�س، ولكن، ويف كل �حلاالت، 
جتري �لتحركات و�ال�شتعد�د�ت من قبل �أطر�ف 
�شيا�شية ومدنية، لتج�شيد ذ�ك �ل�شيناريو، حتى 
على  �لتون�شي،  �مل�شهد  خ�شو�شّية  �أجربتها  و�ن 

تعديل بع�س �ملد�خل و�الآليات و�لتفا�شيل.
ويف هذ� �ل�شياق، �تفقت قياد�ت �أكر من ع�شرين 
تنظيما �شيا�شيا ومدنيا، �أبرزها �جلبهة �ل�شعبية 
و�الحتاد من �أجل تون�س، خالل �جتماع ت�شاوري 
�إىل  �لدعوة  على  للبالد،  �ل�شيا�شي  �لو�شع  حول 
ع��ق��د م��وؤمت��ر وط��ن��ي ل��الإن��ق��اذ يف �ق���رب �الآج���ال 
الإيجاد حل لالزمة �ل�شيا�شية و�القت�شادية وي�شع 

�أجندة و�أدو�ت �لن�شال �مللمو�س لتحقيقها. 
�أمام  �إّن��ه  بيانهم،  يف  ج��اء  كما  �ملجتمعون،  ور�أى 
�شرعية موؤ�ش�شات �حلكم  و�نتهاء  �الأزم��ة  �حتد�م 
�ل��ذي �شار و�شيلة  ك��ل حم���اوالت �حل���و�ر  وف�شل 
الإ���ش��اع��ة �ل���وق���ت، ف���ان �ل��و���ش��ع يف ت��ون�����س، بات 
�لبالد ب�شورة م�شتعجلة،  �إنقاذ  ي�شتوجب  و�شعا 
ع���ل���ى مطامح  �الل����ت����ف����اف  مل�������ش���ار  وو�����ش����ع ح����د 
كل  ويف  فئاته  بكل  �لتون�شي  �ل�شعب  و�ن��ت��ظ��ار�ت 
و�ملدين  �ل�شلمي  �لطابع  على  موؤكدين  �جلهات، 

حلركتهم.
وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة حمة 
�لهمامي، �إّن �جلبهة �ل�شعبية و�الحتاد من �جل 
تون�س وع��دد من �الأح���ز�ب �الأخ���رى يحّملون يف 
ورئا�شة  و�حلكومة  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  لهم  بيان 
�جلمهورية م�شوؤولية �الأزمة �لتي تعي�شها �لبالد، 
معلنا عقد موؤمتر وطني لالإنقاذ يف �قرب �الآجال 

التخاذ قر�ر�ت �شيا�شية حا�شمة وفا�شلة.
كما حتدث حمة �لهمامي عن �التفاق على ت�شكيل 
جلنة متابعة متكونة من قوى مدنية و�جتماعية 
تتوىل �الت�شال ببقية �لقوى �ل�شيا�شية و�ملدنية 

وت�شرف على �إعد�د �ملوؤمتر.

�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  �إّن  �ل��ه��م��ام��ي،  ح��م��ة  وق����ال 
�لتاأ�شي�شي  دوره  عن  ح��اد  �أن  منذ  �شرعيته  فقد 
و�أ�شبح يخدم م�شالح حزبية �إذ مل يعد ميّثل كل 
�لتون�شيني، و�أ�شبح بوؤرة ُت�شّرع من خاللها حركة 
�لنه�شة لنف�شها لُتطّبق م�شروعها �لغري مالئم 

الأهد�ف �لثورة.
و�ع��ت��رب �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، �أّن 
�ل�شلطة �النتقالية فقدت ثقة �الأحز�ب و�ملنظمات 
فيها، موؤّكد� �أّن �مل�شاركني يف �الجتماع �لت�شاوري 
�لتاأ�شي�شي الأّن��ه لي�س  �إىل حّل �ملجل�س  مل يدعو� 
دعمهم  �حل��ايل، جم��ّدد�  �لوقت  بديل يف  لديهم 
مترد  حركة  فيها  مبا  �ل�شبابية  �لتحركات  لكل 

�لتون�شية.
�ملوؤقتة  �حلكومة  �أّن  �عترب  �أن  للهمامي  و�شبق 
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�أكتوبر �ملا�شي ح�شب قوله.
�لعام  �الأم���ني  �لبكو�س  �لطيب  �أك���د  جهته،  م��ن 
�أّنه مّت �التفاق على �شرورة  حلركة ند�ء تون�س، 
عقد موؤمتر وطني لالإنقاذ. و�أو�شح �لبكو�س �أّن 
�ملوؤمتر �لوطني �شيتم فيه ت�شريك خمتلف  هذ� 
�ل���ق���وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وم���ك���ون���ات �مل��ج��ت��م��ع �ملدين 
و�الحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل وخمتلف �شركائه 
�لتو�شل حللول عملية للخروج  �أج��ل  وذل��ك من 

من �لو�شع �حلايل للبالد.
�لت�شاوري،  �الجتماع  �أّن  �لبكو�س  �لطيب  و�أف���اد 
��شتخل�س تقييما موحد� للو�شع �لر�هن للبالد 
�أج���ل تون�س  ب��ني خمتلف م��ك��ون��ات �الحت����اد م��ن 
�لفرة  �إنهاء  �شرورة  مفاده  �ل�شعبية،  و�جلبهة 
�النتقالية �لتي مّت �لتمديد فيها خا�شة مع تعطل 

�شياغة �لد�شتور وت�شكيل هيئة �النتخابات.
و�ع��ت��رب �الأم����ني �ل��ع��ام حل��رك��ة ن���د�ء ت��ون�����س، �أّن 
و�شخطا  ت��ذم��ر�  �أف���رز  �النتقالية  �ل��ف��رة  ط��ول 
�ملرحلة  �إنهاء هذه  �ل�شروري  �ل�شعب ومن  لدى 
�ملرحلة  �إن���ه���اء  كيفية  �أّن  �إىل  م�����ش��ري�  ب�����ش��رع��ة، 
�ملقبلة �شتك�شف عنها نتائج  و�لتاأ�شي�س للمر�حل 

�ملوؤمتر �لوطني لالإنقاذ.

�أّما �ملتحدث با�شم حزب ند�ء تون�س ر�شا بلحاج، 
فقد �أ�شار �إىل �ن �الجتماع �لت�شاوري جاء نتيجة 

تقاطع �آر�ء ومو�قف �الأحز�ب �مل�شاركة فيه.
مقدمتها  يف  م��ع��ار���ش��ة،  تون�شية  �أح����ز�ب  وك��ان��ت 
ب���زع���ام���ة رئ��ي�����س �حلكومة  ت��ون�����س  ن�����د�ء  ح����زب 
�الأ�شبق �لباجي قائد �ل�شب�شي، دعت �إىل �إ�شقاط 
وطني  �إنقاذ  حكومة  وت�شكيل  �حلالية  �حلكومة 
كثري�  تعّر  �ل��ذي  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ح��ّل  و�إىل 
يف �شياغة د�شتور مدين ُيحظى بتو�فق �لفاعلني 

�ل�شيا�شيني. 
�لعام  و�الأم���ني  �لتاأ�شي�شي،  �ملجل�س  رئي�س  لكن 
حل���زب �ل��ت��ك��ت��ل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي م���ن �ج���ل �لعمل 
هذه  رف�����س  ج��ع��ف��ر،  ب���ن  م�شطفى  و�حل����ري����ات، 
�لدعو�ت، مطالبا �ل�شلطة �ل�شيا�شية �حلاكمة يف 
تون�س ��شتخال�س �لعرب مّما يحدث هذه �الأيام 

يف دولة م�شر.
و�أ�شاف بن جعفر �نه البد للحكومة �أن تعّدل من 
�أد�ئها حتى ال يتكرر �ل�شيناريو �مل�شري يف تون�س، 
�إذ ي�شتوجب عليها يف �ملرحلة �لقادمة �أن تر�جع 
للق�شاء  و�الج��ت��م��اع��ي  �الق��ت�����ش��ادي  من��وذج��ه��ا 
بخيار�ت  �جلهوي  �ل��ت��و�زن  خلق  و  �لبطالة  على 
تعتمدها  �لتي  �خليار�ت  عن  خمتلفة  �قت�شادية 

يف هذه �ملرحلة حد قوله.
�أن �حلكومة مل تكن مثالية  �أف��اد بن جعفر  كما 
�أنها  �الأخطاء كما  �رتكبت عديد  و قد  يف �حلكم 

ت�شكو من عديد �لنقائ�س يف �أد�ئها.
�ل�شيا�شية  �الأح���ز�ب  بع�س  مطالبة  وبخ�شو�س 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  بحل  �ل�شبابية  و�مل��ن��ظ��م��ات 
هذ�  جعفر  بن  و�شف  خ��رب�ء،  بلجنة  وتعوي�شه 
�ملطلب بالقدح يف �ل�شرعية، قائال �إن �ملتم�شكني 
بهذ� �ملطلب هم من ف�شلو� يف �نتخابات �ملجل�س 

�لتاأ�شي�شي بعد �أن طالبو� به .
ويف �ل�شياق ذ�ته قال م�شطفى بن جعفر �أنه  ال بد 
لل�شيا�شيني �لتون�شيني ��شتخال�س �لدرو�س من 
مظاهر  عن  و�البتعاد  م�شر،  يف  �حلالية  �الأزم��ة 
يف  بتون�س  �ل���زّج  يقع  ال  حتى  �حلقيقة  �م��ت��الك 

م�شار خطري . 
ميكن  ال  �أن��ه  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  رئي�س  و�أ���ش��اف 
�ل�شيا�شية  �الأزم��ات  لتجاوز  حال  هناك  يكون  �أن 
و �القت�شادية للبالد �إال من خالل خيار �حلو�ر 

�لوطني �لناجع و�جلدي . 
ن�����د�ء ت��ون�����س لزهر  وك�����ان �ل���ق���ي���ادي يف ح���رك���ة 
�أن مكونات �الأزمة �ملندلعة يف  �أكد  �لعكرمي، قد 
م�شر و �لتي فجرت غ�شبا �شعبيا موجود مثلها 

متاما يف تون�س.
�لقوى  ت��ف��اع��ل  خ�����ش��و���س  �ل��ع��ك��رم��ي يف  وق�����ال 
و�إر�شاء  �حل��ك��وم��ة  ح��ل  م�شالة  ح��ول  �ل�شيا�شية 
تقا�شمهم  �أح��ز�ب  �أن هناك  �إنقاذ وطني،  حكومة 

نف�س �ملوقف.
ي�شار �إىل �أّن �ملعار�شة �لتون�شية حّيت، يف جمملها، 
�أق������دم ع��ل��ي��ه��ا �جل��ي�����س �مل�شري  �ل���ت���ي  �خل���ط���وة 
خطر  م��ن  وتخلي�شه  �شعبه  ل��ن��د�ء  باال�شتجابة 
�إخو�ين بد�أ يحدق بالبالد، بعد �أن �شرع �الإخو�ن 
يف برنامج لل�شيطرة على �الإعالم و�لق�شاء وكل 

مفا�شل �لدولة يف ظرف وجيز مل يتعد �ل�شنة. 
و�أط���ل���ق ���ش��ب��اب ت��ون�����ش��ي��ون ح��رك��ة مت���رد مماثلة 
حكم  �شد  �مل�شري  �ل�شارع  �أججت  �لتي  للحركة 
�ل�شارع  ح�شد  على  تون�س  مترد  وتعمل  �الإخ��و�ن 

�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �إ���ش��ق��اط  �أج��ل  م��ن  �لتون�شي 
�أد�ة �ل��ن��ه�����ش��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف  ، �ل����ذي ي����رو� ف��ي��ه 
و�شرب  �لتون�شي  �ملجتمع  الأ���ش��ل��م��ة  م�شروعها 
�لثقافية  وتعددية مكوناته  �الجتماعية  مكا�شبه 

 .
ويوؤكد طيف و��شع من �الأح��ز�ب وق��وى �ملجتمع 
�ملدين، على �أن �لو�شع يف تون�س هو نف�س �لو�شع 
، لذلك  �الإخ���و�ن  بنظام  �الإط��اح��ة  يف م�شر قبل 
�مل�شار م��ن خ��الل حزمة من  ب��د م��ن ت�شحيح  ال 
ت�شكيل حكومة  �لعملية يف مقدمتها  �الإج��ر�ء�ت 
وو�شع  �لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  وح���ل  وط��ن��ي  �إن���ق���اذ 
خ���ارط���ة ط���ري���ق ج���دي���دة ت�������ش���ارك ف��ي��ه��ا جميع 
�الأحز�ب الإخر�ج �لبالد من �الأزمة �خلانقة �لتي 

تتخبط فيها .
�حلاكمة،  �الإ���ش��الم��ي��ة  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أّن  غ��ري 
ومن خالل بياناتها وت�شريحات قياد�تها، توؤكد 
��شتحالة �أن يتكرر �ل�شيناريو �مل�شري يف تون�س. 

�نتقد  �ملرزوقي،  �لتون�شي من�شف  �لرئي�س  وكان 
ب�شدة عزل �لرئي�س �مل�شري و�عتربه �نقالبا. كما 
�إفريقية  قمة  عقد  �إىل  بالدعوة  �مل��رزوق��ي  �شارع 

طارئة لبحث �لو�شع يف م�شر. 
�لدعو�ت  �أّن   ، �لتون�شي  لل�شاأن  مر�قبون  وي��رى 

�ل�شادرة عن �أكرب قطبني يف �ملعار�شة �لتون�شية 
حّل  �إىل  �ل�شعبية،  و�جل��ب��ه��ة  تون�س  ن���د�ء  وه��م��ا 
�مل�شار  ت�شحيح  و����ش���رورة   ، �مل��وؤق��ت��ة  �حل��ك��وم��ة 
تو��شل  �إمكانية  �شّموه عدم  ملا  �عتبار�  �النتقايل 
من  جتعل  الفتا  ت��ط��ور�  ت�شكل  �ل��ر�ه��ن،  �لو�شع 

�ل�شيناريو �مل�شري �إمكانية و�ردة يف تون�س.
�ملعار�شة  �أّن مو�قف  �إىل  ويلفت حمللون �لنظر، 
�أخ������ذت ط��اب��ع��ا ت�����ش��ع��ي��دّي��ا م���ن ح��ي��ث �مل���ف���رد�ت 
�عتماد  يقع  م��رة  ف���الأول  �مل�شتعملة،  و�ل��ع��ب��ار�ت 
حكومة  وت�شكيل  �حلكومة  حّل  ن��وع:  من  كلمات 
بع�شهم،  �أ�شبحت، ح�شب  �إنها  �إنقاذ وطني حتى 
بيان  يف  �مل�شتخدمة  �للغة  كبري  ح��د  �إىل  ت�شبه 

�جلي�س �مل�شري . 
�أن هناك  وتقّر جميع �الأط��ر�ف يف تون�س �ليوم، 
للبالد مهّدد  �النتقايل  �مل�شار  و�ن  �حتقان  حالة 
�لفاعلني  ب��ني  �حل���و�ر  �ن��ع��دم  م��ا  �إذ�  بال�شقوط، 
وطني  تو�فق  �إىل  �لتو�شل  م�شاعي  وف�شلت  فيه 

�شامل.
تون�س  يف  �حلاكمة  �ل��روي��ك��ا  �شت�شتخل�س  فهل 
�لنيل  نهر  ط��وف��ان  ت��د�ع��ي��ات  وتتحا�شى  �ل��ع��ربة 
�أّن �الإخ��و�ن هم �الإخ���و�ن، حتى و�ن  �أم  يف م�شر، 

تغرّيت �لعناوين و�الأ�شماء و�الأمكنة؟.

على خطى �صيناريو املحرو�صة

تون�ض: موؤمتر وطني لالإنقاذ يف الأفق..!

وا�صنطن-القاهرة-وكاالت:

�لزمني  باجلدول  بحذر  �ملتحدة  �لواليات  رحبت 
�النتخابي يف م�شر بعد �عالن �شلطات �لبالد عن 
تنظيم �نتخابات ت�شريعية يف بد�ية 2014 على 
�بعد تقدير فيما �ت�شل �لرئي�س �المريكي بار�ك 

�وباما بعدة قادة يف �ملنطقة لبحث و�شع م�شر.
و�علن �ملتحدث با�شم �لبيت �البي�س جاي كارين 
ن��ف��ر���س م��و�ع��ي��د. نحن  ل��ن  يف ت�شريح ���ش��ح��ايف 
ين�س على  �لذي  �لزمني  نرحب بحذر باجلدول 
�لعودة �ىل حكومة منتخبة دميوقر�طيا ويت�شمن 

تنظيم �نتخابات ت�شريعية ورئا�شية .
و��شاف �ننا ندعو كل �الطر�ف �ىل �لبدء بحو�ر 
�مل�شاركة  رف�����س  ع���دم  و�ىل  �لعملية  ه���ذه  ح���ول 

ف��ي��ه��ا. ودع����ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة �الم��ريك��ي��ة من 
جهتها جماعة �الخو�ن �مل�شلمني �ىل �مل�شاركة يف 
يف  كبري�  م�شوؤوال  لكن  �النتقالية  �لعملية  ه��ذه 

�جلماعة كان رف�س ��شا�شا هذ� �المر.
ب��ا���ش��م �خل��ارج��ي��ة �المريكية  �مل��ت��ح��دث��ة  و�ع��ل��ن��ت 
عملية  يكون  لن  ذل��ك  �ن  نعرف  ب�شاكي  جينيفر 

�شهلة، لكن هذ� ما �شنو��شل ت�شجيعه .
و�ت�شل �لرئي�س �المريكي بار�ك �وباما بعدة قادة 
يف �ملنطقة ملطالبتهم با�شتخد�م نفوذهم يف م�شر 
من �جل حث كل طرف على نبذ �لعنف و�لعودة 
�ىل حكومة دميوقر�طية. وكان �لرئي�س �النتقايل 
�نتخابات  تنظيم  ع��ن  �أع��ل��ن  ق��د  من�شور  ع���ديل 
ت�����ش��ري��ع��ي��ة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام. وي��ن�����س �الع���الن 
�لد�شتوري �لذي ��شدره على تنظيم �النتخابات 

2013 و�النتهاء منها يف  �لت�شريعية قبل نهاية 
بد�ية �شباط-فرب�ير وقبل ذلك، �شيخ�شع تعديل 
�لد�شتور لال�شتفتاء. لكن هذه �خلطة �النتقالية 
�لعلمانية جبهة  للمعار�شة  �ئتالف  �برز  رف�شها 
�الن��ق��اذ �ل��وط��ن��ي وح��رك��ة مت���رد. و�ع��ل��ن��ت جبهة 
�الن���ق���اذ �ل��وط��ن��ي �مل�����ش��ري��ة �ل��ت��ي دع��م��ت �ز�ح���ة 
�جلي�س للرئي�س حممد مر�شي، رف�شها �العالن 
توؤكد جبهة  بيان  وقالت �جلبهة يف   . �لد�شتوري 
قبل  معها  �لت�شاور  يتم  مل  �أن��ه  �لوطني  �الإن��ق��اذ 
�إ�شد�ر �الإعالن �لد�شتوري كما �أن �مل�شئولني عن 
بقية  مع  �لت�شاور  �الإع��الن جتاهلو�  هذ�  �شياغة 
للوعود  باملخالفة  و�ل�شبابية  �ل�شيا�شية  �ل��ق��وى 
�لببالوي  ح��ازم  تكليف  . وقد مت  �ل�شابق قطعها 
ت�شكيل �حلكومة �جلديدة يف م�شر وذلك بعد �شتة 

�يام من �ز�حة �جلي�س �لرئي�س �ال�شالمي حممد 
مر�شي . ومت من جهة �خرى تعيني حائز جائزة 
للرئي�س  ن��ائ��ب��ا  �ل���رب�دع���ي  حم��م��د  لل�شالم  ن��وب��ل 
للعالقات �خلارجية، وكان يف وقت �شابق مر�شحا 
لتويل رئا�شة �لوزر�ء. وم�شر هي �كرب م�شتفيد، 
�المريكية.  �لثنائية  �مل�شاعدة  من  ��شر�ئيل،  بعد 
�مل��ت��ح��دة �الث���ن���ني �ن خف�شا  �ل���والي���ات  و�ع��ل��ن��ت 
�لواليات  وتقدم  و�رد.  �مل�شاعدة غري  لهذه  فوريا 
�ملتحدة 1،5 مليار دوالر من �مل�شاعد�ت ال �شيما 
�قليميا  حليفا  ب�شفتها  �شنويا  مل�شر  �لع�شكرية 
�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  دع���ت  جهتها  م��ن  ����ش��ا���ش��ي��ا. 
�مل�شرية �إىل ُمبادرٍة �شاملة ت�شم جميع �الأطر�ف 
وعودة  �لدماء  وحقن  �لوطنية  �مل�شاحلة  الإجن��از 
�ل�شعب. وذكرت �لرئا�شة يف بيان لها  �إىل  �لوفاق 

يف  ُم�شرك  للقاء  �ملُختلفة  �الأط���ر�ف  تدعو  �أنها 
كما  رم�����ش��ان،  �شهر  م��ن  �الأول  �الأ���ش��ب��وع  غ�شون 
وخريطة  للُم�شاحلة  ع��ام  �إط���ار  بو�شع  �شت�شرع 
م�شتقبل �إىل �ل�شلم �ملُجتمعي. هذه �لدعوة تاأتي 

�ملكلف  �حلكومة  رئي�س  فيه  ب��د�أ  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�حلكومة  لت�شكيل  م�����ش��اور�ت��ه  �ل��ب��ب��الوي  ح����ازم 
�الإخ���و�ن  على  فيها  �شيعر�س  و�ل��ت��ي  �النتقالية 

منا�شب وز�رية.

الرئا�صة امل�صرية تدعو اإىل مّل ال�صمل 

وا�شنطن ترحب بحذر باخلريطة النتقالية يف م�شر

•• القاهرة-ا ف ب:

�ملعار�شة  ق���وى  �ب���رز  �ل��وط��ن��ي  �الن��ق��اذ  ع��دل��ت جبهة 
�لد�شتوري  �الع�����الن  م���ن  م��وق��ف��ه��ا  �م�����س  �مل�����ش��ري��ة 
�ل�شادر عن �لرئي�س �مل�شري �النتقايل عديل من�شور 
�لذي كانت �علنت رف�شه مو�شحة �نها ال تو�فق على 

بع�س مو�د �العالن و�شتقرح تعديالت عليها.
وكانت �جلبهة �لتي ير��شها حتى �الن حممد �لرب�دعي 
�لذي عني يف من�شب تائب �لرئي�س لل�شوؤون �خلارجية، 
�علنت يف بيان رف�شها لالعالن �لد�شتوري . و�عربت 
عن �ال�شف لعدم �لت�شاور معها قبل ��شد�ر �العالن. 

�نتقادها لعدم  و�كدت جبهة �النقاذ �لوطني �الربعاء 
�لت�شاور معها لكنها عدلت موقفها �لر�ف�س لالعالن 
�جلديد  �مل�شري  �لرئي�س  ����ش��دره  �ل��ذي  �لد�شتوري 
توتر�  ت�شهد  �لتي  بالبالد  �لعبور  �ىل  يهدف  و�ل��ذي 
�شديد� مرحلة �نتقالية جديدة هذ� �لعام. و�و�شحت 
�جلبهة يف بيان توؤكد جبهة �الإنقاذ �أنه مل يتم �لت�شاور 
معها قبل �إ�شد�ر �الإعالن �لد�شتوري �الخري م�شيفة 
�نه يف �عقاب �جتماع لقادة �جلبهة م�شاء �م�س �الأول 
�مل�شوؤولني  �أن  �تفق �حل�شور على  �لوفد،  مبقر حزب 
ع���ن ���ش��ي��اغ��ة �الع�����الن �ل��د���ش��ت��وري جت��اه��ل��و� كذلك 
على  و�ل�شبابية،  �ل�شيا�شية  �لقوى  بقية  مع  �لت�شاور 

ع��ك�����س �ل���وع���ود �ل�����ش��اب��ق��ة . و����ش��اف��ت ول���ذل���ك �شدر 
�العالن مت�شمنا مو�د ال نو�فق عليها، وينق�شه مو�د 
كان من �ملهم �أن يت�شمنها، و�أخرى حتتاج �إىل تعديل 
�ر�شال خطاب لل�شيد  ق��ررو�  �ن قادة �جلبهة  م�شيفة 
نظرها  وجهة  فيه  تطرح  �مل��وؤق��ت  �جلمهورية  رئي�س 
و�شدرت   . �ل��د���ش��ت��وري  �الإع�����الن  ب�����ش��ان  �لتف�شيلية 
�لتظاهر�ت  ����ش���ر�رة  ك��ان��ت  �ل����ذي  ع���ن ح��رك��ة مت����رد 
�ل��ت��ي �دت �ىل ع���زل حممد  �جل��م��اه��ريي��ة �حل��ا���ش��دة 
�ن��ت��ق��اد�ت مم��اث��ل��ة. وليل  3 مت��وز-ي��ول��ي��و،  مر�شي يف 
�النتقايل  �مل�شري  �لرئي�س  ��شدر  �لثالثاء  �الثنني 

عديل من�شور �عالنا د�شتوريا. 

جبهة الإنقاذ تعدل موقفها من الإعالن الد�شتوري

م�شر تاأ�شف لتعليق ع�شويتها يف الحتاد الأفريقي
•• القاهرة-د ب اأ:

�أن �لقاهرة وجهت خطابا �إىل مفو�شية  ذكر �ملتحدث �لر�شمي بل�شان وز�رة �خلارجية يف م�شر 
�ل�شلم و�الأم��ن يف �خلام�س من متوز  �الحت��اد �الأفريقي تعليقا على �لقر�ر �ل�شادر عن جمل�س 
)يوليو( �جلاري، و�لذي مت مبوجبه تعليق م�شاركة م�شر يف �أن�شطة �الحتاد �الأفريقي، م�شيفا �أن 
هذ� �خلطاب قد مت تعميمه على جميع �لدول �الأع�شاء باالحتاد �الأفريقي . وذكر بيان للخارجية 
تلقت وكالة �الأنباء �الأملانية )د. ب. �أ( ن�شخة منه �الأربعاء �أن �خلطاب ت�شمن �إعادة �لتاأكيد على 
بخروج  �لبالد  �شهدتها  �لتي  �ل�شعبية  �لثورة  حقيقة  �إدر�ك  عن  �ملجل�س  لعجز  �ل�شديد  �الأ�شف 
�مل�شروعة  بحقوقهم  للمطالبة   2013 )يونيو(  حزير�ن   30 يف  �ل�شو�رع  �إىل  �ملاليني  ع�شر�ت 
خاطيء  تف�شري  �إىل  ��شتند  �ملجل�س  ق��ر�ر  �أن  �خلطاب  و�أك��د   . مبكرة  رئا�شية  �نتخابات  و�إج���ر�ء 
للمو�ثيق �الأفريقية �ملتعلقة بالتغيري غري �لد�شتوري للحكومات، ومن بينها �إعالن لومي لعام 
من دون �أن ي�شتجيب للمقرح �مل�شري، باإيفاد فريق  �تخاذه  يف  ت�شرع  قد  �ملجل�س  و�أن   ،2000
من �ل�شخ�شيات �الإفريقية �لبارزة للتعرف على حقيقة �الأو�شاع و�إعد�د تقييم �شامل ي�شتند �إىل 
�شكال  للقر�ر  رف�س م�شر  �الإع��ر�ب عن  �أي�شا  ت�شمن  �خلطاب  �أن  �ملتحدث  و�أ�شاف   . �حلقائق 
ومو�شوعا، وما ت�شمنه من �إن�شاء منتدى ت�شاوري لتناول �الأو�شاع يف م�شر يف �ملرحلة �النتقالية 
تنفيذ مطالبه،  �ل�شعبي على  �الإ���ش��ر�ر  �ملرحلة يف ظل  �إد�رة هذه  على  ق��ادرة  �أن م�شر  موؤكد�   ،
وفقا خلارطة �لطريق و�الإعالن �لد�شتوري �ل�شادر يف �لثامن من متوز )يوليو( وما ت�شمنه من 
جدول زمني حمدد لال�شتفتاء على �لد�شتور �ملعدل و�نتخاب جمل�س �لنو�ب، و�شوال لالنتخابات 
�لرئا�شية و�أو�شح �ملتحدث �أن وز�رة �خلارجية و�شفارتها باخلارج جتري �ت�شاالت مكثفة مع كافة 

�الأطر�ف و�ملنظمات �الإقليمية و�لدولية للتاأكيد على هذ� �ملوقف .

مقا�شاة الرئي�ض التون�شي ب�شبب اإقالته املفتي
    

•• الفجر - تون�س - خا�س:

�لديار  مفتي  �إقالته  ب�شبب  �ملرزوقي،  من�شف  �ملوؤقت  �لتون�شي  �لرئي�س  مقا�شاة  تون�شية،  حقوقية  منظمة  ق��ررت 
�لتون�شية �ل�شيخ عثمان بطيخ.

�لتنفيذي  �ملكتب  �إن  �الأربعاء،  �أم�س  ُبثت  �إذ�عية،  �إيالف يف ت�شريحات  رئي�س مر�شد  �لظاهري،  وقال عبد �جلليل 
للمر�شد قرر تكليف حمامية لرفع ق�شية �إد�رية للطعن يف قر�ر �لرئي�س �ملوؤقت من�شف �ملرزوقي باالإلغاء و�إيقاف 
تنفيذ قر�ره بعزل مفتي �لديار �لتون�شية عثمان بطيخ . و�عترب �لظاهري �أّن �إعفاء �ل�شيخ عثمان بطيخ هو تتمة 
�لرئي�س  وكان   . �النتخابي  باال�شتباق  �لعزل  و��شفا   ، �لدينية  و�ملوؤ�ش�شات  �لديني  �خلطاب  على  �ل�شيطرة  ملحاولة 
�لتون�شي �ملوؤقت من�شف �ملرزوقي، قرر �ل�شبت �ملا�شي �إعفاء �ل�شيخ عثمان بطيخ من مهامه، وتعيني �ل�شيخ حمدة 

�شعّيد خلفا له، من دون تو�شيح �الأ�شباب.
و�عترب �ملفتي بطيخ يف ت�شريحات ُبثت �أم�س �الأول �لثالثاء، �أن �شبب �إقالته من من�شبه يعود �إىل مو�قفه �لر�ف�شة 

للجهاد يف �شوريا، وهي مو�قف مبدئية و�شرعية ال تقبل �مل�شاومة من �أي طرف .
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•• جاكرتا-ا ف ب:

ب����د�أ ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �م�����س يف ع���دد م��ن �ل���دول 
�ال�شيوية على وقع خمتلف بدء� من دعو�ت من 
�ال�شالميني �ملت�شددين يف �ندوني�شيا مبهاجمة 
�حلانات و�ملالهي �لليلية، �ىل �نفجار عبوة يف 
�فغان�شتان فيما مت ت�شديد �الجر�ء�ت �المنية 
مو�جهات  بعد  �لفيليبني  جنوب  من  �ق�شام  يف 

د�مية مع متمردين .
ويف �ندوني�شيا، �كرب بلد ��شالمي من حيث عدد 
�ل�شكان، توعد ��شالميون مت�شددون مبهاجمة 

�حلانات و�ملالهي �لليلية يف �ول �يام �ل�شوم.
�ل��و���ش��ع ��شو�أ  ي��ك��ون  وت�����ش��ود خم����اوف م��ن �ن 
هذه �ل�شنة بعد تز�يد �لهجمات �شد �القليات 

�لدينية يف �الونة �الخرية.
ت�شجعو�  �ملتطرفني  �ن  �ملعلقني  بع�س  ويقول 
ب�شبب ف�شل �حلكومة يف مالحقتهم ومنع مثل 

هذه �لهجمات ويف �اليام �ملا�شية ��شارت تقارير 
�ىل �ن جمموعة ت�شمي نف�شها بجبهة �ملد�فعني 
عن �ال�شالم بد�أت مبثل هذه �ملد�همات، بعد �ن 
اليدي  للمغنية  حفل  �لغاء  يف  موؤخر�  جنحت 

غاغا �عتربته �ثما من فعل �ل�شيطان .
وق����ال ح��ب��ي��ب �درو������س �ل���ق���ادري �ح���د قياديي 
حار�شة  نف�شها  تعترب  �لتي  �جلمعية  �جلبهة، 
تناول  ���ش��د  ح��ازم��ة  �ج�����ر�ء�ت  �شنتخذ  �ل��ق��ي��م 

�لكحول ورق�س �لتعري. 
وقام �لقادري وجمموعة من �ن�شاره ومقرهم 
�ال�شبوع  نهاية  ج��اك��رت��ا،  ب�شاحية  دي��ب��وك،  يف 
���ش��ب��ط��و� خاللها  وق���ائ���ي���ة  ب��ع��م��ل��ي��ة  �مل���ا����ش���ي 
زجاجات من �لكحول من على رفوف �ملحالت 
�شليم  حبيب  و�ع��ل��ن  �ت��الف��ه��ا.  قبل  �لتجارية 
�الت���ا����س م�����ش��وؤول ف���رع ج��ب��ه��ة �مل��د�ف��ع��ني عن 
�ال�شالم، يف جاكرتا لفر�ن�س بر�س �ن خم�شني 
من عنا�شره م�شتعدون للقيام يوميا بعمليات 
�لتدليك  �لعديد من �حلانات وقاعات  تفتي�س 

وغريها من �ملالهي �لليلية يف جاكرتا.
عن�شرين  م��ن  �ملتكونة  فرقنا  �شرن�شل  وق���ال 
هذه  ع��ل��ى  للتج�ش�س  م���دين  ب���زي  ث���الث���ة،  �و 
�شهر  خالل  �لكحول  ��شتهالك  مثل  �الن�شطة 
رم�����ش��ان �ل��ك��رمي. و����ش��اف ل��ن ن���ردد يف �شن 
ال  و�ل�شلطات  �ل�شرطة  �ن  ر�ي��ن��ا  �ذ�  هجماتنا 

تقوم بو�جبها كما ينبغي .

•• لندن-يو بي اأي:

�لقو�ت  �م�����س،  ج��دي��د،  تقرير  �تهم 
�أ�شو�أ  �الأم�����ور  ب��ج��ع��ل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�شكانها،  وت��ن��ف��ري  ه��ل��م��ن��د  ب���والي���ة 
���ش��ّه��ل ع��ل��ى ح��رك��ة طالبان  ب�����ش��ّك��ل 
على  �شيطرتها  ����ش��ت��ع��ادة  حم��اول��ة 
�لوالية �لو�قعة يف جنوب �أفغان�شتان 

من جديد.
ق�شم  �أج����ر�ه  �ل���ذي  �لتقرير،  وق���ال 
در��شات �حلرب يف كلية �مللك بلندن 
ون�شرته �شحيفة �لغارديان و��شتند 
53 مقابلة مع قادة ومقاتلني  �إىل 
م��ن ط��ال��ب��ان يف والي����ة ه��ل��م��ن��د، �إن 
و���ش��ول �جل��ن��ود �ل��ربي��ط��ان��ي��ني �إىل 
حركة  ت��ك��ث��ي��ف  يف  ����ش���اه���م  ه��ل��م��ن��د 
�مل�شاعدة  من  ب��داًل  �لعنيف  �لتمّرد 
يف تاأمني �لوالية، فيما �أنتج �شقوط 
عدد كبري من �ل�شحايا فيها تاأييد�ً 
و��شعاً بني �لقادة �مليد�نيني الإجر�ء 

حمادثات لوقف �إطالق �لنار.
�لتمّرد  ح��رك��ة  ���ش��م��ود  �أن  و�أ����ش���اف 
�لع�شكرية  �ل��ل��ج��ان  ن��ف��وذ  وت��ن��ام��ي 
كويتا  مدينتي  يف  ط��ال��ب��ان  بحركة 
يعني  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ت��ني  وب���ي�������ش���و�ر 
�أن  �مل���رج���ح  غ���ري  م���ن  ط���ال���ب���ان  �أن 
�أي  يف  ب�شهولة  �الأر����س  ع��ن  تتخلى 

مفاو�شات �شالم .
فاريل،  ثيو  �إىل  �ل��غ��اردي��ان  ون�شبت 

رئ��ي�����س ق�����ش��م در������ش����ات �حل�����رب يف 
و��شعي  و�أح����د  ب��ل��ن��دن،  �مل��ل��ك  كلية 
�ل���ت���ق���ري���ر، ق����ول����ه وج����دن����ا خ���الل 
متّرد  ح��رك��ة  ه��ن��اك  �أن  �مل���ق���اب���الت 
تقودها ��شر�تيجية موّحدة وقوية 
�الأجانب،  �ل��غ��ز�ة  �شد  �جلهاد  وه��ي 
�مل�شلحة  �جل��م��اع��ات  ب��ني  وت��ن��اف�����ش��اً 
�مل���ح���ل���ي���ة ع���ل���ى �الأر��������ش������ي و�مل����ي����اه 
و�مل�����خ�����در�ت، ون���ّي���ة و�����ش���ح���ة لدى 
على  �ل�شيطرة  ال���ش��ت��ع��ادة  ط��ال��ب��ان 

هلمند.
�ل�����ق�����و�ت  �أن  ف������اري������ل  و�أ���������ش��������اف 
يف  �أ�شو�أ  �الأم��ور  جعلت  �لربيطانية 
و�شولها  خ��الل  م��ن  هلمند،  والي��ة 
ك���اف���ي���ة،  غ�����ري  ب����ق����وة  ه����ن����اك  �إىل 
�ل�شلطة  �أ����ش���ح���اب  م���ع  وحت��ال��ف��ه��ا 
�لفا�شدين �ملحليني، و�عتمادها على 

ق���وة �ل��ن��ري�ن الإب��ق��اء �مل��ت��م��ردي��ن يف 
و�شع �لدفاع، و��شتهد�ف حما�شيل 

نبات �خل�شخا�س �ملخدر .
�لربيطانية  �ل��ق��و�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
قامت  هلمند  ت��اأم��ني  ع��ن  وب��ع��ي��د�ً 
ب�شبب  �ل�����والي�����ة  ����ش���ك���ان  ب��ت��ن��ف��ري 
للنري�ن،  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�ملحلية،  �مل�شلحة  �مل��ق��اوم��ة  وح�شد 
و�ج������ت������ذ�ب �مل���ق���ات���ل���ني �الأج�����ان�����ب 
�لباحثني عن �جلهاد، وكانت جاهلة 
عليها  يقوم  �لتي  �ملحلية  بال�شيا�شة 

�لتمرد .
 8000 ن��ح��و  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وت��ن�����ش��ر 
يف  معظمهم  �أفغان�شتان  يف  جندي 
والي����ة ه��ل��م��ن��د، ُق��ت��ل م��ن��ه��م 444 
�ل�����ذي قادته  �ل���غ���زو  م��ن��ذ  ج���ن���دي���اً 

�لواليات �ملتحدة عام 2001.

•• بو�صطن-ا ف ب:

يو�جه  بو�شطن  �عتد�ءي  على  ��شهر  ثالثة  بعد 
ج��وه��ر ت�����ش��ارن��اي��ي��ف �مل��ت��ه��م ب��ارت��ك��اب��ه��م��ا، بع�س 
�مام  فيهما  ميثل  جل�شة  يف  �العتد�ءين  �شحايا 
�لق�شاء �المريكي الول مرة و�شرحت كري�شتينا 
دولوريو �شرلينغ �لناطقة با�شم �ملدعي لفر�ن�س 
بر�س �ن �جلل�شة �لتي تعقد يف حمكمة بو�شطن 
�لفدر�لية �شمال �شرق �لواليات �ملتحدة، �شي�شتمع 
خاللها �ل�شاب �المريكي �مل�شلم �ل�شي�شاين �ال�شل 
�ىل حو�ىل 30 تهمة موجهة �ليه و �شيتعني عليه 

�ن يجيب +مذنب �و غري مذنب+ .
�بريل قرب  ني�شان   15 �ع��ت��د�ءي  ودع��ي �شحايا 
خط و�شول �ملار�ثون يف قلب مدينة بو�شطن حيث 
�حت�شد �الف �ملتفرجني، �ىل ح�شور �جلل�شة، و�ذ� 
ثانية  ق��اع��ة  �ع���دت  فقد  منهم  كبري  ع��دد  ح�شر 

ال�شتقبالهم وتنقل فيها �جلل�شة بالفيديو.
و����ش��ف��ر �ل��ت��ف��ج��ري�ن ع���ن ���ش��ق��وط ث��الث��ة قتلى 
�حتفال �ىل مذبحة،  يوم  و264 جريحا وحوال 
�ذ �ن 15 من �ل�شحايا برت �حدى �شاقيهم على 

�القل.
و�ت���ه���م ج��وه��ر ت�����ش��ارن��اي��ي��ف �ل����ذي ح�����ش��ل على 
�عد  ب��ان��ه  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل�شنة  �الم��ريك��ي��ة  �جلن�شية 
�لعبوتني  تيمورلنك  �الك���رب  �شقيقه  م��ع  وف��ج��ر 

�ليدويتي �ل�شنع.
بولر:  �لقا�شية ماريان  �مام  �شيمثل وحده  لكنه 
وكان تيمورلنك 26 �شنة وهو �الكر تطرفا من 

وقد  �ال�شغر  �شقيقه  على  ك��ث��ري�  ي��وؤث��ر  �الث��ن��ني 
قتل خالل �ملو�جهات مع �ل�شرطة يف 18 ني�شان 
�بريل. وبعد مطاردة كبرية �عتقل جوهر يف �ليوم 
�لتايل وكان م�شابا بجروح خطرية وخمتبئا يف 
و�ترتاون يف �شاحية  قارب مركون يف حديقة يف 
ب��و���ش��ط��ن ل��ك��ن��ه مل ي��ك��ن م�����ش��ل��ح��ا. وق���ب���ل ذلك 
�لد�خلية  �مل��رك��ب  ج���در�ن  �ح��د  على  كتب  بقليل 
ال  �برياء  مدنيني  تقتل  �المريكية  �حلكومة  �ن 
�الأم��ر بال عقاب. نحن  ميكنني حتمل بقاء ه��ذ� 
فانكم  �ح��دن��ا  �ذي��ت��م  �ن  و�ح����د،  ج�شد  �مل�شلمون 
قتل  �رغ��ب يف  ال  الأكنني  وتابع   . توؤذوننا جميعا 

مدنيني �برياء ، وهو �ي�شا متهم بقتل �شرطي.

وق����د و���ش��ل �ىل ب��و���ش��ط��ن يف ���ش��ن �ل��ث��ام��ن��ة مع 
عائلته قادما من د�غ�شتان وكان يعي�س يف �حلي 
وينظر  د�رم���وث  يف  ما�شات�شو�شت�س  يف  �جلامعي 
�ن��دم��ج ب�شكل ج��ي��د �ذ �ن له  �ن���ه ق��د  �ل��ي��ه ع��ل��ى 
��شدقاء وكان يردد على قاعة �لريا�شة ويحبذ 
�لعائلي  مبا�شيه  ك��ث��ري�  م��ت��اث��ر�  ك��ان  لكنه  �مل���رح 
حيث �نه �نتقل عندما كان طفال �ىل عدة �ماكن 
من �لقوقاز �ل�شمالني وقرغيز�شتان قبل �لهجرة 

�ىل �لواليات �ملتحدة يف 2002.
وكذلك  �لثالثة  �لقتلى  م�شوؤولية  جوهر  وحمل 
كقتل �ل�شرطي �شون كولري �لذي �رد�ه �ل�شقيقان 
يف حرم جامعة معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا 

م�شلحون يخطفون لبنانيًا يف جنوب نيجرييا
•• اونيت�صا-رويرتز:

قال �جلي�س وم�شدر �مني �ن م�شلحني خطفو� مدير� 
لبنانيا من �شركة �ن�شاء�ت يف جنوب نيجرييا بعد هجوم 

��شيب فيه ثالثة جنود.
ماناجبي  روزالي��ن  �لكابنت  �لع�شكرية  �ملتحدثة  وقالت 
�نه مت �ختطاف �لرجل من مبنى تعود ملكيته لنيجرييا 
 . �للبنانية يف مدينة بنني  �شتري�كو  �شركة  لكن تديره 
وكانت ماناجبي قد قالت يف وقت �شابق �ن �لهجوم وقع 
فوري  تعليق  على  �حل�شول  يت�شن  ومل  �لثالثاء.  ي��وم 
من �ل�شركة وقال �مل�شدر �المني �ن �ثنني من �جلنود 

�خلطف  عملية  يف  بالر�شا�س  ��شيبو�  �لذين  �لثالثة 
توفيا يف وقت الحق متاأثرين بجروحهما لكن ماناجبي 
ون��ادر� ما يعرف �جلي�س بوقوع �شحايا يف  ذل��ك  نفت 
�شفوفه. وقالت ماناجبي ن�شتبه �ن �ملهاجمني خاطفون 
جمرمون ولي�شو� من جماعة مت�شددة.. ون�شرت �شلطات 

�جلي�س النقاذ �لرهينة.
ونيجرييا و�حدة من ��شو�أ �لدول يف �لعامل فيما يتعلق 
تدر  و�لتي  �ملربحة  �الجر�مية  و�مل�شاريع  باالختطاف 
منت�شرة  �خلطف  وعمليات  �شنويا.  �ل��دوالر�ت  ماليني 
يف �لواليات �لنفطية يف �جلنوب �ل�شرقي لكن �حيانا ما 

تقع يف الجو�س و�جلنوب �لغربي �ي�شا.

املندوبة الأمريكية لدى الأمم املتحدة توؤكد تاأييد وا�شنطن
 جهود الرئي�ض اللبناين للحفاظ على وحدة بالده

املتهم باعتداءي بو�شطن ميثل اأمام املحكمة

كومي يقر باأن الإغراق باملحاكاة تعذيب 

حمادثات جديدة للكوريتني حول جممع كاي�شونغ 

•• نيويورك-وام:

دعت روزمريي ديكارلو مندوبة �لواليات �ملتحدة �لد�ئمة 
لدى منظمة �الأمم �ملتحدة جميع �الأطر�ف �للبنانية �إىل 
بالنف�س وعدم  �لناأي  �مل�شتندة على  لبنان  �شيا�شة  �إحر�م 
�لتدخل يف �الأزمة �ل�شورية ومبا يت�شق مع �لتز�مه �إعالن 
بعبد� موؤكدة تاأييد بالدها �جلهود �لتي يبذلها �لرئي�س 
على  �حل��ف��اظ  �أج��ل  م��ن  �شليمان  مي�شال  �لعماد  للبناين 
دي��ك��ارل��و يف  �ل�شفرية  وج���ددت  و����ش��ت��ق��ر�ره  لبنان  وح���دة 

�أم�س  م�شاء  بها  �أدل���ت  ت�شريحات  خ��الل  �ملتحدة  �الأمم 
�الول دعمها �شيا�شية لبنان . ورد� على �شوؤ�ل حول نتائج 
�ل��ب��ح��ث �ل���ذي �أج����ر�ه �خل����رب�ء �ل��رو���س يف ���ش��وري��ا ب�شاأن 
�لع�شل يف �شوريا..�أ�شارت  ��شتخد�م مو�د كميائية يف خان 
�إىل �أن �لواليات �ملتحدة على علم بالنتائج �لرو�شية رغم 
حتى  �لرو�شي  �لتقرير  م��ن  ن�شخة  على  حت�شل  مل  �أن��ه��ا 
�الآن. ووعدت �أن تقوم بدر��شة هذه �ملعلومات ب�شكل دقيق 
عندما يتم �حل�شول عليها مو�شحة �أن �لواليات �ملتحدة 
طالبت �حلكومة �ل�شورية مر�ر� بتوفري معلومات لالأمم 

يف  �لكميائية  �الأ�شلحة  ��شتخد�م  �حتمال  ح��ول  �ملتحدة 
ب�شكل  ت�شتطيع  �ملتحدة  �الأمم  �أن  �إىل  م�شرية   .. �شوريا 
�ل�شماح لفريق  �إنه رغم  م�شتقل تق�شي �حلقائق. وقالت 
رو�شي باإجر�ء حتقيق �إال �أن �حلكومة �ل�شورية مل ت�شمح 
بدخول فريق �الأمم �ملتحدة �ملعني بالتحقيق بهذه �مل�شاألة 
بالدها  �أن  �الأمريكية  �ل�شفرية  و�أ�شافت  الأر��شيها  بعد 
�أية  يف  �لتحقيق  يف  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ف��ري��ق  دع���م  ت��و����ش��ل 
مز�عم ذ�ت م�شد�قية تتعلق با�شتخدم �الأ�شلحة �لكميائية 

يف �شوريا وفقا لل�شروط �لتي و�شعتها �الأمم �ملتحدة. 

باملنا�صبة

اأنفلونزا الإخوان على الأر�ض العربية..!
�لفجر – �بو ظبي:

ا  مل يكن مفاجاأ �أن تتد�عى فلول �الإخو�ن �مل�شلمني، على �متد�د �الأر�س �لعربية وخارجها، لن�شرة �ل�شركة �الأم يف م�شر، و�ن يهّبو� ويرّددو� ن�شّ
جنائزّيا و�حد�، وكاأّنهم قد �أ�شيبو� جميعا بذ�ت �حلّمى و�لّزكام.

فتلك هي �لوظيفة �ملوكولة للفروع و�حلو��شي يف �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن، فكّلما �أمطرت على ر�أ�س مر�شدهم يف �لقاهرة، �إاّل ولب�شو� جميعا 
�أ�شّعة �شم�س �ل�شحر�ء �حلارقة، وجت��اوزت درجة �حل��ر�رة �خلم�شني ، فو�جب �لتكافل  معاطفهم يف كّل مكان ُيقيمون فيه، حتى لو كانو� حتت 

و�لت�شامن فر�س عني عليهم، مبا يف ذلك �لت�شامن يف �خلطاأ، و�ل�شري عك�س �جتاه �لريح و�لتّيار و�لتاريخ و�لو�قع.
كان هذ� حالهم وهم يف �أوكار �ل�شرّية و�لظالم، فكيف وهم يقفون �ليوم �شاخ�شني على عتبة حقيقة تقول �أّن �لغنيمة �لتي ظفرو� بها وظنو� 
�أّنها لن ُتنتزع منهم، و�نطلقو� يف توزيعها على �الأهل و�لع�شرية ، قد طارت منهم حتت �شغط غ�شب �شعبي جارف، ورف�س مطلق لتجربة حكم 
مل تعّمر طويال، قادو� فيها �لبلد�ن �لتي �بتليت بهم �إىل حافة �لهاوية، وزرعو� يف ن�شيج جمتمعها �ملتما�شك و�ملتو�زن بذور �لفتنة، وقادوها �إىل 
�لّتهلكة، و�ىل حافة �الإفال�س �ل�شيا�شي و�القت�شادي و�الجتماعي و�لثقايف، وحتى �الأخالقي، يف فرة وجيزة، وفّرطو� يف جميع مكا�شبها �لتي 

حتققت عرب �ل�شنني، وبت�شحيات ج�شيمة.
وال �شّك �أّن �ملتابع لردود فعل �شبكات �الإخو�ن، �ملت�شّرة بعناوين حزبية و�أ�شماء م�شتعارة خمتلفة، يلحُظ بُي�شر مدى �لت�شّنج �لذي �ّت�شمت به 
بياناتهم وت�شريحاتهم، ت�شّنج ُيرجم فزعهم وخوفهم من �أن يلقو� ذ�ت �مل�شري، و�ن تلفظهم �شعوبهم، وتلقي بهم �إىل مز�بل �لتاريخ، و�ن تتحّول 

جتارتهم �لّر�بحة �إىل جتارة خا�شرة وب�شاعة بائرة.
وعو�س �الإقر�ر بالهزمية، و�أن يت�شلحو� ب�شجاعة �ملر�جعة، و�لبحث عن �الأ�شباب �لتي عّجلت بنهايتهم �لدر�ماتيكية هذه، و��شتخال�س ما �أمكن 
�ن��ربو� يف ��شتخد�م قامو�شهم �الأثري،  �مل��دّوي يف وقت قيا�شي،  �مل��ّرة يف م�شر، وتبيان عو�مل ف�شلهم و�نهيارهم  من درو���س وعرب من جتربتهم 

قامو�س �ل�ّشتائم و�لتهديد و�لوعيد و�لتحري�س ولعب دور �ل�شحّية �لذي يجيدون فنونه و�أدمنوه عرب تاريخهم.
وهم يف كّل هذ� ي�شتنفرون ماكينتهم �الإعالمية و�لدعائية �لت�شليلية، وم�شتخدمني �شتى �الأ�شاليب �حلقرية، تزييفا للوقائع و�حلقائق، متعامني 
على حقيقة �أّن �شقوطهم مل يكن يف �الأ�شل بفعل فاعل، كما يزعمون، و�إمنا �شقوط �إر�دي وذ�تي جّر�ء زيف وعودهم ورد�ءتهم يف ت�شيري �شوؤون 
�شعب بحجم �ل�شعب �مل�شري، والكت�شاف هذ� �الأخري مبّكر� وقبل ��شتفحال �لّد�ء و�نتقال زكام �الإخو�ن �إىل �أنوف �ملاليني، �كت�شاف، مدى �خلطر 

�لذي باتت ت�شكله هذه �جلماعة على م�شتقبلهم وم�شتقبل دولتهم.
لقد و��شل �الإخو�ن �لعرب على نهج �ملكابرة �لقاتل، ويف �ال�شتخفاف بعقول �ملاليني، مرّددين يف كور�ل بّبغائي �لّنغم �لّن�شاز، �النقالب ، �لذي 
تفّنده تطّور�ت �الأحد�ث وت�شل�شلها، ويدح�شه كل عقالء �لعرب و�لعامل، �لذين ��شتوعبو� وفهمو� �شرخة تلك �جلموع �ملليونية �ملطالبة ب�شقوط 

حكم �ملر�شد وم�شتقاته.
و�إذ� ما كان ال بّد من �لّت�شليم مبقولة �النقالب ، فهو ذ�ك �لذي قام به �الإخو�ن �أنف�شهم، �نقالبهم على �آمال �شعب باأ�شره، وعلى �أحالم �شباب 
مل يبخل بالت�شحيات يف �شبيل غد �أف�شل، و�نقالبهم على �أهد�ف ر�شمها �ل�شهد�ء وكتبو� مفرد�تها باالأحمر �لقاين حتى ي�شتعيد �أهل �ملحرو�شة 

كر�متهم و�شيادتهم وحّقهم يف تقرير م�شريهم وم�شري بلدهم.
وبدل �الإقد�م على عملّية نقد ذ�تي �شجاعة، تك�شف لهم نقائ�شهم ومكامن �لق�شور يف روؤيتهم و�أد�ئهم، و��شلو� حماربة طو�حني �لهو�ء، و�أمعنو� 
يف �شناعة �الأوهام وترويجها، و�أقامو� �شرحا ل�شنم جديد يدعون �أتباعهم لعبادته، متنا�شني �نه كان يف �شّدة �حلكم �شنما من �شمع، ال ميلك �أّي 
م�شروع تنموي �شامل ينه�س حقيقة مب�شر و�شعبها، وينطلق بهما �إىل �آفاق �أرحب، و�ن�شّب هّمه و جهده على �إ�شباع نهم جماعة �الإخو�ن لل�شلطة، 

وتي�شري ��شتحو�ذهم على مفا�شل �لّدولة، و�شغلته عملّية �لّتمكني و�لهيمنة على ما عد�ها من �ملهام �ملوكولة �إليه، وما �أكرها و�عقدها.
�إّن قر�ءة لبيانات فروع �الإخو�ن يف بع�س �لبالد �لعربية، ُتبنّي بو�شوح مدى جزعهم من فكرة �أن ي�شيبهم ما �أ�شاب �شقيقهم �الأكرب ، و�ن يطال 

�لّزو�ل و�الأفول �جلميع، و�ن ال يختلف م�شريهم عن م�شري �ل�شركة �الأم .
وتزد�د �ملو�قف �رتباكا وحّدة، يف �لبالد �لعربية �لتي �بُتليت بلوثتهم، و��شتطاعو� �ل�شطو على �حلكم فيها، وحيث �ثبتو� بدورهم، رد�ءة ال تقّل وزنا 
عن رد�ءة �إخو�ن م�شر، و�أكدو� مثلهم �أنهم ال ينت�شرون لالأوطان، ف�شال عن عجزهم على �إد�رتها، و�إمّنا هّمهم �ل�شلطة حتى لو �أر�قو� يف �شبيل 

�ملحافظة عليها، دماء �الأبرياء و�لب�شطاء من �ملُغّرر بهم، و�أ�شعلو� حر�ئق �لفتنة و�حلروب �الأهلّية.
دمة، وهم يرون �أبو �لهول يف  ويتجّلى من خالل هذه �ملو�قف و�لبيانات، �أّن �أ�شحابها، وهم ُيحرّبونها، �إّما يف غيبوبة، جّر�ء هول �لفاجعة و�ل�شّ
ن�شخته �الخو�نية، ينهار كق�شر من رمال، �أو مل يتعظو�، وهذ� ما نرّجحه الفتقارهم لف�شائل �لعقل و�حلكمة و�لفكر �لّنقدي، مل يّتعظو�، من 
خيبة �شيخ طريقتهم يف �لقاهرة ، ومل يدركو� �أّن �لطوفان �ل�شعبي عندما ينتف�س، ت�شري عدو�ه وتّياره �جلارف ب�شرعة لن ت�شلم من تد�عياته 
�أّية �شفينة �خو�نّية، و�أّيا كانت �ل�شرعّية �لتي تلتحف بها، ولن تفيدهم �شاعتها تعويذ�ت ُكتبت زيفا ومكر� با�شم �الإ�شالم، فال�شعب �لعربي، ولي�س 

�ل�شعب �مل�شري فقط، �كت�شف �أّن من يّدعون �أّنهم يخافون �هلل، جمّرد �شّلة حر�مّيه ، وجّتار �ل�ّشنطة �لدينّية .
ر�خ، حتى و�إن كانو� ُيدركون  �إّننا ندرك �أّن فحيح هذه �الأفاعي، �ملنت�شرة على �متد�د �خلارطة �لعربّية، لن يتوّقف، و�ّن �أبو�قهم لن تكّف عن �ل�شّ
يف �أعماقهم، �أّن �لّزمن لن يعود للور�ء، و�أّن م�شر حتّررت من قب�شتهم، وك�ّشرت �الأغالل �لتي كّبلوها بها، و�ّن �لّدور جاء عليهم وحركات متّرد 
تتنا�شل وتطرق �أبو�ب حكمهم �له�ّس بعنف، ولكننا يف �ملقابل، ندرك �أي�شا �نه عندما ت�شتعيد م�شر دورة ف�شولها وحقيقة دورها، فان يف ذلك 
خال�س جميع �لعرب، �شو�ء من وباء �الإخو�ن، �أو من كّل من ي�شعى �إىل تزييف �أو �ل�ّشطو على �إر�دتهم، فكتب �لتاريخ ُتخربنا �نه يف خال�س م�شر 

خال�س �ّمة �لعرب وحتريرها من كلكل ربيع بائ�س .
فرجاء ال يطالبهم �حد بوقف تدّخلهم �ل�ّشافر يف �شوؤون م�شر، وال تنتظرو� منهم تعديل عقاربهم على توقيت حقائق �لّزمن �جلديد، ف�شاعاتهم 
قد توّقفت عند ع�شور �النحطاط، وحتّجرت �أفكارهم وروؤ�هم �إىل �حلّد �لذي باتو� يرو� �لّديك حمار�، و�الأوطان غنيمة، و�ل�شعوب جمّرد حطب 

الأوهامهم وحروبهم �خلا�شرة..!
فدعوهم يلطمون ويزبدون ويزجمرون وي�شرخون .. �أول�شنا �الأّمة �لقائلة : ..... و�لقافلة ت�شري!.

•• وا�صنطن-رويرتز:

لرئا�شة  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �المريكي  �لرئي�س  ر�شحه  �ل��ذي  �أق��ر جيم�س كومي 
�الغر�ق  ����ش��ل��وب  ����ش��ت��خ��د�م  ب��ان  �ف.ب�����ي.�ي  �الحت����ادي  �لتحقيقات  مكتب 

باملحاكاة يف عمليات �ال�شتجو�ب هو تعذيب وغري قانوين.
جمل�س  عقدها  جل�شة  خ��الل  �ل��ع��دل  ل��وزي��ر  �ل�شابق  �لنائب  كومي  و���ش��رح 
باأنه عرب عن موقفه هذ�  �ملن�شب  توليه  للمو�فقة على  �المريكي  �ل�شيوخ 
�ملعركة  خ�شر  لكنه  بو�س  ج��ورج  �ل�شابق  �لرئي�س  �د�رة  يف  يعمل  ك��ان  ح��ني 
���ش��ي.�ي.�ي��ه من  �مل��رك��زي��ة �المريكية  �مل��خ��اب��ر�ت  عندما ح��اول منع وك��ال��ة 
و�حلرمان  باملحاكاة  �الغ��ر�ق  مثل  �مل�شددة  �ال�شتجو�ب  �أ�شاليب  ��شتخد�م 

باأمر  م��رة  وق��ال كومي حني علمت الول  �الع���د�ء.  �ملقاتلني  �لنوم مع  من 
�الغر�ق باملحاكاة بعد �ن �أ�شبحت نائبا لوزير �لعدل كان رد فعلي كمو�طن 
وكم�شوؤول �ن هذ� تعذيب. ومازلت �أعتقد ذلك. و�متدح كومي مدير مكتب 
�لتحقيقات �الحتادي �حلايل روبرت مولر حلر�شه على عدم تورط جهازه 
يف هذ� �المر و��شتطرد لو كنت مدير� لالف.بي.�ي ما كان �شيكون للجهاز 
وبع�س  �الن�شان  حقوق  عن  مد�فعة  جماعات  وحثت  ق��ط.  بهذ�  عالقة  �ي 
�شباط مكتب �لتحقيقات �الحتادي �ل�شابقني �للجنة �لق�شائية يف جمل�س 
�ل�شيوخ على �ن ت�شاأل كومي ملاذ� و�فق عام 2005 على �ل��ر�أي �لذي خرج 
من مكتب �مل�شورة �لقانونية �لتابع لوز�رة �لعدل �لذي برر ��شتخد�م بع�س 

��شاليب �ال�شتجو�ب �مل�شددة ومنها �الغر�ق باملحاكاة يف بع�س �الحو�ل.

•• باجو-ا ف ب:

بد�أت كوريا �ل�شمالية وكوريا �جلنوبية حمادثات 
�م�س حول �عادة فتح جممع كاي�شونغ �ل�شناعي 
�لبلدين  �لتوتر بني  �وج  �غلق يف  �لذي  �مل�شرك 

يف �الونة �الخرية.
وبد�أ موفدون كوريون جنوبيون لقاء ح�شا�شا مع 

نظر�ئهم من كوريا �ل�شمالية يهدف �ىل ��شتئناف 
�لعمل يف م�شانع كاي�شونغ �ملغلقة. لكن �لطرفني 
ال يز�الن يتبادالن �التهامات حول �مل�شوؤولية عن 

�غالق �ملجمع.
وتاتي هذه �ملحادثات بعد لقاء نادر عقد يف نهاية 
�ال�شبوع حيث و�فقت �لدولتان مبدئيا على �عادة 
فتح كاي�شونغ �لذي �غلق قبل ثالثة ��شهر فيما 

كانت �لعالقات بني �لبلدين ت�شهد �زمة.
130 موفد�  �شيار�ت ي�شم حو�ىل  وعرب موكب 
و�����ش���ح���اب م�شانع  ك���وري���ا ج��ن��وب��ي��ا وم��وظ��ف��ني 
ي���ز�الن عمليا  ال  �ل��ل��ذي��ن  �لبلدين  ب��ني  �حل���دود 
يف ح��ال��ة ح��رب الن �حل���رب �ل��ك��وري��ة )1950-

من  ب���دال  ن���ار  �ط���الق  ب��وق��ف  �ن��ت��ه��ت   )1953
معاهدة �شالم.

متطرفون يف اأندوني�شيا يتوعدون مبهاجمة احلانات اتهام القوات الربيطانية بتدهور اإقليم هلمند

�شيول: بكني تعار�ض نووي كوريا ال�شمالية
•• �صيول-يو بي اأي:

قالت �لرئي�شة �لكورية �جلنوبية بارك كون هيه، �م�س �الأربعاء، 
كيغانغ،  يل  وزر�ئ��ه  ورئي�س  جينبينغ  جي  �ل�شيني  �لزعيم  �إن 
عرّب� عن معار�شتهما بحزم المتالك كوريا �ل�شمالية �الأ�شلحة 

�لنووية، �أثناء لقائها بهما موؤخر�ً يف �ل�شني.
وقالت بارك يف لقاء مع روؤ�شاء حترير كربى و�شائل �الإعالم 
�لكورية �جلنوبية بينها وكالة يونهاب، �إنه يف �مل�شائل �ملتعلقة 

�إىل  �لو�شول  على  ق��ادرة  كنت  خا�س،  ب�شكل  �ل�شمالية  بكوريا 
نوع من �لتفاهم.. وحني �لتقيت �لرئي�س جي جينبينغ ورئي�س 
�لوزر�ء يل كيغانغ، كانت �أفكارهما حازمة باأن �الأ�شلحة �لنووية 

ال ميكن �لقبول بها �أبد�ً .
�أع��رب عن قلقه من  �أن �لرئي�س يل  �إىل  و�أ�شارت ب�شكل خا�س 
تدهور نوعية �ملياه يف نهر �أمنوك على حدود كوريا �ل�شمالية 
مع �ل�شني )ي�شمى نهر يالو يف �ل�شني بعد جتربة بيونغ يانغ 
�الأخرية، م�شدد�ً على �ل�شرر �حلقيقي �لذي ي�شببه �لتفجري 

�لنووي لل�شمال على �حلياة �ليومية لل�شكان على �جلانبني.
�لتي وجدت  �ملو��شيع  �أهم  �ل�شمالية من  وكان مو�شوع كوريا 
27 حزير�ن- يوم  �لتي عقدت  ب��ارك وجينغ  يف قمة  �هتماماً 

يونيو �ملا�شي .
وبعد لقاء �لقمة، �أ�شدر �جلانبان بياناً م�شركاً �تفقا فيه على 
�الأ�شلحة  من  �لكورية  �جلزيرة  �شبه  الإخ��الء  �مل�شرك  �لعمل 
ت�شدد�  �ك��ر  موقفا  يتوقعون  كانو�  �ملر�قبني  �أن  �إال  �لنووية، 

تتخذه �ل�شني.
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�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/190   مد   كل   - م ر- ب-  �أظ

مدعي/نوره علي حممد خويتم �ملنهايل �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: خالد ناجى 
حممد م�شيقر �شعد �لدين بن عمرو �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�شعد  م�شيقر  حممد  ناجى  خالد   / �عالنه  �ملطلوب  درهم   130.000 وتعوي�س  مالية 
�لدين بن عمرو �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر )ب�شحيفة �لدعوى و�لت�شحيح 
�لو�رد بالطلب �ملقدم بجل�شة 2013/6/24( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم �ملحكمة �ملدنية                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/699   جت   جز   - م ت- ب-  �أظ

عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  و�العالن  للدعاية  �لدليل  مدعي/�شركة 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  و�خرون  للعقار�ت  �ل�شالم  موؤ�ش�شة 
للعقار�ت  �ل�شالم  موؤ�ش�شة   / �عالنه  �ملطلوب  درهم     55692 مالية  مطالبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  و�خرون 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/18 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       �عادة  �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/720   جت   جز   - م ت- ب-  �أظ

مدعي/�مري خان منري خان بوكالة نور و�يل خان �جلن�شية: باك�شتان     مدعي 
عليه: �شركة �يبال لل�شناعات �ملعدنية �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 18400 درهم    �ملطلوب �عالنه /  �شركة �يبال لل�شناعات 
�ملعدنية �جلن�شية: �المار�ت     عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        �عادة �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/359   جت جز    - م ت- ب-  �أظ

مدعي/حممد بهاد ور �شاالمات علي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: حممد 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  �جلن�شية:  حممد  �شودري  �هلل  �ح�شان 
مالية مببلغ 20.000 درهم  �ملطلوب �عالنه / حممد �ح�شان �هلل �شودري حممد 
�جلن�شية: بنغالدي�س عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/15 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �لكائنة �شخ�شيا   - �البتد�ئية  �بوظبي 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
�عالن �حلكم يف �لق�شية رقم 2013/85 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ مارجوري كا�شاملري ماكاروني�شو  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/6/25م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله ل�شالح / ليز� بيليز �ريو كمبو بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
دره��م ) مائة  ت��وؤدي للمدعية 109.670  بان  �ملدعي عليها   بالز�م  �حل�شوري: 
وت�شعة �الف و�شتمائة و�شبعون دره��م( و�ل��ز�م �ملدعي عيها بامل�شاريف و  200 
�ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  مقابل  دره��م 
2013/7/08  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
�لقا�شي/�شلطان ر��شد �لنيادي                      
رئي�س �لد�ئرة�لتجارية �لكلية �لثالثة  

 �مارة �بوظبي  )د�ئرة �لق�شاء (      
�ملحكمة �لتجارية        

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
�عالن �حلكم يف �لق�شية رقم 2013/68 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ مارجوري كا�شاملري ماكارون�شيو  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/4/30م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله ل�شالح /�ألني ماياتيجيو فيال نيوفا   بالتايل: حكمت �ملحكمة 
ت��وؤدي للمدعية 35.000 درهم )  مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليها  بان 
خم�شة وثالثون �لف درهم  ( و�لز�مها كذلك بامل�شروفات ومبلغ مائتي درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/08  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
�لقا�شي/علي ر��شد �حل�شاين                          
رئي�س �لد�ئرة�لتجارية �جلزئية �لثالثة    

 �مارة �بوظبي  )د�ئرة �لق�شاء (      
�ملحكمة �لتجارية        

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
 �عالن للح�شور �مام �ملحكمة يف �ل�شتئناف رقم  745/ 2013 -عمايل - م ع - �س- �أظ

�مل�شتاأنف : عجيبكو العمال �ل�شر�ميك ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   �مل�شتاأنف 
 : �ال�شتئناف  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  عبد�حلق  ح�شني  عليه:�شد�قت 
�لغاء �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/  �شد�قت ح�شني عبد�حلق �جلن�شية: 
يف  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  باك�شتان    
�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد  �لدعوى رقم 2013/1446 عم جز- م ع- 
�مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/7/21 �ملو�فق 
�لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم �ل�شتئناف �لعمايل

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة ��شتئناف �بوظبي

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
 �عالن للح�شور �مام �ملحكمة يف �ل�شتئناف رقم  951/ 2011 -مدين - م ر - �س- �أظ

عليه:   �مل�شتاأنف  �لهند   �جلن�شية:  ناجا  جوند�ال  بو�شانام   : �مل�شتاأنف 
�جلن�شية:   مو�شوع �ال�شتئناف : تعديل حكم  �ملطلوب �عالنه/  بو�شانام 
قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لهند  �جلن�شية:  ناجا  جوند�ال 
��شتاأنف 2011/951 مد ين- م ر- �س- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/7/14 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا 

عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم �ل�شتئناف �ملدين

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة ��شتئناف �بوظبي

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
 �عالن للح�شور �مام �ملحكمة يف �ل�شتئناف رقم  749/ 2013 -عمايل - م ع - �س- �أظ

�مل�شتاأنف  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لالملنيوم  �جلا�شم  �شركة   : �مل�شتاأنف 
عليه:معني �لدين م�شلح �لدين �جلن�شية: بنغالدي�س   مو�شوع �ال�شتئناف : 
�لغاء �حلكم �مل�شتاأنف ما عد� جو�ز �ل�شفر �ملطلوب �عالنه/  معني �لدين م�شلح 
�لدين �جلن�شية: بنغالدي�س �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/563 عم جز- م ع- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�الحد �ملو�فق 2013/7/21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لعمالية- مزيد  �ملحكمة  �لكائنة-  �بوظبي  ��شتئناف  �لد�ئرة �الوىل حمكمة 
بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم �ل�شتئناف �لعمايل

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة ��شتئناف �بوظبي

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
  �عالن بالن�شر

رقم �ملرجع 2013/597    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /عبري عبيد حميد �ل�شباح �ل�شويدي �المار�ت 
للنقل  ���ش��و�ت  مدينة  يف/  ح�شته  ك��ام��ل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  ي��رغ��ب  �جلن�شية 
غلوم  �شعيد  لل�شيد/  وذلك   609796 جتاري  ترخي�س  باحلافالت  �لركاب  �خلا�س 
عبا�س دروي�س �المار�ت �جلن�شية.   .وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون 
ن�شر هذ�  �قت�شى  �لعدل.  فقد  �لكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف  �الحت��ادي رقم )22( 
�العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
تاريخ هذ� �الع��الن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل 

د�ر �لق�شاء بال�شارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11    
  �عالن بالن�شر

رقم �ملرجع :2013/603    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /يون�س غلوم عبا�س دروي�س �مار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
�مل�شتعملة مبوجب رخ�شة  �ل�شيار�ت  �لبالة )51%( يف /�ملهرة لتجارة  و�لتنازل عن كامل ح�شته 
�شيف  و�ل�شيد/  �جلن�شية.  �مار�تية  �حمد  عبد�هلل  حممد  فريده  �ل�شيد/  �ىل  وذل��ك   )535477(
�شعد حممود عر�قي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 49% يف /�ملهرة 
لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة مبوجب رخ�شة )535477( وذلك �ل�شيد/ حممد �شامل �شاهمري ريند 
�مل��ادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحت��ادي رقم )22( ل�شنة  باك�شتاين �جلن�شية.   .وعمال لن�س 
�لت�شديق  و�ن��ه �شوف يتم  �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �الع��الن للعلم  �لكاتب  1991م يف �شان 
على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل 

د�ر �لق�شاء بال�شارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
  �عالن بالن�شر

رقم �ملرجع :1356/     
�مار�تي  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  /�ح��م��د  �ل�شيخ  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�ل�شناعات  يف  �لبالغة)%100(  �حل�ش�س  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
�لدولية للم�شروبات و�لتعبئة مبوجب رخ�شة رقم )3573( وذلك �ىل �ل�شادة/   )جمموعة 
ذ.م.م    لال�شتثمار  �وتاد  /�شركة  �ل�شادة  �جلن�شية  �مار�تي  ذ.م.م  �ال�شتهالكية  �لبطحاء 
.وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �الع��الن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب �لكاتب �لعدل 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- �ل�شارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11    
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة:  جموهرات عزيز    )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل رق��م جي 1 �س 153 ملك م��ول �الم����ار�ت-    �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 625834  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1045366 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/6/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/19 وعلى 
التعاون  موؤ�ص�صة  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  من 
بر  �شعيد-  �شعيل  �شعيد  ملك   404 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:  واملحا�صبة    للتدقيق 
دبي- �س �ل�شيخ ز�يد هاتف: 3213314 04 فاك�س/3212315 04 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11    
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/موؤ�ص�صة التعاون للتدقيق واملحا�صبة 
ز�يد  �ل�شيخ  ���س  دب���ي-  ب��ر  �شعيد-  �شعيل  �شعيد  ملك   404 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:    
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  04  مبوجب  ف��اك�����س/3212315   04  3213314 ه��ات��ف: 
�القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية جموهرات 
عزيز     )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/6/19 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/19  وعلى من لديه �أي 
على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2011/921 عقاري كلي                              
�ىل �مل��دع��ى عليه /1-  دي���زرت ه��وم FZCO  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / مريو�شالف �دروفيك وميثله: �شمرية عبد�هلل علي قرقا�س  قد �قام 
عليها  و�ملدعى  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
و�لز�م �ملدعى عليه مبلغ وقدره )273355 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة(   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/12 �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل . 
ق�شم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11    
  �عالن بالن�شر

رقم �ملرجع :1354/     
�مار�تي  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  /�شلطان  �ل�شيخ  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
�ل���ب���ال���غ���ة)100%( يف مد�د  �ل��ب��ي��ع و�ل��ت��ن��ازل ع��ن ك��ام��ل �حل�����ش�����س  ي��رغ��ب يف  �جلن�شية 
للطباعة و�لتغليف مبوجب رخ�شة رقم )3938( وذلك �ىل �ل�شادة )جمموعة �لبطحاء 
.وعمال  ذ.م.م    �وت��اد لال�شتثمار  �ل�شادة /�شركة  �مار�تي �جلن�شية  ذ.م.م  �ال�شتهالكية 
لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لت�شديق على �الجر�ء  �قت�شى ن�شر هذ� �الع��الن للعلم و�نه �شوف يتم  �لعدل.  فقد 
ذلك  �عر��س حيال  �ي  لديه  �الع��الن فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب �لكاتب �لعدل 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- �ل�شارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11    

  �عالن بالن�شر
رقم �ملرجع :1357/     

�مار�تي  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  /�ح��م��د  �ل�شيخ  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
جلوبال  يف  �ل��ب��ال��غ��ة)%100(  �حل�ش�س  كامل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
لل�شناعات �لغذ�ئية   مبوجب رخ�شة رقم )3621( وذلك �ىل �ل�شادة )جمموعة �لبطحاء 
.وعمال  ذ.م.م    �وت��اد لال�شتثمار  �ل�شادة /�شركة  �مار�تي �جلن�شية  ذ.م.م  �ال�شتهالكية 
لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لت�شديق على �الجر�ء  �قت�شى ن�شر هذ� �الع��الن للعلم و�نه �شوف يتم  �لعدل.  فقد 
ذلك  �عر��س حيال  �ي  لديه  �الع��الن فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب �لكاتب �لعدل 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- �ل�شارقة

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11    

 �عالن مدعي عليه بالن�شر
يف �لدعوى رقم 2013/1927 جتاري جزئي

ونوين  هيكل  �شركة  �ملدعي:  �ن  حيث  ركها   �له  عليه:1/عبد�لقيوم  �ملدعى  �ىل 
للمقاوالت ذ.م.م �أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبك 
فيها مببلغ وقدره )70.000( �شبعون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية 9% باال�شافة 
للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وعليه يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة 
) �لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/7/16 
حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك  ميالدي 
�ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك. حرر يف 2013/6/18
قلم �لكتاب

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة

 �لبتد�ئية �لحتادية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11    
�عالن حكم بالن�شر

فى �لدعوى رقم 2012/4188 عمايل جزئي     
بيتا  �لفا  عليه/  �ملدعى   �شد   - باجنناتان   باجنناتان  جن�شيان  �ملدعي/  من  �ملرفوعة 
�شدكم  ��شدرت   2013/7/8 وبتاريخ  �ملحكمة  بان  نعلمك  ذ.م.م    لل�شناعات  كريتيف 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م   : �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لتايل...  �حلكم 
للمدعى مبلغ  48278 درهما ) ثمانية و�ربعون �لف ومائتني وثمانية و�شبعون درهما( 
باال�شافة �ىل �لفو�ئد بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق �حلا�شلة يف 2011/6/22 وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س ماعد� 
ذلك من طلبات.   حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوم �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لالعالن وبفو�ت هذ� �مليعاد دون �لطع ن منكم على �حلكم �مل�شار �ليه �شتتخذ بحقكم 

�الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
قلم �لكتاب  

وز�ر �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 �عالن للح�شور �مام �ملحكمة يف �ل�شتئناف رقم  1081/ 2013 -جتاري - م ت - �س- �أظ

�مل�شتاأنف : بنك �خلليج �الول �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف عليه:ت�شري �تيدزو  
خبري+  ندب   : �ال�شتئناف  مو�شوع  زميبابوي  �جلن�شية:  فافافربي  مونيا 
مطالبة مالية 26755درهم  �ملطلوب �عالنه/ ت�شري �تيدزو  مونيا فافافربي 
�حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  زميبابوي   �جلن�شية: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/177 جت جز- م ت- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
نهيان  �آل  مع�شكر  �لكائنة-  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم �ل�شتئناف �لعمايل

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة ��شتئناف �بوظبي

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1435   جت   كل   - م ت- ب-  �أظ

بوكالة/  �لر��شدي  عبيد  ر��شي  ل�شاحبها  و�لتخلي�س  للنقل  �لر��شد  مدعي/موؤ�ش�شة 
�شعيد بن �شعيد �لر��شدي �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: حممد عبد�هلل �شعيد دملوج 
�لظاهري ب�شفته �شريك يف �شركة بن دملوج ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع 
�شعيد  �ملطلوب �عالنه / حممد عبد�هلل  �لدعوى: مطالبة مالية 323.578.69 درهم 
دملوج �لظاهري ب�شفته �شريك يف �شركة بن دملوج ذ.م.م   �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: 
�الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/22 �ملو�فق 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/665   جت   كل   - م ت- ب-  �أظ

�ملتخ�ش�شة: �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية
برمي  �شبهارو�ل  �ميت  عليه:  �المار�ت   مدعي  �الول �جلن�شية:  �خلليج  مدعي/بنك 
بر�ك�س �شبهارو�ل �جلن�شية: �لهند مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �المر �ل�شادر 
يف �لعري�شة رقم 2013/1166 و�د�ء مبلغ وقدره 142640.82 درهم و�لفائدة �لقانونية  
�ملطلوب �عالنه /  �ميت �شبهارو�ل برمي بر�ك�س �شبهارو�ل �جلن�شية: �لهند عنو�نه: 
بالن�شر)بورود �لتقرير �خلبري(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/15 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

 

�لعدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
        �عال ن للح�شور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1435   جت   كل   - م ت- ب-  �أظ

بوكالة/  �لر��شدي  عبيد  ر��شي  ل�شاحبها  و�لتخلي�س  للنقل  �لر��شد  مدعي/موؤ�ش�شة 
�شعيد  عبد�هلل  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لر��شدي  �شعيد  بن  �شعيد 
�المار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  دملوج  بن  �شركة  �شريك يف  ب�شفته  �لظاهري  دملوج 
�شعيد  بدرية   / �عالنه  �ملطلوب  درهم  مالية 323.578.69  �لدعوى: مطالبة  مو�شوع 
زهر�ن �حلامتي ب�شفته �شريك يف �شركة بن دملوج ذ.م.م   �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: 
�الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/22 �ملو�فق 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
    �عالن بالن�شر 

�ملنظورة  �يجار�ت   )2013/674( رقم  �لق�شية   يف  تقرر  لقد 
�م���ام جل��ن��ة ف�����س �مل��ن��ازع��ات �الي��ج��اري��ة )�ب��وظ��ب��ي( �للجنة 
�ل���ر�ب���ع���ة  و�مل���رف���وع���ة ع��ل��ى �مل���دع���ي/ ���ش��رك��ة �خل��ل��ي��ج �الول 
توتال لال�شتك�شافات  �ملدعي عليها/  �عالن  وذلك  �لعقارية، 
�الحد  يوم  جل�شة  �لدعوى  لنظر  حتدد  وقد  ن�شر�،  و�النتاج 
مقر  يف  ظهر�   01.00 �ل�شاعة  مت��ام  يف   2013/7/21 �مل��و�ف��ق 

�للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
 جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية
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�أ�شاد �لطلبة �مل�شاركون يف برنامج »�ل�شيخ حممد 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  جيت�شو«  للجو  ز�ي���د  ب��ن 
مببادرة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�لذي  �لربنامج  ه��ذ�  ب��اإط��الق  �مل�شلحة  للقو�ت 
��شتقطب 140 طالباً وطالبة من �ملتميزين يف 
لعبة �جلو جيت�شو على م�شتوى �إمارة �أبوظبي.

مبدينة  �لربنامج  يف  �مل�شاركون  �لطلبة  و�أك���د 
�لربنامج  ه��ذ�  �أن  على  �لغربية  باملنطقة  ز�ي��د 
من  �لريا�شي  �لعمل  مل�شرية  نوعية  نقلة  ميثل 
ك���و�در وطنية  ب��ن��اء  �ل��ه��ادف��ة يف  ر�شالته  خ��الل 
�لتي  ري��ا���ش��ة �جل���و جيت�شو  �أومل��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 

�أ�شبحت مركز�ً ر�ئد�ً لها على م�شتوى �لعامل.
و���ش��ه��د �الأ���ش��ب��وع �ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ربن��ام��ج جولة 
م��ي��د�ن��ي��ة م�����ش��رك��ة م���ن �حت����اد �جل���و جيت�شو 
للبنني  مركزين  يف  للتعليم  �بوظبي  وجمل�س 
و�لبنات يف مدينة ز�يد باملنطقة �لغربية،بح�شور 
حممد �شامل �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
للتعليم  �أبوظبي  مبجل�س  �ملدر�شية  �لعمليات 
مدير  �ل��ع��ام��ري  وم�شلم  �الحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ملدير  �لتعليمي ونا�شر خمي�س  �لغربية  مكتب 
�ملن�شق  �لقبي�شي  ويا�شر  للربنامج،  �لتنفيذي 
�لفني للربنامج، وعبد �لعزيز �ملن�شوري مدير 
مركز  مديرة  �ملن�شوري  وم��وزة  �لبنني،  مركز 
�لبنات، وعدد من �ملدربني و�أولياء �أمور �لطلبة 

�مل�شاركني يف �لربنامج.
�ل��ظ��اه��ري �ع��ت��ز�ز �لو�شط  ���ش��امل  و�أك���د حممد 
�لريا�شي بهذه �ملبادرة �لقيمة من �لفريق �أول 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
و�لتي تعترب �الأوىل من نوعها يف جمال تعزيز 
طريق  على  وو�شعهم  و�ل�شباب  �لن�سء  ق��در�ت 
�ل��ب��ط��والت �مل��ح��ل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة يف 

ريا�شة �جلو جيت�شو.
وخالل لقائه مع �لطالب و�لطالبات �مل�شاركني 

قيادتنا  بحر�س  �لظاهري  �أ���ش��اد  �لربنامج،  يف 
�ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ب��ن��اء �الإن�����ش��ان وت��وف��ري �لبيئة 
�لتي متكنه من �الإب��د�ع يف جميع �ملجاالت ويف 
�لركائز  �أحد  �أ�شبحت  �لتي  �لريا�شة  مقدمتها 
�الأ�شا�شية يف نه�شة �الأمم، موؤكد�ً على �أن رعاية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل، و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�هلل، و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء 
�ملجل�س �الأعلى لالحتاد حكام �الإمار�ت و�لفريق 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �الأع���ل���ى للقو�ت  ع��ه��د 
�لنه�شة  حققت   ، �ل��ري��ا���ش��ة  مل�����ش��رية  �مل�شلحة، 
و�ل���ت���ق���دم �ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا �ل���دول���ة يف خمتلف 

�الألعاب �لفردية و�جلماعية.
وقال �لظاهري: �إن �حتاد �جلو جيت�شو برئا�شة 
حري�س  �الحت���اد  رئي�س  �لها�شمي  �ملنعم  عبد 
على جناح برنامج »�ل�شيخ حممد بن ز�يد للجو 
�مل��و�رد و�الإمكانات  جيت�شو«، حيث وفر �الحت��اد 
�لذي  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  لنجاح  �ل��الزم��ة 
�أب����ط����ال �جل����و جيت�شو  ن��خ��ب��ة م���ن  ي�����ش��ت��ق��ط��ب 
�أبوظبي و�لعني و�لغربية  �لو�عدين يف كل من 
�لربنامج  وي��ق��دم  مكثفة،  زمنية  ف��رة  �شمن 
لهوؤالء �لطلبة حماور تتعلق بالهوية �لوطنية 
و�لقيم و�لتقاليد �الإمار�تية �الأ�شيلة، باالإ�شافة 
�لبدنية  �ل��ل��ي��اق��ة  يف  متخ�ش�س  ب��رن��ام��ج  �إىل 
ريا�شة  �لطلبة يف  ه��وؤالء  و�الرت��ق��اء مب�شتويات 
�لربع  من  منهم  كل  ميكن  مبا  جيت�شو  �جل��و 
�مل�شابقات  خمتلف  يف  �ل��ت��ت��وي��ج  ��ات  م��ن�����شّ ع��ل��ى 

�ملتخ�ش�شة يف هذه �لريا�شة �لعاملية.
�أمور �لطلبة يف  �أولياء  وثّمن �لظاهري �هتمام 
�لربنامج  بفعاليات  و�لغربية  و�لعني  �أبوظبي 
�مل�شاركة �الإيجابية الأبنائهم يف  وحر�شهم على 
�لربنامج، موؤكد�ً على �أن �الهتمام �لكبري �لذي 

�لربنامج  خلطط  �لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  يوليه 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وور�����ش����ه �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مي��ث��ل �أح���د 
�لعنا�شر �لقوية لنجاح هذ� �لربنامج �لوطني.

من جانبه �أ�شار نا�شر خمي�س مدير �مل�شروع �أن 
�الإقبال �لكبري من جانب �لطلبة على �مل�شاركة 
للنهو�س  ق��وي��اً  �ل��ربن��ام��ج ميثل د�ف��ع��اً  يف ه��ذ� 
و�حدة  �أ�شبحت  �ل��ت��ي  جيت�شو  �جل��و  بريا�شة 
م�شتوى  على  �ل��ب��ارزة  و�لريا�شات  �الأل��ع��اب  من 
برنامج  يف  �لتدريب  مر�كز  �أن  م��وؤك��د�ً  �ل��ع��امل، 
ز�يد للجو جيت�شو« حتّولت  »�ل�شيخ حممد بن 
�إىل ما ي�شبه خاليا �لنحل من �حلركة و�الأد�ء 
�ل��ي��وم، وي��ج��د فيها �لطالب  �ل��ري��ا���ش��ي ط���و�ل 
و�لطالبات فر�شة مو�تية لرفع م�شتوياتهم يف 
هذه �لريا�شة على �أيدي مدربني متخ�ش�شني.

و�أ�شاف �إن برنامج»�ل�شيخ حممد بن ز�يد للجو 
مر�كز   3 ي�شم  �لغربية  �ملنطقة  يف  جيت�شو« 
�أحدهما للبنني و�الآخر للبنات يف مدينة ز�يد، 
�ملرفاأ،  م��دي��ن��ة  ث��ال��ث يف  م��رك��ز  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وحت��ظ��ى ه���ذه �مل��ر�ك��ز ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن قبل 
�حتاد �جلو جيت�شو و�للجنة �لعليا �مل�شرفة على 

�مل�شروع.
�أن مركز  �إىل  �مل��ن�����ش��وري  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  و�أ����ش���ار 
12 ط��ال��ب��اً من  �ل��ب��ن��ني يف م��دي��ن��ة ز�ي���د ي�شم 
�حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى م��ي��د�ل��ي��ات ذه��ب��ي��ة، وف�شية، 
خمي�س  حمد�ن  �الأب��ط��ال  بينهم  من  وبرونزية 
عبد  و�شلطان  �مل��رر،  �شلطان  وز�ي��د  �ل�شو�عي، 
ميد�ليات  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��و�  وه�����وؤالء  �أح���م���د،  �هلل 
ذهبية يف بطولة �لعامل، باالإ�شافة �إىل حمد بدر 
�ملزروعي، و�شامل �شلطان �ملرر، و�شلطان مبارك 
�ملزروعي، وهوؤالء ح�شلو� على ميد�ليات ذهبية 
�آخرين  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ح��ل��ي��ة،  �مل��ن��اف�����ش��ات  يف 

ح�شلو� على ميد�ليات ف�شية وبرونزية.
�لبنات يف  �ملن�شوري مديرة مركز  وقالت موزة 
مدر�شة قطر �لندى �إن �ملركز ي�شم 16 طالبة 
من �ملتميز�ت �حلا�شالت على ميد�ليات ذهبية 

وف�شية، وبرونزية، ويتوىل تدريب �لطالبات يف 
�ملركز نخبة من �ملدربات �ملتخ�ش�شات يف ريا�شة 

�جلو جيت�شو.

�لطالبات �ملتدربات: برنامج »�ل�شيخ حممد بن 
ز�يد للجو جيت�شو« و�شام على �شدورنا

�أكدت �لطالبات �ملتدربات يف مركز قطر �لندى 
ز�ي�����د للجو  ب���ن  »�ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ب��رن��ام��ج  �أن 
جميعاً،  �شدورهن  على  و�شاماً  يعترب  جيت�شو« 
و�عربت  ب��ه،  �لتحقت  م��ت��درب��ة  لكل  فخر  وه��و 
�ملن�شوري عن  �ملتدربة مهرة �شعيد بالر�شا�س 
�شعادتها بامل�شاركة يف برنامج »�ل�شيخ حممد بن 
�ل��ذي ميثل  ز�ي��د للجو جيت�شو« هذ� �لربنامج 

نقلة نوعية يف حياتها كو�حدة من بطالت �جلو 
�أن �لربنامج يعترب  �أحمد  جيت�شو، و�أكدت �شما 
ن�شائية  ريا�شية  ك���و�در  ب��ن��اء  رك��ي��زة ج��دي��دة يف 
�إمارة  �أ�شبحت  �لتي  �لعاملية  �لريا�شة  ه��ذه  يف 
�شما  لها، وقالت  ب��ارز�ً  و�لدولة مركز�ً  �أبوظبي 
�ل��ربن��ام��ج يركز  �ل��ت��دري��ب يف  �إن  �مل���رر:  حممد 
على �إك�شاب �لطالبات �ملتدربات مهار�ت ريا�شية 
تعزيز  �إىل  باالإ�شافة  جيت�شو،  �جلو  يف  حم��ددة 
وهذ�  ع��ام��ة،  ب�����ش��ورة  �لبدنية  �للياقة  ج��و�ن��ب 
�مل�شاركة  على  كبري�ً  �لطالبات  �إقبال  يجعل  ما 

و�لتفاعل �ليومي مع �لربنامج.
وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت �مل���ت���درب���ة م��ع��ج��ب��ة علي 
لي�شمل  دوره  �م��ت��د  �ل��ربن��ام��ج  �إن  �مل��ن�����ش��وري: 

ملجتمعنا  �الأ�شيلة  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت  �لقيم 
�الإم����ار�ت����ي، وه��ن��اك حم��ا���ش��ر�ت وور�����س عمل 
مدربات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  »�ل�����ش��ن��ع«  ح���ول  تطبيقية 
�إجر�ء  ور���ش��ة  ك��ل  نهاية  يف  ويتم  متخ�ش�شات، 
�لطالبة، وهذ�  �كت�شبتها  �لتي  للمهار�ت  تقييم 

ما يجعل �لربنامج م�شوقاً لنا جميعاً.
و�أو�شحت �شالمة �شهيل �ملن�شوري �إن �لربنامج 
ت�شمن �أي�شاً حما�شر�ت وور�س تطبيقية حول 
للم�شابني  �الإن��ق��اذ  و�آل��ي��ات  �الأول��ي��ة  �الإ�شعافات 
�ل���ط���ارئ���ة، وه����ي كلها  و�ل���ت���دخ���ل يف �حل������االت 
�ليومية  باحلياة  تتعلق  وتطبيقات  معلومات 
لالإن�شان، ونعتقد �أن فائدتها كبرية لنا جميعاً 

كريا�شيات من جهة و�أي�شاً يف حياتنا ب�شورة

ي�صم 3 مراكز يف مدينة زايد واملرفاأ

اإ�شادة وا�شعة من اأولياء الأمور والطلبة بدور برنامج »ال�شيخ حممد بن زايد للجو جيت�شو« يف بناء اأبطال اأوملبيني
الظاهري: الربنامج ميثل نقلة نوعية مل�صرية العمل الريا�صي 
ر�صالة الربنامج تركز على بناء كوادر وطنية يف اجلو جيت�صو التي اأ�صبحت اأبوظبي مركزًا عامليًا لها

اإ�شبيلي���ة ي�ش���م الكولومب���ي باك���ا كويري يخرج من دورة نيوبورت
مقاب���ل 7 مالي��ني ي���ورو 

�ل���ق���و�ت �مل�شلحة  ن���ادي ���ش��ب��اط  �أومل��ب��ي��اد  �ن��ط��ل��ق��ت  �أن  م��ن��ذ 
مرت   1997 ع��ام  يف  �الأوىل  للمرة  �لرم�شانية  �لريا�شية 
تنظم  �لتي  �لبطوالت  ب��ني  م��ن  �الأك���رب  تعد  �لتي  �لبطولة 
خ���الل �شهر رم�����ش��ان لي�س يف �الإم�����ار�ت وح�����ش��ب ول��ك��ن يف 
�أكر  ي�شم  متكامل  �أوملبياد  كونها  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�الألعاب  م��ن  م�شغر  ومن����وذج  خمتلفة  ري��ا���ش��ي��ة  لعبة  م��ن 
�مل�شاركني يف �حلدث  ت�شمه من عدد كبري من  ملا  �الأوملبية 
�ل�شخم. وتطورت �أوملبياد نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة عاماً 
بعد عام �شو�ء على م�شتوى �الألعاب �لتي تت�شمنها �لبطولة 

فالبطولة  الع��ب��ني،  م��ن  �مل�����ش��ارك��ني  ع���دد  م�شتوى  ع��ل��ى  �أو 
�ل��ع��امل وه��ن��اك م�شنفني  ك��ل دول  م��ن  بها الع��ب��ني  ي�شارك 
عام  كل  يحر�شون  عاملية  ب�شمعة  حتظى  ريا�شية  �ألعاب  يف 
على �حل�شور و�لتو�جد يف �لبطولة، وجاء �لتطور ليت�شح 
يف  �شجل  حيث  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ع�شر  �ل�شابعة  �لن�شخة  يف  �أك���ر 
جن�شية  �ملناف�شات نحو 3000 م�شارك ومن �أكر من 45 
�شباط  نادي  �أوملبياد  �شهدته  �لذي  �لتطور  وعاملية.  عربية 
خالل  من  �أي�شاً  ج��اء  �ملفتوحة  �لريا�شية  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�لبطولة، وزي��ادة عدد  ع��ام من  �ألعاب جديدة يف كل  دخ��ول 

وتت�شمن  �لبطولة،  مناف�شات  ت�شهدها  �لتي  �لريا�شيات 
و�حدة  باتت  �لتي  �جلوجيت�شو  ريا�شة  �لعام  ه��ذ�  �لبطولة 
من �أهم �لريا�شات يف دولة �الإمار�ت و�ملنطقة بف�شل �لدعم 
�للعبة  بن�شر  و�الهتمام  �لقياد�ت  من  وجدته  �ل��ذي  �لكبري 
م�شمون  يف  كبري  تاأثري  لها  و�أ�شبح  و�ل�شغار  �ل�شباب  بني 
حياة �ل�شباب و�الأطفال و�لفتيات يف �الإمار�ت، كما �أ�شبحت 
بطولة نادي �ل�شباط ت�شهد ريا�شات حتظى مبتابعة غفرية 
لي�شت  �أنها  �لرغم من  باالإثارة على  من �جلماهري وتتمتع 
�لرجل  وت��اأت��ي مناف�شات  �أو غ��ريه��ا،  �ل��ق��دم  ك��ك��رة  ري��ا���ش��ات 

�حلديدي يف مقدمة هذه �لريا�شات �لتي �ن�شمت الأوملبياد 
ع�شر  �ل�شابعة  �لن�شخة  م��رة يف  الأول  وذل��ك  �ل�شباط  ن��ادي 
�الأوملبي،  �مل�شبح  د�خ��ل  م�شابقاتها  تقام  �أن  �ملقرر  من  حيث 
�ل��ف��ن��ي��ة يف جن���اح �لبطولة،  �ل��ن��اح��ي��ة  ت�����ش��اه��م م��ن  و���ش��وف 
وهي  م�شابقات  وت�شتمل مناف�شات �لرجل �حلديدي على 3 
كم   20 مل�شافة  و�ل���در�ج���ات  م��ر   300 مل�شافة  �ل�شباحة 

و�جلري مل�شافة 5 كيلومر�ت.
كما �ن�شم هذ� �لعام الأوملبياد نادي �ل�شباط م�شابقة �لتن�س 
�مل�شتوى  على  مميز�ً  العباً   16 بها  ي�شارك  و�لتي  �الأر�شي 

مناف�شاتها  وتقام  خليجية  دول  ع��دة  وم��ن  و�لعربي  �ملحلي 
�لتمهيدية  �لت�شفيات  ب����د�أت  ح��ي��ث  �مل��غ��ل��وب  خ���روج  ب��ن��ظ��ام 

للتن�س �الأر�شي �أم�س.
�أوملبياد  لبطولة  �الأ�شا�شي  �لهيكل  تعد  �لتي  �لريا�شات  �أم��ا 
نادي �ل�شباط وهي خما�شيات كرة �لقدم للرجال و�ل�شيد�ت، 
و�لبولينج،  و�ل�����ش��ط��رجن،  ب��ال��ق��و���س،  و�ل��رم��اي��ة  و�ل��رم��اي��ة، 
�شتي�شن  �لبالي  م�شابقات  تعد  بينما  و�ملالكمة،  و�جل���ودو، 
�الأكرب على م�شتوى �لبطولة نظر�ً للعدد �لكبري �مل�شارك يف 

�ملناف�شات وحتظى بجماهريية كبرية.

�صهدت تطورات عديدة منذ الن�صخة الأوىل يف عام 97

ع���ام���������ًا اأومل�ب����ي���اد ال�شب����اط الأكث�����ر ت���ط����ورًا عل����ى م�����دار 17 

خ������رج �الم�����ريك�����ي �����ش����ام ك���وي���ري 
�ملناف�شة  م��ن  مبكر  �ول  �مل�شنف 
�الم���ريك���ي���ة  ن����ي����وب����ورت  دورة  يف 
�لبالغة  �مل�شرب،  ك��رة  يف  �لدولية 
جو�ئزها 775ر455 �لف دوالر، 
�ث���ر خ�����ش��ارت��ه �م����ام م��و�ط��ن��ه تيم 
 )10-8( و7-6   6-4 �شميت�شك 
وخ������رج �ي�������ش���ا م����ن �ل�������دور �الول 
روجيه-فا�شالن  �دو�ر  �لفرن�شي 
مارينكو  و�ال�����ش����ر�يل  �خل��ام�����س 
بخ�شارة  �ل�شاد�س  ماتو�شيفيت�س 
�الول �مام �لعمالق �لكرو�تي �يفو 
كارلوفيت�س 6-7 )5-7( و6-4، 

و�لثاين �مام �المريكي جاك �شوك 
باالن�شحاب. ثم   6-2

كما خرج �لفرن�شي كيني دي �شيرب 
�ثر  ذ�ته  �لدور  �شابعا من  �مل�شنف 
�م���ام �الم��ريك��ي �ليك�س  خ�����ش��ارت��ه 

كوزنيت�شوف 3-6 و6-4.
وتاأهل �لهولندي �يغور �شيي�شلينغ 
�لثاين  �ل����دور  ث��ال��ث��ا �ىل  �مل�����ش��ن��ف 
بفوزه على �اليطايل ماتيو فيوال 
ليتون  و�ال�شر�يل  و1-6،   4-6
هيويت �لر�بع وو�شيف بطل �لعام 
�ملا�شي بتغلبه على مو�طنه ماتيو 
و�المريكي  و1-6،   4-6 �ي��ب��دن 

ع��ل��ى ح�شاب  �ل��ث��ام��ن  ر�م  ر�ج��ي��ف 
 2-6 بو�شيل  �دري���ان  �ل�شوي�شري 
فا�شيك  �ل���ك���ن���دي  وف�����از  و2-6. 
بو�شبي�شيل على �المريكي ديني�س 
و3-6،  و3-6   6-1 ك���������ودال 
على  �م��ري��ر�ج  بر�كا�س  و�لهندي 
�الي���ط���ايل ف��اب��ي��و ت�����ش��ي��ب��وال 2-6 
هرنيت�س  ي���ان  �لت�شيكي  و3-6، 
بافيت�س  �ن���ت���ي  �ل����ك����رو�ت����ي  ع���ل���ى 
و�لفرن�شي  و3-6،   )6-8(  6-7
ر�ين  نيكوال ماهو على �المريكي 
و�المركي  و4-6،   2-6 وليام�س 
�يليا  مايكل ر��شل على �الوك��ر�ين 

مار�شينكو 6-1 و4-6 و4-6.
�ي�شرن  ج������ون  �الم�����ريك�����ي  وك�������ان 
�لعامني  وب���ط���ل  ث���ان���ي���ا  �مل�����ش��ن��ف 
�لدفاع  حملة  ����ش��ت��ه��ل  �الخ���ريي���ن 
�لدور  وتاأهل �ىل  بنجاح  لقبه  عن 
ر�ين  مو�طنه  على  ب��ف��وزه  �ل��ث��اين 
)-7�شفر(   6-7 ه����اري���������ش����ون 
�ي�شرن  �ل��ع��م��الق  وي�����ش��ع��ى  و2-6 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  باللقب  ت���وج  �ل���ذي 
ع��ل��ى هيويت،  �ل��ن��ه��ائ��ي  ب��ف��وزه يف 
2013 )توج  �لثاين يف  لقبه  �ىل 
بطال لدورة هيو�شنت( و�ل�شابع يف 

م�شريته.

�أعلن نادي �إ�شبيلية �الإ�شباين فجر �م�س عن تعاقده 
�شبعة  باكا، مقابل  �لكولومبي كارلو�س  �ملهاجم  مع 
ماليني يورو )حو�يل 8.89 مليون دوالر( لفريقه 

كلوب بروج �لبلجيكي.
ر�مون  �إ�شبيلية  ب��ن��ادي  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��دي��ر  وت��وج��ه 
بروج  كلوب  فيها  يقيم  �لتي  �إجنلر�  �إىل  رودريجز 
����ش��ت��ع��د�د� ل��ل��م��و���ش��م �لكروي  �ل��ت��دري��ب��ي  م��ع�����ش��ك��ره 

�جلديد، لكي يتمم �إجر�ء�ت �ل�شفقة.
�إ�شبيلية  م��ع  ب��اك��ا على عقد  ي��وق��ع  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
جز�ئيا  �شرطا  �لعقد  و�شيت�شمن  مو��شم  خلم�شة 
بقيمة 30 مليون يورو )نحو 38.1 مليون دوالر(. 

و�شي�شافر �ملهاجم �لكولومبي خالل �ل�شاعات �ملقبلة 
�إىل مع�شكر فريقه  �إ�شبيلية لكي ين�شم  �إىل مدينة 
و�شي�شتمر  �ملا�شية  قبل  �لليلة  ب��د�أ  �ل��ذي  �جل��دي��د 

�أ�شبوعا يف مدينة قاد�س )جنوبي �إ�شبانيا(.
�شفوف  �إىل  باالن�شمام  �شعادته  ع��ن  ب��اك��ا  و�أع����رب 
 : ت��وي��ر  مب��وق��ع  ح�شابه  على  ق��ال  حيث  �إ�شبيلية، 

حمد� للرب فوجهتي �ملقبلة هي �إ�شبيلية .
�ن�شم  ق���د  ك���ان  ع���ام���ا(،   26( ب��اك��ا  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
ثان  ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون  يف  �لبلجيكي  ب���روج  ك��ل��وب  �إىل 
بار�نكيا  جونيور  �أتلتيكو  فريق  من  قادما   2012

�لكولومبي.

وط����و�ل �مل��و���ش��م و�ل��ن�����ش��ف �ل���ذي ق�����ش��اه م��ع كلوب 
54 م��ب��ار�ة، وخالل  31 هدفا يف  ب��روج �أح��رز باكا 
�ملو�شم �ملن�شرم فاز بلقب هد�ف �لدوري �لبلجيكي 
بر�شيد 28 هدفا كما مت �ختياره كاأف�شل العب يف 

�لبطولة.
ويعد باكا �شاد�س العب يتعاقد معه �إ�شبيلية خالل 
من  ك��ل  بعد  �جل���اري  �ل�شيفية  �الن��ت��ق��االت  مو�شم 
�ملهاجم �لروماين ر�وؤول رو�شي�شكو، والعب �لو�شط 
جايرو �شامربيو، و�جلناح �الأي�شر فيكتور مات�شني، 
والع���ب �ل��و���ش��ط �الأمل����اين م��ارك��و م��اري��ن، و�ملد�فع 

�الأرجنتيني نيكو باريخا.
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�ل��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ه�����ش��ام ع��ل��ي �ل��ط��اه��ر �الم����ني �لعام 
�ل�شيد  م����ن  ك����ل  ل��ل�����ش��ط��رجن  �ال����ش���ي���وي  ل����الحت����اد 
�لدولية  �لعالقات  �شئوون  رئي�س  �ي�شيكو�  �شينجي 

و�لتخطيط �ال�شر�تيجي باللجنة �الوملبية �لدولية 
ونائبه �ل�شيد يو�شوكي ناجاي وذلك بح�شور �ل�شيدة 
و�تاي ميوكو رئي�شة �الحتاد �لياباين لل�شطرجن بعد 

�لكائن  �ليابانية  �الوملبية  �للجنة  مبقر  �م�س  ظهر 
�شيبويا  ب�شاحية  ه��ول  ماموريال  كي�شي  جممع  يف 

بالعا�شمة طوكيو.
��شتهل �لطاهر �للقاء باحلديث يف �ن زيارته تاأتي يف 
�طار توجيهات �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
لل�شطرجن لدعم  �ال�شيوي  رئي�س �الحتاد  نهيان  �ل 
�ل���رب�م���ج و�الن�����ش��ط��ة وخ��ط��ط وب���ر�م���ج �الحت����اد يف 
تن�شيط وتفعيل �للعبة يف �لقارة �ل�شفر�ء وقد قام 
تتبو�أها  �ل��ت��ي  للمكانة  تو�شيحي  ع��ر���س  ب��ت��ق��دمي 
ل��ع��ب��ة �ل�����ش��ط��رجن ����ش��ي��وي��ا و دول��ي��ا وك��ل��ع��ب��ة حتظى 
�ل��دول��ي��ة ومنظمة  �الومل��ب��ي��ة  �للجنة  م��ن  ب��اع��ر�ف 
�لذهنية  لاللعاب  �لدولية  و�ملنظمة  �كورد  ��شبورت 
)�مي�شا( �لتي ير��شها حاليا رئي�س �الحتاد �لدويل 
�لدور�ت  من  �لعديد  يف  كلعبة  ومدرجة  لل�شطرجن 
يف  �الوملبي  بالنظام  تقام  و�لتي  �لريا�شات  �ملتعددة 
خمتلف �لقار�ت و�ملناطق ومت �لتطرق �ىل �الو�شاع 
�لعامة لالحتاد �لياباين لل�شطرجن �لذي تاأ�ش�س عام 
بها و�لو�شول  ولالرتقاء  تطويرها  و�شبل   1968

عامليا  ��شيا  �شرق  منطقة  دول  �ليها  و�شلت  ما  �ىل 
و��شعا حتت ت�شرف �الحتاد �ملحلي كافة �المكانيات 
ل��ب��ل��وغ هذ�  لل�شطرجن  �ال���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  �مل��ت��اح��ة 

�لهدف. 
من جانبه ثمن �ل�شيد �ي�شيكو� �حلر�س �لذي يبديه 
�للعبة  ملتابعة �حت��اد�ت  �الحتاد �ال�شيوي لل�شطرجن 
�لوطنية  �للجنة  �ن  �لقارة �ال�شيوية موؤكد�  يف دول 
يف �ليابان �شتدر�س �الهتمام بال�شطرجن مو�شحا �ن 
�للعبة  قلة عدد ممار�شي  تتمثل يف  �لتحديات  �ب��رز 
�لتلفزيوين  �لبث  ج��دوى  لعدم  ت�شويقها  و�شعوبة 
�شبيهة  �شعبية  �ك��ر  ذهنية  لعبة  وج��ود  جانب  �ىل 
لل�شطرجن ت�شمي)�شوجي( �ال �نه �شيتم �لعمل على 
تذليل �لعقبات و�شيتم �لتعاون مع �الحتاد �لياباين 
زيارة  �ن  معترب�  �يجابية  �ك��ر  ب�شورة  لل�شطرجن 
�المني �لعام �الحتاد �لقاري هي مبثابة نقطة حتول 

�شت�شب يف م�شلحة �للعبة.
�الحتاد  الكادميية  ف��رع  �ن�شاء  �جلانبان  ناق�س  كما 
على  للعمل  طوكيو  مدينة  يف  لل�شطرجن  �ال�شيوي 

�لكفيلة  و�ل��رب�م��ج  �الن�شطة  وتنظيم  �للعبة  ن�شر 
بالتطوير �ل�شامل ملختلف عنا�شر �للعبة وتاهيلهم 
�كادمييا بكفاءة ومت �التفاق على �ن ير�شد �الحتاد 
�ال����ش���ي���وي ل��ل�����ش��ط��رجن ج���و�ئ���ز م��ال��ي��ة ع��ل��ى م���د�ر 

�ملحلية  �مل�شابقات  تنظيم  يف  �ل��زي��ادة  ل�شمان  �لعام 
�للقاء قام  �لنا�شئني ويف ختام  و�لركيز على قطاع 
�ل�شور  و�لتقاط  و�لهد�يا  �ل��دروع  بتبادل  �لطرفان 

�لتذكارية . 

�أع��ل��ن��ت ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س ع���ن �إط��الق��ه��ا �أرب���ع 
�ل�شرعة  ل��ع�����ش��اق  خم�ش�شة  ترفيهية  ف��ع��ال��ي��ات 
وحمبي ريا�شة �شباقات �ل�شيار�ت وذلك مبنا�شبة 
يا�س  م��در���ش��ة  وط��رح��ت   . �ل�شيف  ف�شل  ح��ل��ول 

ملحبي  خا�شة  جت���ارب  �أرب���ع  �ل�����ش��ي��ار�ت  ل�شباقات 
�ملقبل  �أغ�����ش��ط�����س   31 ح��ت��ى  ت�����ش��ت��م��ر  �ل�����ش��رع��ة 
وتت�شمن جتربة �شيارة يا�س ر�ديكال ��س ��س تي 
و�لتي تتيح لل�شائقني �ل�شعور باإثارة �ل�شرعة �لتي 

�النطالق  �أث��ن��اء  �ملفتوحة  �لقيادة  قمرة  تولدها 
ب�شرعات  �مل��ن��ح��ن��ي��ات  وع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ق��ي��م  �مل�����ش��ار  يف 
وهي  �لفورموال1  �شيار�ت  �شرعات  تقارب  عالية 
تنطلق على ذ�ت �مل�شار خالل �شباق جائزة �الحتاد 

للطري�ن �لكربى للفورموال1 �أبوظبي.
كما تقدم حلبة مر�شى يا�س جتربة فر�شت كال�س 
فالينج �لتي تتيح لرو�دها جتربة �النطالق مع 
�أم  �أي���ه  ���ش��ي��ار�ت مر�شيد�س  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 

����س ج��ول وينج و�شي  ����س �ل  جي و�لتي تت�شمن 
�ل 63. ولع�شاق ريا�شة �النزالق بال�شيار�ت توفر 
و�لتي  �لدريفت  تعلم  جتربة  يا�س  مر�شى  حلبة 
�أف�شل  لتعلم  جوالت  �مل�شاركون  خاللها  يخو�س 

ط��رق �الن����زالق مب��ر�ف��ق��ة م��درب��ني متخ�ش�شني 
ولرتفع م�شتويات �ملتعة توفر حلبة مر�شى يا�س 
عرب يا�س كارت زون �شباقات �لكارتينج �لتي تعترب 

�الأن�شب للمجموعات وكافة �الأعمار. 

�ليوم  م�شاء  م��ن  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �ل�شاعة  يف  تفتتح 
تعد  �ل��ت��ي  �لرم�شانية  �ل�شبا  ن��د  بطولة  �خلمي�س 
تنظيمها  ويتم  دبي  يف  �لرم�شانية  �لبطوالت  �أك��رب 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  رعاية  و  بتوجيهات 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س دبي 
كرة  وهي:  ريا�شية،  م�شابقات   5 وت�شم  �لريا�شي، 
قدم �ل�شاالت ، �لكرة �لطائرة ، وريا�شة بادل تن�س 
�حلديثة و�شباق �لدر�جات �لهو�ئية �إىل جانب �شباق 
وحتت�شن  �أي�����ش��ا  للجري  �الأول  �ل���دويل  �ل�شبا  ن��د 
�ل�شبا  بند  �حلديثة  �لريا�شية  �ل�شالة  مناف�شاتها 
�ملقبل  �أغ�شط�س  �شهر  من  �لثاين  حتى  وتتو��شل   ،
ريا�شيني  مب�شاركة مميزة من فرق حملية وجنوم 
عامليني و�لتي مت تخ�شي�س جو�ئز مالية تبلغ �أكر 

عن ثالثة ماليني للفائزين باألقابها.
�لريا�شية  �ل�شخ�شيات  م��ن  �ل��ع��دي��د  دع���وة  ومت���ت 
و �ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة حل�����ش��ور ح��ف��ل �ف��ت��ت��اح �ملرتقب 
مار�دونا  دييغو  �لعاملي  �لنجم  يتقدمهم  للبطولة 
حفل  بعد  �شيتم  و  بدبي،  للريا�شة  �ل�شريف  �ل�شفري 
بطولة  يف  مببار�تني  �ملناف�شات  �نطالقة  �الفتتاح 
بن  حممد  فريق  بني  �الأوىل  جتمع  �لطائرة  �لكرة 
مكتوم وفريق زعبيل، فيما جتمع �لثانية بني فريق 

�جلبيب وفريق �شقور �لعا�شفة.
 16 م�شاركة  �عتمدت  ق��د  �ملنظمة  �للجنة  وك��ان��ت 
�أن تقام  �ل��ط��ائ��رة ع��ل��ى  �ل��ك��رة  ف��ري��ق��ا يف م�����ش��اب��ق��ة 
و�حدة،  م��رة  م��ن  �مل��غ��ل��وب  خ���روج  بنظام  �ملناف�شات 

ح��ي��ث ت��ت��و����ش��ل �ل��ف��ع��ال��ي��ات ي���وم غ��د �جل��م��ع��ة )12 
يوليو( مببار�تني بني �حلر�س و�ملرو و�لبناي وبن 
�شبيح ، فيما يلعب يوم بعد غد �ل�شبت )13 يوليو( 
�شكاي  ��شتوديو زعبيل، و�ملكتب مع  11 مع  ور�شان 
د�يف ، على �أن يختتم دور �لثمانية يوم �الأحد �ملقبل 
 NASو �جلوكر،  مع  وجودلفني  بني  مبو�جهتني 
�لطائرة  �لكرة  و�شتتو��شل مناف�شات  �ل�شبا.  ند  مع 
�الثنني  �لنهائي يومي  ربع  �لدور  باإقامة مناف�شات 
و�لثالثاء �ملقبلني، على �أن يقام �لدور ن�شف �لنهائي 
يوم �الأربعاء �ملقبل، على �أن تقام �ملبار�ة �لنهائية يوم 

2 �أغ�شط�س �ملقبل.
و��شلت  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  ج��اب��ر  �أح��م��د  وق���ال 
كافة  الإجن����از  ون��ه��ار�  ل��ي��ال  �ل��ع��م��ل  �ملنظمة  �للجنة 
حديثة  م��الع��ب  م��ن  �لبطولة  تنظيم  م�شتلزمات 
و�لطبية  �لفنية  �ل��ك��و�در  وتهيئة  تنظيمية  ول��و�ئ��ح 
�ملناف�شات وتوفري �لرعاية  �ملوؤهلة للعمل يف تنظيم 
من  �ملنظمة  �للجنة  �أع�شاء  بذل  وقد   ، للم�شاركني 
�ملا�شية  �ل��ف��رة  خ��الل  �ل�شابة  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت 
جهود� كبرية لكي يكون �لتنظيم مب�شتوى ثقة �شمو 
ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
قدم  �ل��ذي  �لريا�شي  دب��ي  رئي�س جمل�س  دب��ي  عهد 
�شموه  م��ك��ارم  م��ن  ج��دي��دة  كمكرمة  �لبطولة  ه��ذه 
، كما  �ل��ب��ط��ول��ة  �أه����د�ف  �ل��ري��ا���ش��ي وح���دد  للقطاع 
يحر�س �شموه على �يالء �لبطولة رعاية و�هتماما 
ك��ب��ريي��ن مل��ا ل��ه��ا م��ن ف��ائ��دة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �لقدر�ت 

�لبدنية و�ملهار�ت �لريا�شية ل�شباب �لوطن وتوفري 
و�لتناف�س  م��و�ه��ب��ه��م  ع���ن  للك�شف  ل��ه��م  �ل��ف��ر���ش��ة 

�لريا�شي �لكبري الإحر�ز لقبها وجو�ئزها �لقيمة .
فيما عرب �أحمد �شعيد بن منانة نائب �لرئي�س ورئي�س 
�ال�شتعد�د�ت  �رتياحه ل�شري  �لتنفيذية، عن  �للجنة 
متهيد� النطالق �حل��دث، وق��ال  ب��ذل كل ف��رد من 
�أع�شاء �للجنة �ملنظمة ومن �لفرق �مل�شاندة جهود� 
كبرية على جميع �مل�شتويات ، ومت �النتهاء من جميع 
�أبز  �لبطولة  هذه  تكون  لكي  �لتنظيمية  �لرتيبات 
حدث ريا�شي من نوعه خالل �شهر رم�شان �ملبارك ، 
كما مت �ختيار �مل�شاركني بعناية لكي تكون مناف�شات 
ودعم  رعاية  ومب�شتوى  ��شمها  مب�شتوى  �لبطولة 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي ، ونحن 
ن��ع��د ج��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ني وك��ذل��ك ج��م��ه��ور �لبطولة 
�ليوم  يف  و�شيتم    . تن�شى  ل��ن  وذك��ري��ات  مبناف�شات 
�شباق  �إقامة  يوليو(  للبطولة �جلمعة )12  �لثاين 
دويل للجري مل�شافة 10 كلم بعد �الأول من نوعه يف 
�شهر رم�شان، وي�شهد م�شاركة دولية عالية �مل�شتوى 
للحا�شلني على  مع تخ�شي�س جو�ئز مالية كبرية 
والعبي  �ل��دول��ي��ة  �الأرب����ع:  فئاته  يف  �الأوىل  �مل��ر�ك��ز 
�إقامة  �شيتم  فيما  و�ملقيمني،  و�مل��و�ط��ن��ني  �الأن��دي��ة 
 70 مل�شافة  ميتد  �أي�شا  �لهو�ئية  للدر�جات  �شباق 
كلم ويقام يوم �جلمعة )26 يوليو �جلاري( وي�شم 

فئتي العبي �الأندية و�لهو�ة.

تن�س  ب���ادل  �إق��ام��ة  م���رة  �ل��ب��ط��ول��ة الأول  ت�شهد  ك��م��ا 
�حلديثة مب�شاركة 4 من �أف�شل 7 العبني يف �لعامل 
وجميعهم من �الأرجنتني حيث تنت�شر هذه �لريا�شة 
ب�شكل كبري يف �أ�شبانيا ودول �أمريكا �جلنوبية، وهم 
: فريناندو بوجي �بن �ل� 36 عاما �شاحب �خلربة 
�لكبرية و�مل�شنف �أول عامليا، وكذلك مو�طنه �شانيو 
 ، عامليا  ر�ب���ع  و�مل�شنف  ع��ام��ا   28 �ل���  �ب��ن  غوترييز 
36 عاما و�مل�شنف  �ل�  كما ي�شارك �شيبا نريون �بن 
�لثانية  �بن  �ليماندي  تيتو  ومو�طنه  عامليا  خام�س 
�أن��ه مت  علما  عامليا،  �شابع  و�مل�شنف  و�لثالثني عاما 
كل  ي�شم  �لبطولة  يف  فريقا   24 م�شاركة  ت�شجيل 
فريق 4 العبني من بينها 8 فرق �إمار�تية ، كما مت 

تخ�شي�س جو�ئز مالية قيمة للفائزين.
�لتن�س و  ب��ادل تن�س هي لعبة م�شتقة من ريا�شة  و 
و مقارنة مع   ، ق��رن  م��ن  �أك��ر  تتم ممار�شتها منذ 
�أ�شغر ولي�س فيه  �لتن�س فاإن ملعب بادل تن�س  هو 
خطوط لتحديد مكان وقوف �لالعبني يف مناف�شات 
�أقل ، و يكون  �أن �رتفاع �ل�شبكة يكون  �لزوجي، كما 
يبلغ  فيما  مربع  ق��دم   10×  20 بقيا�شات  �مللعب 
�رتفاع �ل�شبكة قر�بة 78 �شنتمر� ، وميكن �ن يتم 
ت�شييده من نف�س �ملو�د �مل�شتخدمة ملالعب �لتن�س �أو 

على �الأر�س �لرملية �ل�شلبة.

�إثارة متوقعة يف كرة �لقدم
كرة  م�شابقة  نحو  موجهة  �الأنظار  �شتكون  كالعادة 

قد �ل�شاالت �لتي يتوقع �أن تتميز باالإثارة و�لتناف�س 
�لفرق  بني  �لفنية  �مل�شتويات  لتقارب  نظر�  �لكبري 
�مل�شاركة، وقد مت تق�شيم �لفرق �ل�20 �مل�شاركة على 
�أربع جمموعات، بو�قع 5 فرق يف كل جمموعة �لتي 
�ملجز�أ من مرحلة و�حدة  �ل��دوري  �شتتناف�س بنظام 
يف �لدور �الأول، على �أن يتاأهل �شاحبي �ملركز �الأول 
و�ل��ث��اين م��ن ك��ل جمموعة �إىل �ل���دور رب��ع �لنهائي 
�ل���ذي ي��ق��ام بنظام خ���روج �مل��غ��ل��وب م��ن م��رة و�حدة 
�ملبار�ة  �إىل  ومنه  �لنهائي  ن�شف  �ل��دور  �إىل  و�شوال 

�لنهائية.
�لطف،  �جل��وك��ر،  ف���رق:  �الأوىل،  �ملجموعة  وت�شم 
�شمت  فيما  زع��ب��ي��ل،  و����ش��ت��ودي��و   PVG  ،NAS
�ملجموعة �لثانية: ور�شان 11، ��شطبل فز�ع، �شكاي 
�ملجموعة  ويف   ،3 ف��ز�ع  و��شطبالت  �حلر�س  د�ي��ف، 
�لثالثة: حممد بن مكتوم، �ملكتب، �ل�شارة، �خلو�نيج 
�شقور  �لنري�ن،  �لر�بعة:  �ملجموعة  ويف  و�جل���و�رح، 

�لعا�شفة، �لنامو�س، مرغم وجمري�.
يوم  �الأول  �ل���دور  مناف�شات  تنطلق  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
يوليو   28 ح��ت��ى  وت��ت��و����ش��ل  �جل�����اري  ي��ول��ي��و   18
 30 �جل��اري، على �أن يقام �ل��دور رب��ع �لنهائي ي��وم 
 31 ي��وم  �لنهائي  �لن�شف  و�ل���دور  �جل���اري،  يوليو 
يوليو �جلاري، على �أن تقام �ملبار�ة �لنهائية يوم 2 

�أغ�شط�س �ملقبل.
و�شتقام مناف�شات بطولة ند �ل�شبا �لرم�شانية يوميا 
بعد �شالة �لر�ويح مع فتح �الأبو�ب �أمام �جلماهري 
لنيل فر�شة متابعة �ملناف�شات وق�شاء �أوقاتا حافلة 
باأن  علما   ، �لفنية  و�للمحات  �لريا�شية  باملناف�شات 
بالعديد من  �لفوز  فر�شة  �شينال  �لبطولة  جمهور 
�أجهزة  عن  عبارة  وهي  يوميا  �شتوزع  �لتي  �جلو�ئز 
�لكربى  �جلائزة  �إىل  باالإ�شافة  حديثة،  �لكرونية 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ج��م��ه��ور وه���ي ���ش��ي��ارة ل��ك��ز���س 570 

رباعية �لدفع.

يف اإطار خطط وبرامج الحتاد الآ�صيوي للتطوير ال�صامل

ه�شام الطاهر بحث اأو�شاع وحتديات ال�شطرجن الياباين مع اللجنة الأوملبية اليابانية يف العا�شمة طوكيو

حلبة مر�شى يا�ض تطلق عددًا من الفعاليات ال�شيفية لتجارب القيادة ال�شريعة 

فعاليات متنوعة ومباراتا كرة طائرة ومارادونا �صيف حفل الفتتاح 

افتتاح بطولة ند ال�شبا الرم�شانية الأ�شخم من نوعها الليلة
اإقامة �صباق دويل للجري غدًا وم�صاركة جنوم العامل يف اأول بطولة للبادل تن�س 

�ل�������ش���ارق���ة ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �لعامل  ع���ق���دت جم��م��وع��ة 
بقاعة  �لثاين  �لقدم �جتماعها  2013 لكرة  للنا�شئني 
�إحدى  ي�شت�شيف  �ل���ذي  �ل�شارقة  ب��ن��ادي  �الج��ت��م��اع��ات 
جم��م��وع��ات �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام م��ا ب��ني 17 �كتوبر 
�شامل  بن  خمي�س  �شعادة  ورح��ب  �ملقبلني.  نوفمرب  و8 
متمنيا  باحل�شور  �ل�شارقة  جمموعة  رئي�س  �ل�شويدي 

لهم �لتوفيق يف �ملهمة �لتي ��شندت �إليهم.
�لو�حد  �لفريق  ب���روح  و�لعمل  �لتفاين  ���ش��رورة  و�أك���د 

و�لتعاون بني �ملن�شقني و�أع�شاء �للجان �ملو�شوعة وحث 
�الأخرى  �ملجموعات  ب��ني  �لتناف�س  مب��ب��د�أ  �لعمل  على 
كاأف�شل  �ل�شارقة  جمموعة  �إظهار  �لهدف  �أن  مو�شحا 
وعر�س  �ل��ك��ب��ري.  �حل���دث  ل��ه��ذ�  م�شت�شيفة  جم��م��وع��ة 
مدير �ملجموعة عي�شى هالل �حلز�مي جدول �العمال 
�خلا�س باالجتماع ومتت مناق�شة �لتقرير �ملو�شوع من 
قبل جمموعة �ل�شارقة على �للجنة �لعليا ب�شاأن �شركات 
�الأمن و�ملالعب بالتن�شيق مع �ل�شرطة. وجرى �عتماد 

خليفة حممد �ملظلوم من�شقا لنظام خماطبة �جلمهور 
�إىل جانب �عتماد �ملالعب �لتدريبية �لتي �شت�شت�شيف 
فرق جمموعة �ل�شارقة ومناق�شة �القر�حات و�ملبادر�ت 
�ل��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا �مل��ن�����ش��ق��ون. وق���ال �حل��ز�م��ي �إن �لعمل 
يجرى على قدم و�شاق مع �للجنة �ملنظمة ومت �الإتفاق 
�لتي  �ل�شيانة  �أعمال  يف  �لبدء  على  �جلهات  بع�س  مع 
�شتجرى باملالعب و �ملر�فق �ملوجودة وتكملة �لنو�ق�س 

و�حتياجات �لفرق خالل �لبطولة .

جمموعة ال�شارقة لكاأ�ض العامل للنا�شئني 2013 لكرة 
القدم تعقد اجتماعها التن�شيقي الثاين
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�ل��دويل لكرة �لقدم عن  عرب �ل�شوي�شري جوزيف بالتر رئي�س �الحت��اد 
ر�أيه با�شتحالة ��شت�شافة قطر ملونديال 2022 يف ف�شل �ل�شيف ب�شبب 
�ل�شرق  �ملرتفعة وق��ال بالتر خ��الل جولته يف منطقة  درج��ات �حل��ر�رة 
ي�شدر عن  �ن  �لطلب يجب  بان هذ�  �ل�شابقة  ت�شريحاته  بعد  �الو�شط 
بل  �ل�شيف،  خالل  قطر  يف  �ملونديال  �قامة  ميكن  ال  �مل�شيفة:  �لدولة 
يف �ل�شتاء عندما تكون درجات �حلر�رة منخف�شة. لي�س يف �خلريف، �و 
يف بد�ية �ل�شنة �و يف بد�ية ف�شل �لربيع، فقط يف نهاية �ل�شنة . و��شاف 
�ن  و�ذ� �حرمناها يجب  �ل��دويل  �الحت��اد  قاعدة يف   17 بالتر: هناك 
�لتفكري  �ي  ع�شرة،  �لثامنة  �لقاعدة  طبقنا  �ذ�  لكن  �ل�شيف،  يف  نلعب 
�ل�شليم، فيجب �ن تقام �لنهائيات يف �ل�شتاء . وعن �شحب �لنهائيات من 
�لعامل  كاأ�س  بالتر:  قال  �لت�شويت،  خالل  ر�شاوى  مز�عم  ب�شبب  قطر 
�ي �شبب للقيام  يوجد  ال  منها؟  ن�شحبها  ملاذ�  لقطر.  منحت   2022

بذلك. حل�شول هذ� �المر، نحن بحاجة ال�شباب وجيهة.  وكان �مني عام 
�للجنة �ملنظمة ملونديال قطر 2022 ح�شن �لذو�دي �ملح �ل�شهر �ملا�شي 
�ىل �مكانية �قامة نهائيات �لعر�س �لكروي �لعاملي يف ف�شل �ل�شتاء ب�شبب 
�لتخوف من تاأثري �حلر�رة �ملرتفعة جد� على �د�ء �لالعبني و�شالمتهم. 
وج��اء تلميح �ل���ذو�دي بعد �ي��ام على �لت�شريح �ل��ذي �دىل به �م��ني عام 
�الحتاد �الوروبي لكرة �لقدم �ل�شوي�شري جاين �نفانتينو ل�شحيفة ذي 
تاميز �لربيطانية حيث قال: يجب �ن تقام كاأ�س �لعامل يف �ف�شل فرة 
قبلها   2010 �فريقيا  جنوب  يف  عينها  �لفعل  ردة  ل��دي  كانت  ممكنة 
باربع �شنو�ت كانت �الجو�ء م�شم�شة يف �ملانيا جنوب �فريقيا بلد جميل، 
لكن عند �ل�شاعة �خلام�شة يحل �لليل وت�شبح �لدرجة �شفر. هذ� لي�س 
مليار   100 نحو  . وتخطط قطر النفاق  �لقدم  ك��رة  ع��امل  �حتفاال يف 
دوالر �مريكي من �جل بناء مالعب مكيفة يف ظل درجة ح��ر�رة تناهز 

50 درجة مئوية يف ف�شل �ل�شيف، لكن بالتر ورئي�س �الحتاد �الوروبي 
�لفرن�شي مي�شال بالتيني �ملر�شح خلالفته، دعيا �ىل نقل �لنهائيات �ىل 
ف�شل �ل�شتاء حيث تر�وح �حلر�رة يف قطر بني 15 و24 درجة مئوية. 
�لذي  �الم��ر  وه��و  �ل�شتاء،  يف  �لعامل  كاأ�س  �قامة  لفكرة  �نفتاحه  ورغ��م 
تعار�شه �الندية �الوروبية النه �شي�شطرها �ىل تعديل موعد م�شابقاتها 
�ملحلية و�لقارية، �شدد �لذو�دي على �ن با�شتطاعة قطر ��شت�شافة �لعر�س 
�لكروي �لعاملي يف ف�شل �ل�شيف، م�شيفا عندما تر�شحنا ال�شت�شافة كاأ�س 
�لعامل كانت نيتنا وما ز�لت �ن تقام �لبطولة يف حزير�ن يونيو. �لطق�س 
�شيئا �ىل  �لدوحة خالل �شهر حزير�ن-يونيو، لي�س  �شيئا جد� يف  لي�س 
هذه �لدرجة )�لتي تدفع �ملنظمني �ىل تعديل �ملوعد( ، م�شري� �ىل �نه 
دعا �لكثري من �ال�شخا�س للقدوم �ىل قطر خالل �شهر حزير�ن-يونيو 

ومل يكن �لو�شع �شيئا، خالفا لالعتقاد �ل�شائد.

ب���الت����ر يعتب��ر موندي��ال 2022 يف ال�شي���ف م�شتحي����اًل

�نطلقت �أم�س �الول �أوىل �مل�شابقات 
�لقو�ت  �شباط  ل��ن��ادي  �لريا�شية 
�ملفتوحة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
حتت  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  ع�شرة  �ل�شابعة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  رع���اي���ة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
متوحد  �ل��ب��ي��ت  ب�شعار   ، �ل��رئ��ا���ش��ة 

يوليو   31 ح��ت��ى  مت��ت��د  و�ل���ت���ي   ،
�جل����اري و���ش��ط م�����ش��ارك��ة 3000 
 45 من  وريا�شية  ريا�شي  �الأل��ف 
 16 يف  يتناف�شون  عاملية  جن�شية 

م�شابقة ولعبة .
وبد�أت �لتن�س �الأر�شي قبل �نطالق 
بالت�شفيات  �ل���ب���ط���ول���ة  م����وع����د 
نتيجة  �مل�شاركني،  بني  �لتمهيدية 

�مل�شاركني  ولعدد  �لبطولة  لنظام 
�ملقطع  �شالة  �رت��ب��اط  ج��ان��ب  �ىل 
مب�����ش��اب��ق��ات ري��ا���ش��ي��ة �أخ����رى وفق 
�ل��ربن��ام��ج �ل��زم��ن��ي �مل��ع��ت��م��دة لكل 

م�شابقة .
كما �أعلنت �للجنة �ملنظمة للبطولة 
�أمام  �لت�شجيل  �أب���و�ب  متديد  ع��ن 
�لر�غبني من جميع فئات �ملجتمع 

�لطلب  ل���ه���ذ�  ����ش��ت��ج��اب��ة  ح��ي��ث   ،
و�حل�شود  �لكبرية  للرغبات  تلبية 
�جل��م��اه��ريي��ة �ل��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا يوم 
يف  �لت�شجيل  م��ر�ك��ز  �الول  �أم�����س 
من  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  ن��ادي 
كافة �لفرق �لريا�شية و�ل�شبابية .

�مل��ق��ط��ع يف نادي  و���ش��ه��دت ���ش��ال��ة 
�نطالقة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط 
ت�شفيات �لتن�س �الأر�شي للنا�شئني 
ع���ادت مرة  و�ل��ت��ي  �شنة   16 حت��ت 
بعد  �ل�شباط  �ومل��ب��ي��اد  �ىل  �آخ���رى 
يف  �إن��ه��ا  �ال   ،  2009 منذ  غيابها 
 ، �ل��رج��ل  لفئة  تقام  كانت  �ل�شابق 
�أما يف هذه �لعام فقد تقرر �إقامتها 
�شنة   16 حت���ت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ل��ف��ئ��ة 
�ل�شالة  يف  ت��ق��ام  �إن��ه��ا  كما   ، فقط 
ي�����ش��ارك يف  ، و  �مل��ك��ي��ف��ة الأول م���ره 
العباً   16 �الأر�شي  �لتن�س  ريا�شة 
و�لكويت  و�ل�شعودية  �المار�ت  من 
لبنان  و  وقطر و�لبحرين و�شوريا 
�مل�شنفني  دع���وة  ومت���ت   ، و�الأردن 
�مل�شاركة  �الأول و�لثاين من �لدول 
تناف�شي  ط��اب��ع  �لبطولة  الإع��ط��اء 

وم�شتوى قوي يف �ملباريات . 
ومي��ث��ل �الإم�������ار�ت ث��الث��ة العبني 
�الأول  �مل�����ش��ن��ف  ه���م  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
ف��ه��د �جل��ن��اح��ي و�مل�����ش��ن��ف �لثاين 
ع���ب���د�هلل �أه���ل���ي يف ف��ئ��ة حت���ت 16 
�شنه ، باالإ�شافة �ىل �لالعب فار�س 
فئة  يف  �الأول  �مل�����ش��ن��ف  �جل��ن��اح��ي 

حتت 14 �شنة باالإمار�ت. 
�أول  يف  �لالعبني  جميع  وي�����ش��ارك 
�إق�شائية  ت�شفيات  يف  �أي���ام  ثالثة 
�لفائزون  ليتاأهل  �ملغلوب  بخروج 
�إىل �لدور �لنهائي ، كما �أن �للجنة 
�ملنظمة قد خ�ش�شت بطولة �أخرى 
للخا�شرين يف �لت�شفيات �لتاأهيلية 
 ، باللعب  ج��دي��دة  ف��ر���ش��ة  ملنحهم 
وت���ق���ام �أي�����ش��ا ب��ط��ول��ة �ل���ف���رق بني 

�ملنتخبات �مل�شاركة . 
و�أقيمت باليوم �الأول للت�شفيات 6 
نتائج  ،و�أ�شفرت  تاأهيلية  مباريات 
�الأول  باليوم  �لت�شفيات  مباريات 
عن ثالث �نت�شار�ت �إمار�تية بفوز 

ع���ب���د�هلل �أه���ل���ي ع��ل��ى غ��ي��ث جنبد 
لال�شيء  مبجموعتني  �شوريا  من 
بنتيجة 6-0 ،6-0 ، فيما �نت�شر 
عبد  حممد  على  �جلناحي  فار�س 
مبجموعتني  �لبحرين  من  �لعال 
 6-10 بنتيجة  جمموعة  مقابل 
فهد  ت��غ��ل��ب  و   ،   6-7  ،  2-6  ،
�جلناحي على م�شاعد �لعز�ب من 
لال�شيء  مبجموعتني  �ل�شعودية 
و�أت�����ت   ،   1-6  ،  2-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
بانت�شار  �الأخ���رى  �ملباريات  نتائج 
�ح��م��د ر���ش��ول م��ن �ل��ب��ح��ري��ن على 
�ل�شعودية  م���ن  �ل�����ش��غ��ري  حم��م��د 
بنتيجة  ل���ال����ش���يء  مب��ج��م��وع��ت��ني 
حممد  �أن��ت�����ش��ر  و    3-6  ،  3-6
���ش��ل��ه��ب م���ن ���ش��وري��ا ع��ل��ى عبد�هلل 
م��ن قطر مبجموعتني  �جل��ف��ريي 
 ، 0-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �أي�����ش��ا  ل��ال���ش��يء 
�ليوم  م��ب��اري��ات  و�ختتمت    0-6
بفوز نور نعمة من لبنان على عمر 
مبجموعتني  �ل�شعودية  من  عبده 

لال�شيء بنتيجة 3-6 ، 0-6 .

�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا   : �ل���رب�م���ل���ي 
حظوظه كبرية للفوز بلقب �لتن�س 

�الأر�شي 
�أكد حممد ه�شام �لرب�ملي مدرب 
منتخبنا �لوطني يف �لتن�س �الأر�شي 
ب���اأن م�����ش��ارك��ة الع��ب��ي �الم�����ار�ت يف 
لالحتكاك  فر�شة  �لبطولة  ه��ذه 
�ل���ق���وي م���ع ب���اق���ي �ل��الع��ب��ني من 
�ل��ع��رب��ي��ة ، وهي  �ل������دول  خم��ت��ل��ف 
�الآ�شيوية  للبطولة  ��شتعد�د  خري 
ي�شارك  و�ل��ت��ي  �ل�شني  يف  لل�شباب 
ب���ه���ا الع����ب����و� �الم���������ار�ت م����ن 16 
�ل�شهر  م��ن   24 وح��ت��ى  �أغ�شط�س 
�ملجموعة  ه���ذه  �ن  ح��ي��ث   ، �ل��ق��ادم 
�لقائمني  م��ن  كبري  �ه��ت��م��ام  ت��ن��ال 
باملهارة  �للعبة بحكم متتعهم  على 
يف  م�شو�رهم  يف  �لكبري  و�مل�شتقبل 

هذه �للعبة 
ل��ق��د ع��دن��ا م��ن مع�شكر  و�أك���م���ل : 
لال�شتعد�د  ب�����������االأردن  خ����ارج����ي 
�الآ�شيوية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز 

�جل���ن���اح���ي  ف����ه����د  و�ل�����الع�����ب�����ني   ،
و�فرة  حظوظهم  �أه��ل��ي  وع��ب��د�هلل 
�جليد  مل�شتو�هم  �لبطولة  هذه  يف 

�لذي يقدمونه ،
ب��ع��د ح�����ش��ول��ه��م على   خ�����ش��و���ش��اُ 
�ملركز �الأول يف �لبطولة �خلليجية 
ل��ف��ئ��ة �ل���ف���رق يف �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي ، 
وك���ذ�ل���ك ف���ار����س �جل��ن��اح��ي �لذي 

ح�شل على �ملركز �لثاين يف بطولة 
بالعام  �شنة   13 حت��ت  �آ�شيا  غ��رب 
�لبطولة  يف  و���ش��ي�����ش��ارك  �مل��ا���ش��ي 
م�شتقبل  وينتظره  �أي�شا  �لعربية 

م�شرق يف كرة �لتن�س . 
قر�ر  �أن  �لتون�شي  �مل��درب  و�أ���ش��اف 
�ل�شالة  يف  �لتن�س  بطولة  �إق��ام��ة 
�ل��ع��ق��ل ، بحكم  �مل��ك��ي��ف��ة ه���و ع���ني 

�رت��ف��اع درج��ات �حل���ر�رة ب��اخل��ارج ، 
و�ل��ت��ن�����س لعبة جم��ه��ده ج���د�ً على 
بع�س  ت�شتغرق  ح��ي��ث  مم��ار���ش��ي��ه��ا 
 ، ���ش��اع��ت��ان ح��ت��ى تنتهي  �مل��ب��اري��ات 
ب��درج��ات ح��ر�رة عالية  �للعب  و�أن 
�لالعبني  ع��ل��ى  خ��ط��ر  ���ش��ي�����ش��ب��ب 
تعر�شهم  ورمب����ا  ل��ي��اق��ت��ه��م  وع��ل��ى 

لالإ�شابات.

التن�س الأر�صي يد�صن اأوملبياد ال�صباط واللجنة املنظمة متدد الت�صجيل وت�صتجيب لرغبات امل�صاركني 

ث���الث����ة انت�ش����ارات اإم���اراتي����ة بالي�����وم الأول للتن��������ض الأر�ش��������ي
الرميثي ي�صيد بامل�صتوى العاملي لأوملبياد ال�صباط

�لقوى  الألعاب  �الم���ار�ت  باحتاد  �لن�شائية  �للجنة  �أ���ش��ادت 
ب��ال��دع��م �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حت��ظ��ى ب��ه ف��ت��ي��ات دول���ة �الم����ار�ت 
ب�شفة  �الل��ع��اب  �أم  وفتيات  عامة  ب�شفة  �ملتحدة  �لعربية 
خ��ا���ش��ة م��ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك رئي�شة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد 

�الأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة.
باالحتاد  �للعبة  �ل�شباب م�شرفة  �بو  �أحمد  �أروى  و�أرجعت 
�آ�شيا  ب��ط��ول��ة  يف  فتياتنا  حققته  �ل���ذي  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��ف��وز 
�لهندية  ب��ون��ا  م��دي��ن��ة  �ختتمت يف  و�ل��ت��ي  �ل��ق��وى  الأل��ع��اب 
و�ملتمثل يف ذهبيتي �إلهام بيتي يف �شباقي �ألف و500 مر 
جري وخم�شة �آالف مر جري وف�شية علياء حممد �شعيد 
يف �شباق 10 �آالف مر جري �إىل �الهتمام �ملتنامي �لذي 
�الأول  �لف�شل  يعود  و�ل��ذي  بالدولة  �مل��ر�أة  ريا�شة  ت�شهده 
فيه �ىل �لرعاية �لكرمية و�لدعم و�الهتمام �لكبريين من 
�شموها و�لذي جعل �ملر�أة يف �المار�ت تتبو�أ �أعلى �ملنا�شب 
�لقيادية ويف خمتلف �ملجاالت ومكنها يف �ملجال �لريا�شي 

من �لتاألق و�البد�ع و�عتالء من�شات �لتتويج على خمتلف 
�ال�شعدة.

منتخبات  تلقاه  �ل���ذي  ب��ال��دع��م  �للعبة  م�شرفة  و�أ����ش���ادت 
�ألعاب �لقوى لل�شيد�ت من �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
�جلهود  وثمنت  �لوطنية  �الومل��ب��ي��ة  و�للجنة  و�ل��ري��ا���ش��ة 
�د�رة �الحتاد و�الندية لدعم ريا�شة  �لتي يبذلها جمل�س 
وتفعيل  تطوير  يف  و�ال�شهام  �لوطنية  ومنتخباتنا  �مل���ر�أة 
�إن �ملرحلة �ملقبلة �شت�شهد  �أحمد  �أروى  م�شاركاتنا. وقالت 
�خلليجية  �ال�شتحقاقات  يف  لفتياتنا  ملحوظا  ت��و�ج��د� 
يف  �ل��دول��ة  علم  لرفع  �شعيا  و�لدولية  و�لقارية  و�لعربية 
جميع هذه �لبطوالت موؤكدة �أن �الحتاد لديه ��شر�تيجية 
�الآن  من  �ملقبلة  �لثالث  �ل�شنو�ت  لفرة  �ملعامل  و��شحة 
2016 وال ينق�شها �شوى  ري��ودي جانريو  �أوملبياد  وحتى 
�لتي  �ال�شر�تيجية  تلك  مبتطلبات  للوفاء  �مل��ادي  �لدعم 
�لن�شيد  وع��زف  �لتتويج  من�شات  �ىل  �لو�شول  �ىل  تهدف 

�لوطني لدولتنا �لغالية. 

�أعلن نادي �لن�شر �ملنتمي لدوري �ملحرفني �ل�شعودي 
لكرة �لقدم �إنف�شاله بالر��شي عن العبه عبد �لرحمن 

�لقحطاين ب�شبب رغبته يف �للعب ب�شكل �أكرب.
وقعت  بيان مقت�شب  للن�شر يف  �الإعالمي  �ملركز  وقال 
عبد  �لالعب  مع  نهائية  مالية  خمال�شة  �لنادي  �إد�رة 
�الأمري  �ل��ن��ادي  رئي�س  ثمن  وق��د  �لقحطاين  �لرحمن 
ط���و�ل وجوده  �لقحطاين  ق��دم��ه  م��ا  ت��رك��ي  ب��ن  في�شل 
�أ���ش��اد بقدر�ت  �الأم��ري في�شل  �أن  و�أ���ش��اف  �لفريق.   مع 
توقيع  �أن  على  وم��وؤك��د�  �لفنية  و�مكانياته  �لقحطاين 
�ل��ل��ع��ب و�مل�شاركة  مل��ن��ح��ه ف��ر���ش��ة  �مل��خ��ال�����ش��ة م��ع��ه ج���اء 
م��ع ف��ري��ق �آخ���ر يف ظ��ل ع���دم ت��وف��ره��ا ل��ه ب�شكل كامل 
�لن�شر  �إىل  عاما   30 �لقحطاين  و�ن�شم  �لن�شر.   مع 
عن  �بتعد  لكنه  �التفاق  �شفوف  من  قادما   2010 يف 
�إذ �شارك يف ت�شع  �ملا�شي  �ملو�شم  �الأ�شا�شية يف  �لت�شكيلة 
�أربع مباريات فقط كاأ�شا�شي  �ل��دوري منها  مباريات يف 

و�أحرز هدفني.
ويبقى �لن�شر مهدد� بفقد�ن هد�فه حممد �ل�شهالوي 
لتمديد  �أن��ه رف�س عر�شا جديد�  تقارير  ذك��رت  بعدما 

تعاقده مع �لنادي �مللقب با�شم �لعاملي.
وقالت �شحيفة �لريا�س �إن �إد�رة �لن�شر �أبلغت �الحتاد 
�ل�شعودي �أن �ل�شهالوي رف�س عر�شا قيمته 16 مليون 

ريال )4.2 مليون دوالر( ملدة �أربع �شنو�ت.
و�أ����ش���اف���ت �أن �ل��ن�����ش��ر �أب�����دى �����ش���ت���ع���د�ده �ل���دخ���ول يف 
مفاو�شات مع غرميه �الأهلي على بيع �ل�شهالوي �لذي 

�أحرز ع�شرة �أهد�ف يف �لدوري �ملو�شم �ملا�شي.
كبرية  �شفقات  عدة  �جلارية  �النتقاالت  فرة  و�شهدت 
بني �الأندية �ل�شعودية �إذ �نتقل نا�شر �ل�شمر�ين مهاجم 
�إىل �لهالل بينما ذهب  �ل�شباب  �ل�شعودية من  منتخب 
زميله يف �ملنتخب �لوطني نايف هز�زي من �الحتاد �إىل 

�ل�شباب.

ن�شائية األعاب القوى ت�شيد بدعم ورعاية اأم الإمارات

الن�شر ال�شعودي يوافق على رحيل القحطاين 

جوارديول يتبع احلوار املبا�شر مع لعبي البايرن
لفريق  �لفني  �ملدير  ج��و�ردي��وال  بيب  �الإ�شباين  �أن  �م�س  �إخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر 

بايرن ميونخ �الأملاين، يتبع �أ�شلوب �حلو�ر �ملبا�شر مع العبي �لفريق.
و�أو�شحت �شحيفة )بيلد( �أن �أ�شلوب �حلو�ر وجها لوجه �لذي يتبعه جو�رديوال 
يف  لل�شحيفة  نف�شه  �مل���درب  ك�شفه  مل��ا  وفقا  باأهميته،  ي�شعر  الع��ب  ك��ل  يجعل 
�أن  �ل�شحيفة  �أ�شافت  كما  �لبافاري.  �لنادي  العبي  ثقة  لك�شب  منه  حماولة 
�لالعبني  بع�س  مع  يتو��شل  لكي  �الإ���ش��ارة  للغة  �أحيانا  يلجاأ  قد  ج��و�ردي��وال 
من بينهم �لهولندي �أريني روبن، �أو جريومي بو�تينج عندما ال ت�شعفه لغته 
��شتعد�د�ته  يو��شل  ميونخ  بايرن  �أن  �ملعروف  وم��ن  معهم.  للتفاهم  �الأملانية 
للمو�شم �لكروي �جلديد ومن �ملقرر �أن يخو�س خالل �لفرة �ملقبلة مباريات 
ودية �أبرزها لقائه مع بر�شلونة �الإ�شباين يف 24 يوليو �جلاري. وبعدها بثالثة 
�أمام  �لبافاري  �لنادي  مع  �لر�شمية  مبارياته  �أوىل  جو�رديوال  �شيخو�س  �أي��ام 

برو�شيا دورمتوند يف بطولة كاأ�س �ل�شوبر �الأملاين.

��شطبغت �لريا�شة �جلامعية �لعاملية �ليونيفر�شياد27 
يف ع��ا���ش��م��ة ج��م��ه��وري��ة ت��ت��ار���ش��ت��ان ك�����از�ن �م�������س بلون 
�لعربية  �ل��دول  من  �مل�شاركني  لالعبني  خا�شة  �ل�شيام 
و�الإ�شالمية منها �الإمار�ت وقطر وعمان وم�شر و�شوريا 
و�إير�ن  وماليزيا  وباك�شتان  وتركيا  و�الأردن  وفل�شطني 
�ل����دول �الأفريقية  و�ل��ب��و���ش��ن��ة و�ل�����ش��ن��غ��ال وغ��ريه��ا م��ن 
على  بظالله  �ملبارك  رم�شان  �شهر  و�ألقى   .. و�الآ�شيوية 
165 دولة  �لقادم من  �لريا�شي �جلامعي  �لتجمع  هذ� 
لليونيفر�شياد  �لباقية  �لثمانية  �الأي��ام  طيلة  و�شي�شتمر 
جميع  خاللها  تناف�س  �أي��ام  خم�شة  منه  �نق�شت  �أن  بعد 
�آالف جامعي وجامعية على  �لريا�شيني وعددهم ت�شعة 
وفد �الحتاد �لريا�شي ملوؤ�ش�شات  �أع�شاء  وبد�أ  لعبة.   27
فنيا   20 و  38 الع��ب��ا  ع��دده��م  �ل��ب��ال��غ  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
و�إد�ريا ومدربا �م�س �أول �أيام �ل�شيام بعد �أن �أعلن �أم�س 
�أن  �الإ���ش��الم��ي  �لطابع  ذ�ت  �لترية  �لعا�شمة  يف  �الول 
�ملبارك.  رم�شان  �شهر  �أي���ام  �أول  ه��و  يوليو  م��ن  �لعا�شر 
�الإ�شالم  �لتي دخلها  �لدول  �أو�ئ��ل  وتعترب تتار�شتان من 
من  �مل�شاجد  من  كبري  عدد  وبها  �لتجار  بو��شطة  �شلما 
�الأربع  مبنار�ته  �شريف  ق��ول  م�شجد  ك��از�ن  يف  �أ�شهرها 
�لطويلة �لتي يعود بناوؤه �إىل من�شف �لقرن �ل� 16. ويوؤم 
�مل�شلمني �أثناء �ل�شالة ويف خطبة �جلمعة �أئمة تتاريون 
�لف�شحى ويخطبون بها وكثري منهم  �لعربية  يتكلمون 
�الإ�شالمي  �ل��دي��ن  وت��ع��ال��ي��م  و�ل���ق���ر�آن  �ل��ع��رب��ي��ة  تعلمو� 
يف �الأزه����ر �ل�����ش��ري��ف ويف غ��ري ب��ل��د ع��رب��ي. وت��ع��ت��رب �أيام 
ك��از�ن حيث متتد  يف  �ل�شيف  �أثناء  �ل�شيام طويلة جد� 
حلو�يل 19 �شاعة يوميا الأن �ل�شم�س تغرب يف �أول �أيام 
رم�شان يف �ل�شاعة �لتا�شعة و 25 دقيقة م�شاء وت�شرق يف 
�ل�شاعة �لر�بعة و 12 دقيقة �شباحا تقريبا ثم يبد�أ �لعد 
العبو  وي�شارك  �الآخ��ر.  تلو  يوما  و�لت�شاعدي  �لتنازيل 
�لوفد �لريا�شي �الإمار�تي يف �شت لعبات هي كر�ت �ل�شلة 
و�ألعاب  �لطاولة  وتن�س  �ل�شاطئية  و�لطائرة  و�لطائرة 
�أن �جلو معتدل وغري  على  ويجمعون  و�لرماية  �لقوى 
�لريا�شية  �ملناف�شات  �ل�شيام خالل  �حتمال  حار وميكن 
الأن ما ي�شاعد على عدم �جلوع �ل�شديد و�لتعب و�لعط�س 
نهار�  درج����ة   30 و   25 ب���ني  ت��ق��ع  �حل������ر�رة  درج����ة  �أن 
�مل��دي��ن��ة مايعني هبوط  �الأم���ط���ار ع��ل��ى  ب��ج��ان��ب ه��ط��ول 
درجات �حل��ر�رة ب�شكل الفت . و تتوقع �الأر�شاد �جلوية 
للفرة  ي��وم��ي  �شبه  ب�شكل  �ل�شحو  �لطق�س  ����ش��ت��م��ر�ر 

�لقليلة �لقادمة ورمبا حتى مابعد نهاية �ليونيفر�شياد. 
و�أ�شار بع�س العبي �لوفد �إىل �أنه ميكن لل�شيام �أن يوؤثر 
نتائجها  وب��ال��ت��ايل يف  �مل��ب��اري��ات  �شري  ب��اآخ��ر يف  �أو  ب�شكل 
�لتامة  و�ل��ر�ح��ة  �لكامل  و�ل�شحور  �لكايف  �لنوم  �أن  غري 
قبل �ملناف�شات من �لعو�مل �ملهمة ملو��شلة �للعب ب�شكل 
ي�شر ولي�س  �لدين  ف��اإن  �أن��ه مع ذلك  و�أ�شافو�   . طبيعي 
ع�شر� وقد �أباح �هلل �الفطار عند �ملر�س ويف �ل�شفر على 
 . �لرخ�س  يوؤتى  �أن  ملن يحب  ذل��ك  بعد  �لق�شاء  يتم  �أن 
و�أكدو� �أن �شهر رم�شان �لكرمي لن يتز�من مع مناف�شات 
�إق��ام��ت��ه يف كوريا  �مل���ق���رر  ل��ل��ي��ون��ي��ف��ر���ش��ي��اد   28 �ل������دورة 
�جلنوبية خالل �شهر يوليو عام 2015 نظر� الأن �الأ�شهر 
�الأم��ر لن  �أن  11 يوما كل عام مايعني  تتقدم  �لقمرية 
يتكرر �إال بعد �شنو�ت طويلة. وقد �أعدت �للجنة �ملنظمة 
�لالزمة  �ل��رت��ي��ب��ات  ك��ل   2013 ك����از�ن  ليونيفر�شياد 
لر�حة �لالعبني �ل�شائمني خا�شة فيما يتعلق بال�شالة 
�لقرية  وي��وف��ر مطعم  و�ل�����ش��ح��ور.  و�ل��ع�����ش��اء  و�الإف���ط���ار 
�ملدينة �جلامعية  �ملقام يف خيمة و�شط  �لعاملية  �جلامعية 
�ملناف�شات  �أي��ام  طيلة  طعام  وجبة  ماليني  ثالثة  ح��و�يل 
و�لع�شائر  �الك��ل  �أن��و�ع  �ل�شاعة وت�شمل جميع  م��د�ر  على 
لنحو  و�لقهوة  و�ل�شاي  و�حللويات  و�ل�شلطات  و�لفو�كه 
دول  م��ن  دول��ة   165 م��ن  وجامعية  جامعي  �آالف  ت�شعة 
�لعامل. وي�شم �ملطعم يف قاعاته �لو��شعة �أجنحة للطعام 
بجانب  و�ل��ت��ري  �لرو�شي  و�ملحلي  و�الآ���ش��ي��وي  �الأوروب����ي 
�جل��ن��اح �خل��ا���س بال�شلطات و�جل��ن��اح �الإ���ش��الم��ي �حلالل 
بدء  وم��ع  �ليونيفر�شياد.  رع���اة  �أح���د  م��اك��دون��ال��د  وج��ن��اح 
�شوم رم�شان فاإن ركن �حلالل و�ملاأكوالت �الإ�شالمية يف 
�حت�شابه  مت  �شغطا  �الإفطار  فرة  �أثناء  �شيو�جه  �ملطعم 
نظر� لو�شول �لالعبني �ل�شائمني يف وقت و�حد تقريبا 
بن�شبة  ولكن  لل�شحور  بالن�شبة  وكذلك  �لطعام  قاعة  �إىل 
ركن  ع��ل��ى  لل�شغط  بالن�شبة  �مل���رء  ي��الح��ظ��ه  ومم���ا  �أق����ل. 
والعبات  العبي  من  كثري�  �إن  �لكبري  �ملطعم  يف  �حل��الل 
�ليونيفر�شياد  بدء  يف�شلون منذ  �الإ�شالمية  �ل��دول غري 
تناول �الأكالت �خلا�شة بامل�شلمني دون �أن يوؤثر ذلك على 
�ختيار  �شبب  وي��ع��ود  با�شتمر�ر.  �مل��ت��وف��رة  �ل��وج��ب��ات  ع��دد 
هوؤالء لالأكل �الإ�شالمي �إىل حب �لتغيري ومعرفة �أكالت 
�ل�شعوب و�لثقافات �الأخرى و�إىل بع�س �جلو�نب �ل�شحية 
�الأخرى كطريقة �لذبح وقلة �ل�شعر�ت �حلر�رية �إىل حد 
ما مقارنة باالأكالت �الأخرى �أو �إىل �أ�شباب خا�شة �أخرى.

اليونيفر�شياد 27 يف كازان ي�شطبغ بلون ال�شيام 



�شوفيا لورين تعود لل�شا�شة الف�شية 
تعود �ملمثلة �اليطالية �شوفيا لورين �لتي ظلت من جنوم هوليوود لفرة 
طويلة �ىل �ل�شا�شة �لف�شية يف فيلم ق�شري من �خر�ج �بنها بد�أ ت�شويره يف 

مدينة نابويل هذ� �ال�شبوع.
�دو�ردو  �بنها  �خ��ر�ج  فيلم من  �لبطولة يف  ب��دور  عاما   78 لورين  و�شتقوم 
بونتي ماأخوذ عن م�شرحية جان كوكتو �ل�شوت �لب�شري وهي م�شرحية من 

ف�شل و�حد جت�شد �شرخة �مر�أة هجرها حبيبها يف وجه �لرجل و�لعامل.
و�جتذبت لورين �لتي كانت ترتدي حلة عاجية �للون وو�شاحا منقطا �هتمام 
�ملارة �لذين �لتفو� حولها وهي توؤدي م�شاهد يف �شو�رع مدينة نابويل �لتي 
بالفرن�شية  �ملكتوبة  �مل�شرحية  �ن  �ع��الم  و�شائل  تقارير  وقالت  فيها.  ن�شاأت 
ترجمت �ىل �اليطالية وكان غالبيتها بلهجة �شكان نابويل. ومن �ملنتظر �ن 

ي�شتغرق ت�شوير �لفيلم �شهر� ويدور يف روما ونابويل.
و�أ�شبحت لورين ممثلة معروفة يف �يطاليا يف �خلم�شينات من �لقرن �ملا�شي 
وبعد �ن �أبرمت عقد� مع بار�مونت بيكت�شرز حققت جنومية عاملية ومثلت 

�أمام جنوم مثل كالرك جيبل وت�شارلتون هي�شتون ومارلون بر�ندو.
1962 ف��ازت بجائزة �الو�شكار عن دوره��ا يف فيلم �م��ر�أت��ان �لذي  ويف ع��ام 
�شا�شة  �شيكا. وظهرت الخر مرة على  �ملخرج �اليطايل فيتوريا دي  �خرجه 
2009 يف �لفيلم �ملو�شيقي �لرومان�شي ناين �لذي مثلته مع  �ل�شينما عام 

بينيلوبي كروز ونيكول كيدمان ود�نيل د�ي لوي�س.

ترافي�ض يح�شل على اأ�شغر م�شخة قلب 
�أ�شغر م�شخة  تر�في�س، على  ر�ن��دي  �الأمريكي،  �لريف  ح�شل جنم مو�شيقى 
قلب يف �لعامل ملعاجلة �مل�شاكل �ل�شحية �لتي يعاين منها ما ��شطره �ىل دخول 
�مل�شت�شفى. و�أفاد موقع تي �إم زي �الأمريكي، �أن تر�في�س مل يخ�شع جلر�حة يف 

�لقلب، و�إمنا و�شعت يف �لبطني �الأي�شر لقلبه م�شخة مل�شاعدته. 
و�شدد على �ن عالج تر�في�س كان ب�شيطاً وال يعترب جر�حة يف �لقلب.

و�أ�شدر تر�في�س بياناً �شكر فيه كل �ملعجبني على حبهم ودعمهم له و�أو�شحت 
�ل�شركة �مل�شنعة للم�شخة �نها تعد �الأ�شغر يف �لعامل، م�شرية �إىل �ن و�شعها ال 

يقت�شي جر�حة بل ميكن �إدخالها بق�شطرة عرب �لوريد مبا�شرة �إىل �لقلب.
هو  طولها  �ن  حني  يف  ر�شا�س،  قلم  قطر  يتعدى  ال  �مل�شخة  قطر  �ن  و�أف��ي��د 

بحجم ملعقة حتريك �لقهوة �ل�شغرية.
وتعمل هذه �مل�شخة على �إي�شال �لدم �إىل �الأجز�ء �ل�شفلى من �لبطني �الأمين 

و�الأي�شر بالقلب، وذلك بغية �إر�حة �جل�شم.
حيث  تك�شا�س،  يف  م�شت�شفى  �إىل  نقل  �شنة   54 �لعمر  من  �لبالغ  �ملغني  وك��ان 
�شخ�س و�شعه �ل�شحي باحلرج ب�شبب �لتعقيد�ت �لناجمة عن معاناته موؤخر�ً 

من م�شاكل يف ع�شلة �لقلب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جونا�ض ينتظر 
طفله الأول 

كيفن  �الأم���ريك���ي،  �ل��ن��ج��م  ينتظر 
جونا�س، وزوجته د�نييل طفاًل هو 
�لعام  زو�جهما يف  بعد  لهما  �الأول 

.2009
عن  �الأمريكي  بيبول  موقع  ونقل 
�مل��ت��ح��دث با�شم �الأخ����وة ج��ون��ا���س ، 
قوله �إن �الأخ �الأكرب كيفن وزوجته 
الأنها  ج��د�ً  م�شرور�ن  �شنة(   26(

حامل بطفلهما �الأول .
يطري�ن  بالتاأكيد  �نهما  و�أ���ش��اف 
م�شاركة هذه  وي����ود�ن  �ل��ف��رح  م��ن 
م��ع��ج��ب��ي��ه��م، وهما  م����ع  �الأخ�����ب�����ار 

يتوقان لتاأ�شي�س عائلة معاً .
وم���ن ج��ه��ت��ه، �أك���د ج��ون��ا���س �الأمر 
ب��ت��غ��ري��دة ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��ر ، �إذ 
كتب هذ� �شحيح د�نييل حامل وال 

ميكنكم تخّيل مدى حما�شتنا .
ت���زوج���ا يف  �الإث���ن���ني  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
 ،2009 �الأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون 
�أن فكرة  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  و�ع��ل��ن��ا يف 

�الإجناب باتت و�ردة يف ذهنهما.

�شرق ونام على اأريكة �شحيته 
�شارق  �عتقال  �أي��ة �شعوبة يف  �ل�شرطة يف فلوريد�،  مل جتد 
جموهر�ت، بعدما وجدته نائماً على �أريكة يف منزل �شحيته 
�شانتينل  �أورالن����دو  �شحيفة  جيبه.ونقلت  يف  و�مل�����ش��روق��ات 
�مل��ن��ازل يف  �أح��د  �إن مالك  �ل�شرطة، قولها  ع��ن  �الأم��ريك��ي��ة، 
 21( بينكارد  دومينيك  ليجد  بيته  �إىل  دخ��ل  الي��ك  ليدي 
بينكارد، وجوليان  �ن  �إىل  و�أ�شارت  �الأريكة  على  نائماً  �شنة( 
يف  �الأول  وغط  �ملنزل  �إىل  دخال  �شنة(،   20( �إيفاجنلي�شت 
بينها  م��ن  �أخ���رى  �ل��ث��اين ومعه م�شروقات  ف��ر  �ل��ن��وم، فيما 
�إيفاجنلي�شت  �إن  �ل�شرطة  م�����ش��وؤول  ت��ل��ف��زي��ون.وق��ال  ج��ه��از 
�ختار عدم �إيقاظ �شريكه وف�شل �لفر�ر �آخذ�ً معه �لتلفزيون 
ولفت �إىل �نه عر يف جيب بينكارد على جموهر�ت تخ�س 
مالك �ملنزل، وهو من قادهم �إىل �شريكه �لذي تبني �ن كل 
�مل�شروقات �الأخرى موجودة يف منزله.ووجهت �إىل �لرجلني 

تهمة �ل�شرقة، و�أودعا يف �ل�شجن بانتظار حماكمتهما.

ل�ض يجول على �شحاياه معتذرًا 
مل تلجاأ �مر�أة �ُشرقت حمتويات �شيار�تها يف مدينة �شياتل 
�الأمريكية �إىل �ل�شرطة، ال بل ف�شلت تعقب �لل�س بنف�شها، 
منازل  على  يجول  ب��اأن  �أقنعته  مر�هق  �شاب  �أن��ه  فاكت�شفت 

�أ�شحاب �ل�شيار�ت �لتي نهبها ليعتذر منهم فرد�ً فرد�ً.
 ، ونقلت �شحيفة �شياتل تاميز عن �إليزبيث ويب 29 عاماً 
�ملا�شي، ولكنها عرت على هاتف  �ل�شهر  �إن �شيارتها نهبت 

خليوي فيها �كت�شفت �أنه يعود �إىل مر�هق.
وقررت ويب، �الإت�شال بال�شارق �لبالغ من �لعمر 19 عاماً، 
فتحدثت �إليه وو�لديه و�أبلغتهم �أنها لن تلجاأ �إىل �ل�شرطة 
�إىل  �شريكه  م��ع  ير�فقها  �أن  �ل�شاب  م��ن  و�لق�شاء.وطلبت 
و�شريكه  �ل�شاب  توجه  وبالفعل  �حل��ّي  يف  �شحاياهم  منازل 
�إىل �ملنازل لالإعتذ�ر عن �شرقة حمتويات 13 �شيارة و�إعادة 
�مل�����ش��روق��ات وق��ال��ت وي��ب �ل��ت��ي تعمل م��ع ط��الب يف �ملرحلة 
�لثانوية �أعتقد �ن توريط �ل�شرطة و�ملحاكم يف �أمر مماثل 

قد يكون له عو�قب مدمرة لالأطفال على �ملدى �لطويل .

قطيع فيلة يقتل امراأة 
�م���ر�أة يف  قتل  �لفيلة  �أن قطيع من  ذك��رت �شحيفة حملية 
جنوب غرب �ل�شني قبل �أن تهاجم عنا�شر من �ل�شرطة �أتو� 
ل�شحيفة  �لر�شمي  �ملوقع  حتقيق.وقال  الإج��ر�ء  �ملكان  �إىل 
�شي�شو�نغبانا  منطقة  يف  وق���ع  �حل����ادث  �أن  و�ن����غ«  »ي���ون���ان 
�ل�شرطة  عنا�شر  �كت�شف  �إذ  يونان،  مقاطعة  يف  �ل�شياحية 
قطيعاً من 14 فياًل عند حدود غابة من �أ�شجار �ل�شنوبر 
ع��ر ع��ل��ى ج��ث��ة �م����ر�أة ف��ي��ه��ا.وذك��رت وك��ال��ة �أن��ب��اء »�ل�شني 
هاجمت  �لفيلة  �أن  تفيد  �الأول��ي��ة  »�ملعلومات  �أن  �جل��دي��دة« 
مع  �ل�شني  ح��دود  ق��رب  �شي�شو�نغبانا  غابات  �ملر�أة«.وت�شم 
بورما والو�س، 250 �إىل 300 فيل بري على ما �أو�شحت 
�لوكالة.ويف �لعام 2010، قتلت جمموعة من �لفيلة رجاًل 
كان يقطف �لفلفل يف �شي�شو�نغبانا على ما �أفاد موقع وكالة 
�أنباء �ل�شني �جلديدة. و�أ�شيب �آخر �لعام �ملا�شي يف �ملنطقة 

نف�شها عندما هاجمته جمموعة �أخرى مع �شديق له.
�أنها  ت�شعر  عندما  تهاجم  قد  �أنها  �إال  ع��ادة  هادئة  و�لفيلة 

مهددة من �لب�شر �أو من حيو�نات �أخرى.

يك��ت�ش���ف اأن لدي���ه 3 ك��ل�����ى
يف حادثة نادرة �حلدوث، وجد �الطباء �لفل�شطينيون ِكليًة ثالثة عند مو�طن من مدينة نابل�س بال�شفة �لغربية، 
حني ح�شر للم�شت�شفى كي يتربع بو�حدة من كليته ل�شقيقه، يف وقت �كد جممع فل�شطني �لطبي، عن �جر�ءه 6 

عمليات زر�عة كلى ناجحة، قام ذويهم بالتربع بها. 
بكليته  للتربع  ر�م �هلل،  �لطبي يف مدينة  ��شليم )46 عام( و�شل �ىل جممع فل�شطني  ب�شري  با�شم  �ملو�طن  وكان 
ل�شقيقه غ�شان )53 عاما(، وبعد �جر�ء �لفحو�س �لالزمة و�ل�شور �لطبقية �ملحورية، كانت �ملفاجاأة عندما �بلغه 

�لطبيب باأن لديه كلية ثالثة )زيادة( موجودة على �جلانب �المين من ج�شمه.
وقال ��شليم، �لذي ��شعدته وعائلته، �ملفاجاأة و�ل�شدفة، باأنه مل يكن يعلم م�شبقا بوجود كلية ثالثة لديه، و�ن هذ� 
�شي�شاعده يف �شرعة �لتعايف، معترب� �يها هبة من �هلل . هكذ� وبعد �ن تربع بكلية ل�شقيقة، فان �ملو�طن ��شليم، عاد 

لي�شبح كما �الخرين، باثنتني من �لكلى..!
وكانت هذه �لعملية و�حدة من 6 عمليات زر�عة كلي ناجحة �جريت يف جممع فل�شطني �لطبي. وقام بالتربع للكلى 
�إبن لو�لدتهه  �أٌب تربع البنته، وزوجة تربعت بكلية لزوجها، و�أم البنها، فيما تربع  �ل�شتة،  �لتي زرعت للمر�شى 

�ملري�شة. وتر�وحت �عمار �ملر�شى و�ملتربعني ما بني 14 و 62 عاماً.
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�شكايلر غر�ي لدى و�شولها الإطالق �ألبومها �جلديد ال تنظر �إىل �أ�شفل يف مدينة نيويورك. )يو بي �آي(

اإليزابيث ها�شلباك 
تغادر )ذا فيو(

�الأمريكية،  �ل��ربم��ج  مقدمة  ت��غ��ادر 
فيو  ذ�  برنامج  ها�شلباك،  �إليز�بيث 
�إىل  ، لتن�شم  �آي بي �شي  على �شبكة 
�شتقدم  ح��ي��ث   ، ن��ي��وز  ف��وك�����س  �شبكة 
برنامج  م��ن ف�شل �خل��ري��ف  �ب��ت��د�ء 

فوك�س & فريندز .
�إع��الم �مريكية، عن  و�أف��ادت و�شائل 
م��غ��ادرة ه��ا���ش��ل��ب��اك، ب��رن��ام��ج ذ� فيو 
& فريندز  فوك�س  �إىل  و�ن�شمامها 
�أيلول- على فوك�س نيوز �بتد�ء من 

�شبتمرب �ملقبل.
�آي  �شبكة  با�شم  متحدث  ق��ال  فيما 
بي �شي ، �إن �آخر �إطاللة لها�شلباك، 
�الأربعاء  ه��ي   ، ف��ي��و  ذي  ب��رن��ام��ج  يف 

بالتوقيت �ملحلي.
�الأمريكية  �الإع���الم���ي���ة  و�أ�����ش����درت 
�ملخ�شرمة، بربر� و�لرز، بياناً قالت 
10 �شنو�ت جميلة مع  فيه �م�شينا 
�إليز�بيث، وهي �شت�شبح �الآن يف مياه 
جديدة ، �شنفتقدها ونتمنى لها كل 

�خلري .

لقاء مع اأوبرا 
وينفري للبيع

�الإعالمية،  �لنجمة  تعر�س 
�أوبر�  وينفري، فر�شة للقاء 
يعود  م�����ز�د  وذل�����ك يف  ب���ه���ا، 

ريعه لالأعمال �خلريية.
وذك�����������رت و�����ش����ائ����ل �إع�������الم 
�لذي  �مل��ز�ي��د  �أن  �أم��ريك��ي��ة، 
ي��دف��ع �ل�����ش��ع��ر �الأع���ل���ى على 
م����وق����ع )ت���������ش����اري����ت����ي ب�����از( 
لقاء  ب���ف���ر����ش���ة  ���ش��ي��ح��ظ��ى 
�الأول  �ل��ع��ر���س  يف  �أوب�������ر�ه 
ل���ف���ي���ل���م ك����ب����ري �خل����������دم يف 
�أجنل�س  ل��و���س  �أو  ن��ي��وي��ورك 
وتوؤدي �أوبر�ه يف �لفيلم دور 
زوجة كبري �خلدم �لرئا�شي، 
�أوج���ني �أل���ن، �ل���ذي عمل يف 
�إد�رة عدة روؤ�شاء �أمريكيني.

�مل�����ز�د  ي��ح��ق��ق  �أن  وي���ت���وق���ع 
حو�يل 25 �ألف دوالر.

�إن����ه �ل���ع���الج �ل��غ��ري ج���ر�ح���ي �ل����ذي ق��ل��ب ���ش��وق حماربة 
�إذ�  ول��ك��ن  ع��ق��ب،  على  ر�أ���ش��اً  �لب�شرة  �شن  ت��ق��دم  ع��الم��ات 
فكرنا قلياًل يف �الأمر �شنكت�شف باأننا ال نعلم �لكثري عن 
�أهم  ل��دى  �ملف�شل  �أ�شبح  �ل��ذي  �لعالج  ه��ذ�  �لبوتوك�س، 

م�شاهري �لعامل، فما هي ق�شته يا ُترى؟
 Botulinium Toxin هو  �لكامل  �لطبي  ��شمه 
Type A، وقد متت �ملو�فقة على ��شتخد�مه يف �لعام 
1990 ملعاجلة ت�شنجات ع�شالت �لعني، ولكن �لبوتوك�س 
�أثبت مقدرته �جلمالية فور�ُ، حيث الحظ �ملر�شى �ختفاء 

�لتجاعيد �لتي كانو� يعانون منها حول عيونهم!
�لنب�شات  منع  ميكنه  �ل��ذي  �ل�شم  �أن  �ت�شح  ما  و�شرعان 
�لع�شبية )�أو �لبوتوك�س( ميكنه �أي�شا تعطيل �لع�شالت 
حول �لعينني وخطوط �لتجاعيد على �جلبني وخطوط 

�لعبو�س بني �حلاجبني.
و�ل���ي���وم وب��ع��د م����رور �أك����ر م���ن 13 ع���ام���اً ع��ل��ى طرحه 
يف �ل�����ش��وق، ي��ع��ت��رب �ل��ب��وت��وك�����س �أح����د �أ���ش��ه��ر �الإج������ر�ء�ت 
يتم حقنه يف ع�شالت  �ل��ذي  فال�شم  �لطبية،  �لتجميلية 

�لوجه مينع وعلى �لفور �لنب�شات �لع�شبية يف كل ع�شلة، 
وبهذ� يقيد �لقدرة على �لتحكم بها وعقدها، وهذ� يعني 
�أنه نظر� الأن �لع�شالت �لكامنة حتت �جللد مل تعد قادرة 
�لع�شالت مل  �لتي فوق هذه  �لب�شرة  فاإن  �لتحرك،  على 
تعد قادرة على �لتحرك كذلك، وبالتايل يلغي �لبوتوك�س 

�أية جتاعيد يف �ملناطق �لتي مت حقنها به.
وي�����ش��ت��م��ر م��ف��ع��ول �ل��ب��وت��وك�����س مل��ن��ع وت��ق��ل��ي��ل �خلطوط 
بعد  �أ���ش��ه��ر  �أرب��ع��ة  �إىل  ت�شل  مل��دة  �ل��وج��ه  يف  و�لتجاعيد 
�أن  �لناجتة عنه ميكن  تنعيم �جللد  �آث��ار  و�أحيانا  حقنه، 
ت�شتمر ملدة �شتة �أ�شهر �أو �أكر كما ميكن للبوتوك�س �أي�شاً 
رفع زو�يا �لفم �لتي تتبلد مع �لتقدم يف �ل�شن، وتخفيف 
خ��ط��وط �ل��ت��دخ��ني ح���ول �ل��ف��م، وت��ل��ي��ني �حل��ب��ال �لعنق 

�لعمودية.
بب�شرِتك  و�ل��ع��ودة  �ل�شاعة  عقارب  �إع���ادة  تتمنني  هل  �إذ�ً 
�إىل �لور�ء؟ تاأكدي من �ختيار طبيب خمت�س يف جر�حة 
جتميل �لوجه، �أو جر�حة �الأمر��س �جللدية �أو ر�أب �لعني 

للح�شول على عالج �لبوتوك�س �الحر�يف.

ما هي حقيقة البوتوك�ض؟!

ج���ولي���ان م����ور �شق������راء 
فوجئ كل حمبي �لنجمة �الأمريكية، جوليان مور، بروؤيتها يف �شعر �أ�شقر بداًل من �الأحمر 

�ملعتاد و�أفاد موقع بيبول �الأمريكي، �أن مور �ل�شهباء، و�لتي �عتاد �جلميع على طلتها ب�شعر 
�أحمر، �شبغت �شعرها بلون �أ�شقر من �أجل فيلمها �جلديد خر�ئط �إىل �لنجوم.

و�أ�شار �إىل �أن �للون ينا�شبها.. لكن �جلميع يتوقعون منها ��شتعادة �للون �الأحمر �لذي 
بات �أحد ميز�تها، و�أحد �الأمور �لتي تعرف بها يف هوليوود.

�ي�شاً،  فيلم  مع  ليتنا�شب  �أ�شقر  بلون  مرة  �شعرها  و�شبغت  �شبق  م��ور،  �أن  �إىل  ي�شار 
لكنها �أو�شحت �نها تنتظر بفارغ �ل�شرب �نتهاء �لت�شوير لت�شتعيد لون �شعرها 

�لطبيعي.

�شي�شة �شهر الع�شل تنتهي بالطالق
طلق عري�س �شعودي عرو�شه �أثناء ق�شائهما �شهر �لع�شل يف �إحدى 
�ل�شعودية.   عكاظ  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  بح�شب  �ململكة،  مناطق 
�أ�شباب �لطالق ترجع �إىل  �إن  وقالت م�شادر مقربة من �لزوجني 
�كت�شاف �لعري�س، �أن من �ختارها �شريكة حلياته مدمنة على �شرب 
�شي�شة �ملع�شل، حدث ذلك لدى ذهابهما �إىل �أحد �ملنتجعات، حيث 
طلب �لعري�س من �لعاملني يف �ملنتجع �إح�شار �شي�شة له، وفوجئ 
�لعري�س  ي�شدق  مل  ل��ه��ا،  �أخ���رى  �شي�شة  �إح�����ش��ار  تطلب  بعرو�شه 
عينيه وهو يرى زوجته و�أم عياله يف �مل�شتقبل تتعامل مع �ل�شي�شة 
بطريقة �حر�فية توؤكد �أنها من ع�شاق �شرب �ملع�شل.. �شاألها من 
يف  عليها  ت���د�وم  كانت  باأنها  فاأجابت  �خل���ربة؟  تلك  �كت�شبت  �أي��ن 
جل�شات مع زميالتها، وما �أن عاد� من رحلة �شهر �لع�شل حتى �شارع 

�لعري�س باإي�شالها �إىل منزل �أ�شرتها ومعها ورقة �لطالق. 

ترمي مولودتها من الطابق ال� 12 
�عتقلت �ل�شرطة يف �ل�شني �أماً �شابة رمت مولودتها عن �لطابق �ل� 
�ل�شرطة  �أن  �ل�شني �جلديدة )�شينخو�(،  �أنباء  12 وذكرت وكالة 
�لتي  19 عاماً  وجهت تهمة �لقتل �لعمد لالأم �لبالغة من �لعمر 
ي�شتبه �أنها رمت مولودتها عن �لطابق �ل� 12 يف مبنى مبقاطعة 
�شونغجيانغ. و�عتقلت �ل�شرطة �الأم، بعد �لعثور على جثة �لطفلة 

على �شطح متدل يف �لطابق �لر�بع من �ملبنى �ل�شكني و�لتجاري.
وقال �شهود �إن �لطفلة كانت عارية وتوجد دماء على حبلها �ل�شري 
 ، �إن �الأم �لتي عرفت با�شم ت�شو  �ل��ذي مل يقطع وذك��رت �لوكالة، 
�أنها  �كت�شافها  �إث��ر  ع��ام  مرحا�س  يف  �شري  ب�شكل  �لطفلة  �أجنبت 
لعملية  �خل�شوع  م��ن  خائفة  كانت  �مل���ر�أة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  حامل 

�جها�س لذ� قررت �لتخلي عن �لطفلة بعد �إجنابها.
وتر�وح  �لطفلة  رم��ت  حني  م�شو�شاً  ك��ان  ذهنها  �إن  ت�شو،  وقالت 
�شنو�ت وم��دى �حلياة ورمب��ا ت�شل   10 �ل�شجن  ت�شو، بني  عقوبة 
�إىل �الإعد�م. وتاأتي �حلادثة بعد �ل�شجة �لتي �أحدثها �لعثور على 
�أنبوب لل�شرف �ل�شحي بال�شني �ل�شهر  طفل على قيد �حلياة يف 

�ملا�شي.

اأب يقتل ابنه بطريقة ب�شعة!
•• الفجر- تون�س:

ر�أ�س  منطقة  �شكان  �الأح��د  �شبيحة  عليها  ��شتيقظ  �أليمة  حادثة 
�أحد �شكان  �لكاف من حمافظة قف�شة)جنوب تون�س( حيث عمد 
ثمة  بو��شطة حبل ومن  �شيارته  �بنه يف خلفية  ربط  �إىل  �ملنطقة 
و  �لر�أ�س  م�شتوى  على  له جروحا  م�شافة طويلة مما خلف  جره 
على  نقله  ��شتوجب  مم��ا  �الأخ���رى  �ملناطق  وبع�س  خا�شة  �ل��وج��ه 
جناح �ل�شرعة من بع�س �الأهايل �حلا�شرين على �لو�قعة �إىل ق�شم 

�الإنعا�س بامل�شت�شفى �ىل �ن فارق �حلياة يف منت�شف نهار �الأحد.
وح�شب �شاهد عيان فاإن �ل�شاب �شاحب �ل25 �شنة بنيته �جل�شدية 
�شعيفة ويعاين من بع�س �مل�شاكل �لنف�شية د�خل �الأ�شرة خا�شة بعد 
وفاة و�لدته �لتي مل مي�س على فر�قها �الأربعة �أ�شهر فقط عالوة 
على كرة �مل�شاكل مع زوجة �أبيه و�لتي و�شلت �إىل حّد �ل�شتم يوم 
�أث��ار غ�شب و�ل��ده وق��ام بفعلته. ه��ذ� و�ث��ر �حلادثة  مّم��ا  �لو�قعة 
باأن  �ل�شلطات  باإبالغ  باملنطقة وقام  �ل��درك  �إىل مركز  �الأب  توجه 
�البن تعر�س �إىل حادث مرور �إال �أن �الأهايل قامو� باإدالء �شهاد�ت 
بال�شيارة  �بنه ومت توثيقه  �رتكب جرمية يف حق  باأنه  توؤكد  �شده 

وجره �إىل حّد �إ�شابته بجروح بليغة �أدت �إىل وفاته.


