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جائزة املسابقة

 دراجة نارية
موديل

piaggio 3

wheeler mp3   

توقع الفريق الفائز في بطولة 
كأس أمم أوروبا 2012

مسابقة »األنباء« لكأس األمم األوروبية

   piaggio 3 wheeler mp3 1. اجلائزة دراجة نارية موديل 
.2012/6/28 2012/6/8  حتى  2. ينشر كوبون املسابقة يوميا اعتبارا من تاريخ  

3. تقبل فقط الكوبونات األصلية املنشورة في جريدة األنباء وال تقبل الكوبونات املصورة أو املطبوعة. 
4. ال يحق الدخول في السحب على اجلائزة إال ملن يجيب على السؤال )طوال فترة نشر املسابقة( 

إجابة صحيحة وتستبعد اإلجابات غير الصحيحة من السحب.
5. يحق للمشارك أن يشترك باسمه في أكثر من كوبون أصلي. 

6. تكتب اإلجابة بخط واضح ويذكر االسم والعنوان كامال ورقم البطاقة املدنية أو 
إثبات الشخصية ورقم الهاتف. 

21 وتوضع مجتمعة في   - 1 7. جتمع كوبونات املسابقة يومياً وفقاً لألرقام املتسلسة من الرقم 
مغلف واحد في الصندوق املخصص لذلك في مبنى جريدة »األنباء« واملقفل حتت إشراف وزارة 

التجارة و الصناعة )إدارة حماية املستهلك( وتستبعد املغلفات التى ال حتتوي على كامل الكوبونات 
املتسلسلة من الرقم 1 - 21 . 

.2012/6/30 8. آخر موعد لتلقي الكوبونات مساء يوم السبت 
9. يجري السحب بحضور مندوبي وزارتي التجارة والداخلية في مبنى جريدة »األنباء« بتاريخ 

 . 9:00 صباحاً  الـ  2012/7/8 في متام الساعة 
النتائج بعد السحب وتنشر في جريدة »األنباء«.  10. تعلن 

11. ال يحق للعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذه املسابقة. 
النارية )جائزة السحب( املوجودة في اإلعالن ليست كاألصل و إمنا  12. شكل و لون الدراجة 

لضرورة اإلعالن  ووفقاً للترخيص الذي مت تسليمه لوزارة التجارة والصناعة )إدارة حماية 
املستهلك(, ورسوم التسجيل والتأمني يتحملها الفائز.
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شروط املشاركة

واربــــــح

ج: اسم الفريق الفائز:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
س: توقع الفريق الفائز في بطولة كاس أمم اوروبا 2012؟

كوبون املسابقة

رقم البطاقة/ االثبات .......................................................................................................................................االسم ...................................................................................................................................................
تلفون ............................................................................................................... العنوان .............................................................................................................................................................................................................................

تقبل فقط الكوبونات األصلية املنشورة في جريدة »األنباء« وتوضع في الصندوق املخصص لها في مبنى »األنباء«.
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شركة مطاعم

جــزر كـنــاري

فرع ال�شـــــويخ 

  22241222/3/5
24929926/7

فرع حــولــي 

22641287 - 22633310
22614821

تعــــلن الشــــــرگـــة 
عن استعدادتها لتلبية طلباتگم

من وجبات االفطــار والسحور
 خــــالل شــــهــــــر رمضــــان

حقن شوكوالتة الـ»نوتيال« تثير املخاوف في دبي
مواقع التس����وق االماراتية، في 
منتصف يونيو اجلاري، يدعو 
فيه املستهلكني لشراء جرعات 
شوكوالتة مقابل 10 دراهم، اي 

ما يعادل 2.95 دوالر.
من جانبها، اتصلت »سي ان 
ان« بالرقم املوجود في اإلعالن، 
وأجاب شاب يدعى سالم املهيري، 
من امارة ابوظبي، وقال انه هو من 

يبيع هذا النوع من احللوى.
وحني س����ألناه عن التحذير 
الذي نش����رته بلدي����ة دبي في 
الصحف قال انه لم يطلع عليه. 
وحتدث عن هذه احلقن قائال: انها 
مجرد فكرة راودتني اثناء تنزهي 
مع اصدقائي، وأنا احب املشاريع 
الصغيرة، فاشتريت حقن طبية 
جديدة معقمة من الصيدلية وقمت 
مبلئها مبسحوق الشوكوالتة، 
ووضعت عليها العالمة التجارية، 
وبعتها الى اقربائي، ولم ابع اي 

منها للجمهور.

وكانت تقارير اعالمية محلية 
نشرت منذ عام تقريبا، بعض 
الص����ور التي تتعل����ق بإعالن 
مش����ابه، مت نش����ره عبر موقع 
محلي للتسوق عبر اإلنترنت، 
إال ان ما فجر املوضوع من جديد 
هو االعالن الذي نش����ر في احد 

دبي � س����ي ان ان: اصدرت 
السلطات احلكومية في إمارة دبي، 
بدولة االمارات العربية املتحدة، 
حتذيرا رس����ميا للمس����تهلكني 
بعدم شراء الشوكوالتة املعبأة 
ف����ي »حقن طبي����ة« بعد تداول 
صور ألنواع منها عبر »البالك 
بيري« والهواتف الذكية، ومواقع 
التواصل االجتماعي. وقال رئيس 
شعبة الرقابة الغذائية في بلدية 
دبي، ان البلدية تعمل بالتعاون 
مع وزارتي الصح����ة والبيئة، 
التخاذ االج����راءات الالزمة بهذا 
الش����أن. وتظهر الص����ور التي 
مت تداولها على نطاق واس����ع، 
مجموع����ة من احلق����ن مملوءة 
مبسحوق ش����وكوالتة، وعليها 
العالمة التجارية اخلاصة مباركة 
»نوتي����ال« فيما اص����در مكتب 
الش����ركة املنتجة في الش����رق 
األوسط، بيانا صحافيا نفى فيه 

عالقته بهذا املنتج.

حقن شوكوالتة ال�»نوتيال«

علمت »األنباء« ان القرار املتوقع 
الرياضية  التحكي����م  عن محكمة 
»كاس« في ش����أن املراجعة التي 
تقدم بها الرئيس السابق لالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد 
بن همام، والذي كان حدد في 29 
يونيو، س����يتأجل الى 25 يوليو 
املقبل »ملزيد من الدرس والتمحيص 
من قبل احملكمة«، بحسب ما أبلغ 
فريق من احملكمة مكاتب احملاماة 
الدولية اخلمس����ة املكلفة من بن 

همام مبتابعة القضية.
وكان الق���رار متوقعا في 29 
يونيو، وج���اء التأخير ليضفي 
مزيدا من االث���ارة حول القضية 
االكثر اثارة للجدل، بعد توقيف 
جلنة االخالق في »فيفا« بن همام 
ومنعه من خوض االنتخابات على 
موقع الرئاس���ة الع���ام املاضي. 
وجاءت هذه التطورات بعد اعالن 
محكمة في ترينيداد وتوباغو براءة 
النائب الس���ابق لرئيس االحتاد 
الدولي ملدة 21 سنة جاك وورنر، 
وفق معايير اتبعتها وكانت أشد 
من تلك املعتمدة في »كاس«. وتال 
ذلك تعديل وزاري في ترينيداد 
عني مبوجبه وورنر وزيرا لالمن 
القومي )مبثابة وزارة الداخلية( 
بعد نقل���ه من وزارة االش���غال 

والتخطيط.
ويتفاءل معس����كر ب����ن همام 
باحلكم املتوقع، فيما يعد الرئيس 
السابق لالحتاد اآلسيوي نفسه لكل 
االحتماالت، ومن بينها اللجوء الى 
احملكمة الفيدرالية السويسرية في 
حال عدم صدور حكم ايجابي. وهو 
تعهد في مجلس خاص مبالحقة 
رئيس »فيفا« جوزيف بالتر حتى 
النهاية مهما اس����تغرق االمر من 

وقت.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

قضية بن همام إلى 
25 يوليو املقبل

محمد بن همام

على خلط براز العندليب مع 
نخالة األرز واملاء لصنع قناع 

يضعه النجم على وجهه.
وق���ال مصدر إن »توم ال 
يحبذ البوتوكس أو اجلراحة 
ولكن���ه يعط���ي الكثير من 
االهتمام للعالجات الطبيعية 

الشعبية اجلديدة«.
وأش���ار إل���ى أن ك���روز 
بدأ مؤخرا باس���تخدام براز 
العندليب بعد نصيحة من 
أحد أصدقائه في هوليوود 

وقد أثبت فعاليته.

سر شباب توم كروز.. براز العندليب!
لوس أجنيليس � يو.بي.

آي: يبدو أن النجم الهوليودي 
توم كروز اكتش���ف س���ر 
الش���باب الدائم على الرغم 
من أنه ش���ارف على س���ن 
اخلمسني حيث يستخدم براز 
طائر العندليب للحفاظ على 

نضارة وجهه.
وذك���رت تقارير إعالمية 
نشرت على مواقع متخصصة 
بأخبار املشاهير أمس أن كروز 
)49 عام���ا( ليس من محبي 
البوتوكس ويفضل عالجا 
الثمن يقوم  توم كروزطبيعيا مرتفع 


