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�ضعيـــد بـــن مكتـــــوم يوا�ضـــــل عرو�ضـــــه القويــــة 
ويحقــــــق العالمــة الكاملـــة يف بــــادل تنـــ�ص

عربي ودويل

اخليم الرم�ضانية يف جامع ال�ضيخ زايد الكبري  ت�ضتقبل 
170 األف �ضائم خالل الأ�ضبوع الأول من رم�ضان

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

الأمم املتحدة تتحدث عن
 5 اآلف قتيل �ضهرياً يف �ضوريا

رئي�س الدولة يتلقى برقية تهنئة من 
رئي�س �ضي�ضل مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
حفظه اهلل برقية تهنئة من فخامة الرئي�س جيم�س الك�س مايكل رئي�س 
اأعرب  ال��ك��رمي..وق��د  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  �شي�شل  جمهورية 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يف برقية �شكر جوابية لفخامته عن متنياته 

ال�شادقة لفخامته ول�شعب �شي�شل مبزيد من التقدم والرفاهية.

   

خليفة للأعمال الإن�ضانية تنفذ م�ضروع
 اإفطارات رم�ضانية يف خمتلف مناطق غزة 

•• غزة -وام:

بداأت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية بالتعاون 
مع وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني االونروا يف تنفيذ 
م�شروع االفطارات الرم�شانية لل�شنة الرابعة على التوايل يف خمتلف 
مناطق قطاع غزة. وي�شتهدف امل�شروع العائالت اال�شد فقرا يف قطاع 
غزة وامل�شنفة ح�شب لوائح االونروا يف ثمانية خمميات من رفح يف 

اجلنوب حتى جباليا يف ال�شمال.
وبداأ تنفيذ امل�شروع يف 20 موؤ�ش�شة خريية يف خمتلف مناطق قطاع 
غزة حيث توافد اآالف الفل�شطينيني للح�شول على وجبات االفطار 
التي خ�شعت ال�شراف كبري من حيث اجلودة والوزن والكمية. وقال 
الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  غوث  لوكالة  االعالمي  امل�شت�شار 
بالتعاون  املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  الرم�شانية  االفطارات  ان  االون��روا 
مع االونروا �شت�شمل ت�شعة االف ا�شرة يف خمتلف مناطق قطاع غزة 
و�شتتم عملية توزيع االفطارات الرم�شانية خالل ثالثة ايام متتالية 

من خالل 20 موؤ�ش�شة خريية خمتلفة.             )التفا�شيل �س5(

الهلل الأحمر يقدم م�ضاعدات اإن�ضانية لل�ضعب امللوي
•• مالوي- ليلونقو-وام:

التنفيذي لل�شليب  العام واملدير  وجهت اثيل كامييال نائب االمني 
االإم���ارات  دول��ة  و�شعب  حلكومة  والتقدير  ال�شكر  امل���الوي  االح��م��ر 
العربية املتحدة ممثلة يف هيئة الهالل االحمر االماراتي لتقدمي يد 
العون للمت�شررين من ال�شعب املالوي ب�شبب اجلفاف واإغاثة حوايل 
مليون و630 الف و�شبعة ا�شخا�س مهددين باملجاعة ب�شبب نق�س 
حاد يف الغذاء ل�شح هطول االأمطار خالل املو�شم الزراعي 2011-
2012.                                               )التفا�شيل �س4(

ا�ضرائيل تقرر تو�ضيع اال�ضتيطان بال�ضفة الغربية

كريي يتحدث عن تقدم ويتوقع ا�ضتئناف املفاو�ضات
•• عوا�صم-وكاالت:

اع��ط��ت ا���ش��رائ��ي��ل امل��واف��ق��ة امل��ب��دئ��ي��ة ام�����س االربعاء 
الغربية  ال�شفة  يف  ج��دي��دا  م�شكنا   732 بناء  على 
امل��ح��ت��ل��ة يف خ��ط��وة ت��ع��ار���ش��ت م���ع حم���اول���ة جديدة 
ي��ق��وم ب��ه��ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي ج���ون كريي 
الفل�شطينية.  اال�شرائيلية  ال�شالم  الحياء حمادثات 
البناء  بوقف  يطالبون  الذين  الفل�شطينيون  وق��ال 
التي  للمفاو�شات  ل��ل��ع��ودة  ك�����ش��رط  امل�شتوطنات  يف 
اي�شا  بامل�شتوطنات  تتعلق  خ��الف��ات  ب�شبب  ان��ه��ارت 
البناء  باملوافقة على  ا�شرائيل  ق��رار  ان   2010 عام 

ي�شتهدف عرقلة جهود كريي.
جاء هذا يف الوقت الذي اأعلن فيه م�شدر دبلوما�شي 
وزير  اأن  ام�����س  االأردن���ي���ة،  العا�شمة  رف��ي��ع يف  ع��رب��ي 
اخلارجية االأمريكي جون كريي اجتمع للمرة الثانية 

خالل اأقل من 24 �شاعة بالرئي�س الفل�شطيني.

واعلن وزير اخلارجية االمريكي جون كريي االربعاء 
من عمان ان اال�شرائيليني والفل�شطينيني يقرتبون 

من العودة اىل مفاو�شات ال�شالم.
وق��ال ك��ريي يف م��وؤمت��ر �شحايف بعد لقاء م��ع جلنة 
املبادرة العربية والرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س 
كبري  ب�شكل  الهوة  ت�شييق  �شاق متكنا من  اثر عمل 
بني الطرفني، م�شيفا نوا�شل احراز تقدم وال زلت 

اآمل بان يجل�س الطرفان حول الطاولة نف�شها.
حدوث  ع��ن  ام�����س،  كبري  فل�شطيني  م�شوؤول  واأع��ل��ن 
جون  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  مباحثات  يف  تقدم 
واالإ�شرائيلي،  الفل�شطيني  اجل��ان��ب��ني  م���ع  ك���ريي 
م�شرياً اإىل اأن كريي �شيعلن ا�شتئناف عملية ال�شالم 
قبيل مغادرته املنطقة اجلمعة. وقال امل�شوؤول الذي 
طلب عدم الك�شف عن ا�شمه لوكالة فران�س بر�س اإن 
وزير اخلارجية االأمريكي م�شمم على اأن يعلن قبل 

مغادرته اجلمعة اإعادة ا�شتئناف املفاو�شات.

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل يف 
م�شاء  زع��ب��ي��ل  يف  ���ش��م��وه  ق�����ش��ر 
املجل�س  واأع�����ش��اء  رئ��ي�����س  ام�����س 
ال�����وط�����ن�����ي االإحت���������������ادي وذل������ك 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
اآل مكتوم  ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د 
ال�شيخ  و���ش��م��و  دب����ي  ع��ه��د  ويل 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
وتبادل  دب��ي.  نائب حاكم  مكتوم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
حممد  ومعايل  مكتوم  ال  را�شد 
اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني 
اجلل�س  واأع���������ش����اء  االحت����������ادي 
مبنا�شبة  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك راج���ني 
هذا  يعيد  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل 
قيادتنا  ع��ل��ى  ال��ف�����ش��ي��ل  ال�����ش��ه��ر 
و�شعبنا ودولتنا باخلري والرخاء 
نائب  ال�شمو  �شاحب  وال��ت��ق��دم. 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي اأث��ن��ى خالل 
تبادله احلديث ورئي�س واأع�شاء 
الق�شايا  ح��ول  الوطني  املجل�س 

اإال اأننا نعول عليكم اأنتم كاإع�شاء 
يف املجل�س وممثلني الأبناء وبنات 
���ش��ع��ب��ك��م واأن����ت����م ج�����زء م����ن هذا 
كي   _ عليكم  نعول   _ ال�شعب 
تنقلوا لنا اراء النا�س وتتلم�شون 
احتياجاتهم من خالل لقاءاتكم 
ب����ه����م وم�������ن خ�������الل زي����ارات����ك����م 
الدولة  مناطق  ملختلف  امليدانية 
واأنا اأقول لكم باأننا جميعا قيادة 
وحكومة وجمل�س وطني نتعاون 

الوطنية واالجتماعية على جهود 
املجل�س واإجنازاته خالل الفرتة 
مهمة  اأن  �شموه  م��وؤك��دا  املا�شية 
تنح�شر  املجل�س  واأع�شاء  رئي�س 
ال����وط����ن وامل����واط����ن  يف خ����دم����ة 
باعتبارهم ممثلي ال�شعب وج�شر 
التوا�شل بني املواطن والقيادة .. 
بالقول  وخاطب �شموه حمدثيه 
�شحيح اأن اأبوابنا مفتوحة دائما 
ل�شماع اراء واحتياجات املواطنني 

ون��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح���د م��ن اأجل 
العزيز  دول��ت��ن��ا  وت���ط���ور  خ��دم��ة 
وامل�شتويات  ال�����ش��ع��د  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
على  مواطنينا  اإ�شعاد  اأج��ل  ومن 
الغايل.  ال���وط���ن  ه����ذا  م�����ش��اح��ة 
وا�شاف �شموه اليوم واحلمد هلل 
م�شتقرة  دول���ة  ح���دود  يف  نعي�س 
وجهود  اهلل  ب��ف�����ش��ل  وم����زده����رة 

االآباء املوؤ�ش�شني. 
)التفا�شيل �س2(

رجل يحمل طفاًل اأ�شيب يف الق�شف اجلوي على مدينة دوما قرب دم�شق )ا ف ب(

الرئي�س امل�شري املوؤقت خالل اجتماعه مع اأ�شتون  )رويرتز(

حممد بن را�شد خالل لقائه رئي�س واأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي  )وام(

•• القاهرة-وكاالت:

املوؤقت  امل�����ش��ري  ال��رئ��ي�����س  ب��ح��ث 
العليا  املمثلة  عديل من�شور، مع 
واالأمنية  اخلارجية  لل�شيا�شتني 
كاثرين  االأوروب���������ي  االحت������اد  يف 
االأو�شاع  جم��م��ل  ام�����س  اآ���ش��ت��ون، 

الراهنة على ال�شاحة امل�شرية.
تنفيذ  خطوات  اجلانبان  وناق�س 
امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة ع��ق��ب عزل 
مر�شي،  حممد  ال�شابق  الرئي�س 
اإجن���ازه من تلك املرحلة  وم��ا مت 
الد�شتور  �شياغة  الإع��ادة  متهيداً 
امل�������ش���ري وامل�������ش���ي ن��ح��و اإج�����راء 
انتخابات نيابية ورئا�شية مبكرة، 
اإج������راء  ج���ه���ود  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

امل�شاحلة الوطنية.
امل�شري  الرئي�س  نائب  عقد  كما 
حممد  ال�����دول�����ي�����ة  ل����ل����ع����الق����ات 
ال��رادع��ي، جل�شة م�����ش��اورات مع 
ا�شتعرا�س  خ��الل��ه��ا  مت  اآ���ش��ت��ون، 
ال�شاحتني  على  االأو���ش��اع  جممل 

االإقليمية والدولية.
م����ي����دان����ي����ا مت���ك���ن���ت م����روح����ي����ات 
اجلي�س امل�شري من ر�شد بع�س 
اع���ت���داءات اأن�����ش��ار االإخ����وان على 
النا�س  بعامة  اخلا�شة  ال�شيارات 
حميط  ويف  اأكتوبر  كوبري  اأعلى 

ميدان التحرير.

واأبلغت م�شادر متطابقة يونايتد 
اأ�شوات  اأن  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ب��ر���س 
اإطالق نار �شمعت يف احلي، فيما 

ل وقوع اإ�شابات. مل ي�شجَّ
م�شوؤولون  ق��ال  اخ��ر  �شعيد  على 
جنودا  اإن  امل�شرية  امل��خ��اب��رات  يف 
هجوم  يف  اأُ�شيبوا  مدنيني  و�شتة 
�شبه  يف  ع�������ش���ك���ري  م���وق���ع  ع���ل���ى 
ج��زي��رة �شيناء االأرب��ع��اء، يف حني 
اأمنية  وم�شادر  عيان  �شهود  اأف��اد 
ب�شواريخ  مزودين  م�شلحني  باأن 
ومدافع ر�شا�شة هاجموا مع�شكرا 

للجي�س يف �شبه اجلزيرة .
واأ���ش��اف م�����ش��وؤول��و امل��خ��اب��رات اأن 
هاجموا  جم���ه���ول���ني  م�����ش��ل��ح��ني 
متاأخر  وق���ت  يف  للجي�س  ث��ك��ن��ات 
�شاروخية  بقذائف  االأول  اأم�����س 
واأ�شيبت خالل  ر�شا�شة،  ومدافع 
الهجوم امراأة بر�شا�شة طائ�شة.

الليلي  ال��ه��ج��وم  اأُ���ش��ي��ب يف  ك��م��ا 
اجلي�س  �شباط  من  اثنان  اأي�شا 
م�شوؤولون  ويقول  جنود،  واأربعة 
الثكنة  يف  مت���ت  م��ع��اجل��ت��ه��م  اإن 
تكون  اأن  م���ن  خ��وف��ا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
�شيارة االإ�شعاف م�شتهدفة اأي�شا.

ويف ال�شياق اأ�شافت م�شادر اأمنية 
انفجارات  دوي  اأن  عيان  و�شهود 
�ُشمع يف املع�شكر القريب من بلدة 

رفح احلدودية.

الرئي�س امل�ضري يبحث مع اآ�ضتون املرحلة االنتقالية

هجوم بال�ضواريخ على مقرات ع�ضكرية ب�ضيناء 
واملروحيات تر�ضد انتهاكـات الإخـوان بالقاهرة

ا�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي

حممد بن را�ضد يوؤكد على مهمة املجل�س يف خدمة الوطن واملواطن

•• عوا�صم-وكاالت:

اإنهم �شيطروا على مدينة نوى يف ريف  ال�شورية  املعار�شة  قال مقاتلو 
اأعلنوا تقدمهم يف  اأف��راد اجلي�س النظامي، كما  درع��ا وقتلوا ع��ددا من 
مدينة اإدلب و�شيطرتهم على حاجز اجلومة الع�شكري يف ريف املدينة، 
بينما ا�شتمر ق�شف قوات النظام على حي القابون �شرق دم�شق، حيث ال 

يعرف م�شري مئات االأ�شر العالقة داخله.
�شيطروا  املعار�شة  مقاتلي  باأن  االإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  واأف��اد 
اال�شتباكات  ت�شتمر  بينما  نوى،  ع�شكرية يف مدينة  ع�شرة حواجز  على 
يف حميط احلواجز املتبقية يف املدينة، مما اأدى اإىل مقتل طفل واإ�شابة 
خم�شة اأ�شخا�س اآخرين بجروح يف ق�شف من قوات النظام على املدينة.

كما اأعلن اجلي�س ال�شوري احلر �شيطرته على حاجز اجلومة الع�شكري 
فيما  القرميد،  مع�شكر  على  لل�شيطرة  اإدل��ب �شمن حماوالته  ريف  يف 
اإ�شقاطها  بعد  اإدل��ب  تقدمها يف مدينة  امل�شلحة  املعار�شة  كتائب  اأعلنت 
اأ�شفني الع�شكري. واأفادت �شبكة  طائرة ميغ و�شيطرتها على حاجز تل 
�شام باأن كتائب املعار�شة وا�شلت ح�شارها وق�شفها ملع�شكر القرميد وما 
اجلومة  حاجز  تدمري  اإىل  اأدى  مما  التوايل،  على  الثاين  لليوم  حوله 
التابع لقوات النظام واال�شتحواذ على كامل االأ�شلحة والذخائر املوجودة 
الزاوية،  جبل  يف  اجل���ازر  مع�شكر  املعار�شة  ق���وات  ق�شفت  كما  ع��ن��ده، 

وجتددت اال�شتباكات بني الطرفني يف معرة النعمان بريف اإدلب.
النظام على حي  ا�شتمرار الق�شف الذي تنفذه قوات  وتزامن ذلك مع 
القابون �شرق دم�شق، حيث ال يعرف م�شري مئات االأ�شر العالقة داخله.

حماولة  يف  القابون،  حي  اإىل  تعزيزات  ال�شورية  املعار�شة  اأر�شلت  وقد 
الإخراج القوات احلكومية.

وت��ظ��ه��ر ال�����ش��ور جم��م��وع��ات من 
وهم  ال�شوارع  االإخ��وان يف  اأن�شار 
ي���ح���اول���ون ق��ط��ع ال��ط��ري��ق اأم����ام 
����ش���ي���ارات امل�����ارة واالع����ت����داء على 

ممتلكات املواطنني.
اأنهم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وي��اأت��ي ه��ذا 
الطرقات  يف  النار  باإ�شعال  قاموا 
ما اأحدث حالة من الرعب لدى 

االأهايل.
ومن جانبه، قال املحلل الع�شكري 
ال���ل���واء ع��ب��د ال���راف���ع دروي�������س اإن 
ج��م��اع��ة االإخ��������وان امل�����ش��ل��م��ني يف 

ع�شابات  اأ���ش��ل��وب  تعتمد  م�����ش��ر 
ومنهج  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة  ال���ه���اغ���ان���ا 
الرتويع  حيث  من  بيغن  مناحم 
ي�شهده  م��ا  اأن  م�شيفاً  وال��ع��ن��ف، 
ميدان رابعة العدوية ال تتحمله 
ال���ع���امل  ي������رى  ح���ت���ى  دول�������ة  اأي 
فحب�س  االإخ����وان  عنف  باأعينهم 
االأهايل يف منازلهم ونق�س املواد 
الغذائية مبا فيها حليب االأطفال 
ب�شبب اعت�شام اأن�شار االإخوان يف 

منطقة رابعة ال يتحمله اأحد.
يف ال��وق��ت ذات����ه م��ن��ع اأه����ايل حي 

ع�شر  بعد  القاهرة  جنوب  املنيل 
الرئي�س  اأن�شار  من  املئات  ام�س 
املعزول من املرور مب�شرية داخل 
احلي، واأجروهم على الرتاجع.

وق���ام���ت جم��م��وع��ات م���ن اأه����ايل 
�شعبية  جلان  بت�شكيل  املنيل  حي 
وخمارجه  احل����ي  م���داخ���ل  ع��ل��ى 
من  م��ئ��ات  ت�شم  م�����ش��رية  حملت 
الرتاجع  ع��ل��ى  م��ر���ش��ي  م���وؤي���دي 
باجتاه ميدان نه�شة م�شر حيث 
اأ�شابيع   3 قرابة  منذ  يعت�شمون 

للمطالبة بعودة مر�شي للحكم.

ــل الــــرجــــل الـــثـــاين املعار�ضة تتقدم يف درعا واإدلب وق�ضف بالقابون  ــت ــق م
ــن ــم ــي ال يف  ـــدة  ـــاع ـــق ـــل ل

•• عدن-وكاالت:

جزيرة  يف  القاعدة  تنظيم  اأعلن 
العرب ام�س االأربعاء مقتل �شعيد 
يف  التنظيم  قائد  نائب  ال�شهري 
اأنها  اليمن يف غارة جوية يعتقد 
مكان  ي��ح��دد  اأن  دون  اأم��ريك��ي��ة، 

وتوقيت مقتله.
وقال القيادي يف التنظيم اإبراهيم 
م�شور  ت�����ش��ج��ي��ل  يف  ال���رب���ي�������س 
مواطنه  اإن  االإن���رتن���ت  ع��ل��ى  ُب���ث 
امللقب  ال�شهري  �شعيد  ال�شعودي 
باأبي �شفيان االأزدي اأ�شيب ثالث 
مرات يف غارات جوية ا�شتهدفته، 

وقتل يف الرابعة.
وي��ح��ت��ل ال�����ش��ه��ري امل���رت���ب���ة 36 
مطلوبا   85 ت�����ش��م  الئ���ح���ة  يف 

لالأجهزة االأمنية ال�شعودية.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:16            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   07:14  
الع�ساء......   08:44
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ا�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي

حممد بن را�ضد يوؤكد على مهمة املجل�س يف خدمة الوطن واملواطن
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل يف 
ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء ام�س 
الوطني  املجل�س  واأع�شاء  رئي�س 
االإحت�����ادي وذل����ك ب��ح�����ش��ور �شمو 
ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را���ش��د 
و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���ب���ادل 
حممد بن را�شد ال مكتوم ومعايل 
املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأحمد  حممد 
ال���وط���ن���ي االحت���������ادي واأع�������ش���اء 
والتريكات  ال���ت���ه���اين  اجل���ل�������س 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  مبنا�شبة 
اأن  وت���ع���اىل  ت���ب���ارك  اهلل  راج�����ني 
على  الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا  يعيد 
باخلري  ودولتنا  و�شعبنا  قيادتنا 
والرخاء والتقدم. �شاحب ال�شمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي اأث��ن��ى خالل 
واأع�شاء  ورئي�س  احلديث  تبادله 
الق�شايا  ح��ول  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الوطنية واالجتماعية على جهود 
الفرتة  واإجن��ازات��ه خالل  املجل�س 
مهمة  اأن  �شموه  م��وؤك��دا  املا�شية 

امل��وا���ش��ي��ع وال��ق�����ش��اي��ا التي  م���ن 
اخلدمات  اف�����ش��ل  ب��ت��ق��دمي  تعنى 
ل��ل��م��واط��ن ول��ك��ل امل��ق��ي��م��ني على 
ار�شنا الطيبة وتوفري كل اأ�شباب 
الراحة والكرامة والعي�س الكرمي 
اأف��راد جمتمع دولة  لكل فرد من 
االمارات.  واإىل ذلك توجه ع�شو 
�شلطان  ال�شيد  الوطني  املجل�س 
ب���ن را����ش���د ال��ظ��اه��ري ن��ي��اب��ة عن 
زمالئه بال�شكر والوالء والعرفان 
ع��ل��ى ما  ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة  اإىل 
املجل�س  مل�شرية  رعاية  من  توليه 
ال��وط��ن��ي م���ن اأج����ل مت��ك��ي��ن��ه من 

بهم ومن خالل زياراتكم امليدانية 
ملختلف مناطق الدولة واأنا اأقول 
وحكومة  قيادة  جميعا  باأننا  لكم 
وجم��ل�����س وط��ن��ي ن��ت��ع��اون ونعمل 
ك��ف��ري��ق واح����د م���ن اأج����ل خدمة 
كافة  على  العزيز  دولتنا  وتطور 
ال�����ش��ع��د وامل�����ش��ت��وي��ات وم���ن اأجل 
اإ�شعاد مواطنينا على م�شاحة هذا 
ال��وط��ن ال���غ���ايل. وا����ش���اف �شموه 
اليوم واحلمد هلل نعي�س يف حدود 
بف�شل  وم��زده��رة  م�شتقرة  دول��ة 
املوؤ�ش�شني  االآب�������اء  وج���ه���ود  اهلل 
وبطاقات اأبناء وبنات هذا ال�شعب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
املجل�س  اأع�����ش��اء  واأخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
لالحتاد والفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
نهج  على  �شاروا  امل�شلحة  للقوات 
روؤاهم  ويعطون من  ورا�شد  زاي��د 
وجهودهم وحكمتهم وحبهم لهذا 
الإ�شعاد  م��ال��دي��ه��م  وك���ل  ال���وط���ن 
م�شتقبل  وت����اأم����ني  م��واط��ن��ي��ه��م 
�شوء  ك��ل  م��ن  وحمايتهم  عيالهم 

تنح�شر  املجل�س  واأع�شاء  رئي�س 
وامل�����واط�����ن  ال�����وط�����ن  يف خ����دم����ة 
باعتبارهم ممثلي ال�شعب وج�شر 
التوا�شل بني املواطن والقيادة .. 
بالقول  حمدثيه  �شموه  وخاطب 
دائما  اأبوابنا مفتوحة  اأن  �شحيح 
ل�شماع اراء واحتياجات املواطنني 
اإال اأننا نعول عليكم اأنتم كاإع�شاء 
يف املجل�س وممثلني الأبناء وبنات 
���ش��ع��ب��ك��م واأن����ت����م ج�����زء م����ن هذا 
كي   _ عليكم  ن��ع��ول   _ ال�شعب 
وتتلم�شون  النا�س  اراء  لنا  تنقلوا 
لقاءاتكم  خالل  من  احتياجاتهم 

املقد�شة  ال��وط��ن��ي��ة  ر���ش��ال��ت��ه  اأداء 
ح��ي��ال ال��وط��ن وامل��واط��ن معترا 
م��ن��ذ عهد  امل��ع��ط��اءة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن 
ثراهما  اهلل  ط��ي��ب  ورا����ش���د  زاي����د 
عطاءاتها  م���ن  ي���وم���ا  ت��ب��خ��ل  مل 
مامن  ك��ل  توفري  على  وحر�شها 
يعي�س  امل��واط��ن  يجعل  اأن  ���ش��اأن��ه 
وا�شتقرار  واأم��ن  و�شهالة  خري  يف 
واقت�شادي  واج��ت��م��اع��ي  معي�شي 
قيادتنا  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  و���ش��ي��ا���ش��ي 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة 
و�شاحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 

ال��ط��ي��ب ال���ذي ن��ك��ن ل��ه ك��ل املودة 
واالإخ��ال���س واالإع��ت��زاز مبا و�شل 
اإليه من م�شتويات علمية وتقنية 
وثقافية واإدارية جعلت من دولتنا 
دولة رائدة وقدوة يف �شتى امليادين 
ال�شيما يف املجاالت االإن�شانية التي 
نفتخر باأننا رواده��ا ويف قطاعات 
وال�شياحة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  االإدارة 
واال����ش���ت���ث���م���ار وغ����ريه����ا. واأ�����ش����اد 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
القائم  بالتعاون  مكتوم  ال  را�شد 
الوطني  واملجل�س  احلكومة  ب��ني 
العديد  يف  ال����دائ����م  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

م��ان�����ش��ك��ر اهلل عليه  وه����ذا  وع����وز 
علينا  اأن��ع��م  وت��ع��اىل  �شبحانه  اأن���ه 
واأع��ط��ان��ا ق��ي��ادة ���ش��احل��ة حكيمة 
ومعطاءة  وار�شها  ل�شعبها  وفية 
اللقاء  خ���ت���ام  ويف  ح��������دود.  ب����ال 
ال�شيخ ماجد  �شمو  ال��ذي ح�شره 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
من�شور  ال�����ش��ي��خ  و����ش���م���و  ب���دب���ي 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
حممد  بن  عبدالرحمن  ومعايل 
ومعايل  ال�شحة  وزي���ر  ال��ع��وي�����س 
مدير  ال�شيباين  اإبراهيم  حممد 
ال�شمو حاكم  �شاحب  دي��وان  ع��ام 
�شاحي  ال���ف���ري���ق  وم����ع����ايل  دب�����ي 
خلفان متيم القائد العام ل�شرطة 
ال�����ش��ي��وخ وكبار  دب����ي وع�����دد م���ن 
امل�شوؤولني يف الدولة اأدى �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال 
واأع�شاء  ورئي�س  وال�شيوخ  مكتوم 
الوطني االحتادي �شالة  املجل�س 
امل���وىل عز  امل��غ��رب جماعة ودع���وا 
عزيزة  ق��ي��ادت��ن��ا  يحفظ  اأن  وج���ل 
يحمى  واأن  واأه��ل��ه  للخري  حمبة 
هذا  ومكروه.  �شر  كل  من  دولتنا 
االإفطار  ط��ع��ام  اجل��م��ي��ع  وت���ن���اول 
نائب  ال�شمو  �شاحب  م��ائ��دة  اىل 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الرم�شانية  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 

العامرة.
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

ال�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بح�ضور هزاع بن زايد

اأمانة تنفيذي اأبوظبي تنظم اأم�ضية رم�ضانية ملوظفي احلكومة
•• ابوظبي- وام:

�شهد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان م�شت�شار االأمن الوطني نائب 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اأبوظبي االأم�شية الرم�شانية التي 
للمجل�س  العامة  االأمانة  نظمتها 
اأبوظبي ملوظفي  التنفيذي الإمارة 
الدوائر واجلهات التابعة حلكومة 
املعايل  اأ�شحاب  بح�شور  اأبوظبي 
وعدد  التنفيذي  املجل�س  اأع�����ش��اء 
غفري  وجمع  امل�شوؤولني  كبار  م��ن 
االف  ثالثة  جت��اوز  املوظفني  م��ن 
اأبوظبي  م��رك��ز  وذل���ك يف  م��وظ��ف 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س. وق����ام �شمو 
ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان بتفقد 
عدد من االأجنحة التي �شاركت بها 
خالل  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  بع�س 
هيئة  منها  الرم�شانية  االأم�شية 
االحتاد  وط��ريان  اأبوظبي  ال�شحة 
و�شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع 
والهالل االأحمر واالحتاد الن�شائي 

الآي��ات من  بتالوة عطرة  االأم�شية 
الذكر احلكيم تالها ف�شيلة ال�شيخ 
�شاحب  �شيوف  اأح��د  عباد  ف��ار���س 
اهلل.  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
ال�شيخ  م���ع���ايل  ال���ق���ى  ذل�����ك  ب���ع���د 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئي�س  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
اللقاء  ه����ذا  اإن  ف��ي��ه��ا  ق����ال  ك��ل��م��ة 
بالكوادر  االهتمام  يعر عن مدى 
الب�شرية يف حكومة اأبوظبي والتي 
للعمل  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل���ح���رك  مت��ث��ل 
لتعزيز  االأم��ث��ل  واالأداة  واالإجن����از 
م�شرية التقدم واالرتقاء مبختلف 
معاليه  واأ���ش��اف  العمل.  قطاعات 
ع���ن مدى  ي��ع��ر  ال���ل���ق���اء  ه����ذا  اإن 
التالحم بني املوظفني يف حكومة 
بكل  العمل  اإىل  داع��ي��ا   .. اأب��وظ��ب��ي 
على  للمحافظة  واق���ت���دار  ك��ف��اءة 
االإجن������������ازات امل��ت��ح��ق��ق��ة وال���ب���ن���اء 
التنمية  م�شرية  يف  لل�شري  عليها 
لتوجيهات  وف��ق��ا  وذل���ك  ال�شاملة 

زايد  ال�شيخ  ج��ام��ع  وم��رك��ز  ال��ع��ام 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة  الكبري 
والثقافة اإىل جانب جناح الدكتور 
فيه  يعر�س  ال��ذي  اخل��وري  اأحمد 
التاريخية  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م���ن  ع����دد 
�شموه خالل  وت��ب��ادل  وال��رتاث��ي��ة. 
االإعالميني  مع  التهاين  االأم�شية 
مبنا�شبة  الفعالية  يف  املتواجدين 
ح���ل���ول ���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك. 
وتعتر هذه االأم�شية من املبادرات 
االأمانة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي��ة 
العام  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
التوجهات  م��ع  ان�����ش��ج��ام��ا  امل��ا���ش��ي 
االهتمام  اإىل  الرامية  احلكومية 
للموظفني.  االجتماعي  باجلانب 
�شعار  حتمل  التي  االأم�شية  وتعد 
- برزتكم عندنا - من�شة م�شرتكة 
مع  املوظفون  خاللها  م��ن  يلتقي 
اأجواء  يف  اأبوظبي  حكومة  قيادات 
م��ن االأل���ف���ة وامل��ح��ب��ة مب��ا ينعك�س 
ايجابا على تقوية الروابط املهنية 
وبداأت  بينهم.  فيما  وال�شخ�شية 

وعلى  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  وروؤى 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة.  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
و�شكر معاليه �شمو ال�شيخ هزاع بن 
اآل نهيان على ح�شور �شموه  زاي��د 
ت�شجيعه ومتابعته  االأم�شية وعلى 
التي  امل��ب��ادرات  ملثل هذه  الدائمني 
تعزز اأجواء االألفة بني العاملني يف 
اأبوظبي. كما قدم معاليه  حكومة 
ال�شكر لكافة املوظفني وحثهم على 
موا�شلة العمل والتميز يف االأداء. 
الوثائقي  الفيلم  عر�س  ذل��ك  تال 
وط���ن ال��ع��ط��اء ال���ذي ي��ت��ن��اول قيم 
الرم�شانية  والتقاليد  ال��رتاب��ط 
م�شتعر�شا  االإم������ارات  جمتمع  يف 
واالجتماعية  اخل��ريي��ة  امل���ب���ادرات 
يف عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

الذي ر�شخ قيم التالحم والرتابط 
النهج  امل��ج��ت��م��ع وه����و  ف���ئ���ات  ب���ني 
ي��وا���ش��ل م�����ش��ريت��ه �شاحب  ال����ذي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل.  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اأحمد  را�شد  املليون  �شاعر  واأل��ق��ى 
فيهما  تغنى  ق�شيدتني  الرميثي 
معرا  احلكيمة  وقيادته  بالوطن 
والتعا�شد  ال���ت���الح���م  م����دى  ع���ن 
بني اأبناء ال�شعب وقيادتهم. وقدم 

ال��ك��ع��ب��ي مدير  ال���دك���ت���ور ج���م���ال 
ال��ع��م��الء واالت�شال  دائ���رة خ��دم��ة 
ال�شحة  ه���ي���ئ���ة  يف  امل����وؤ�����ش���������ش����ي 
حما�شرة �شحية حتدث فيها عن 
ال�شليمة يف  ال�شحية  العادات  اأبرز 
ا�شتغالل  وك��ي��ف��ي��ة  رم�����ش��ان  �شهر 
ال�شهر الف�شيل لال�شتفادة منه يف 
واالبتعاد  الغذائية  العادات  تنظيم 
بال�شحة.  امل�����ش��رة  ال����ع����ادات  ع���ن 
خرييا  م���زادا  االم�شية  وت�شمنت 

ال�شخ�شية  ب��امل��ق��ت��ن��ي��ات  ل��ل��ت��رع 
او  ت��راث��ي��ة  او  ك��ان��ت ثقافية  ���ش��واء 
قيمة  ذات  مقتنيات  اأي���ة  اأو  فنية 
اأو م��ع��ن��وي��ة وب��ي��ع��ه��ا خالل  م��ال��ي��ة 
بريعها  وال���ت���رع  اخل�����ريي  امل�����زاد 
ل�شالح اإحدى املوؤ�ش�شات اخلريية. 
و�شهدت االأم�شية فقرة للم�شابقات 
ت�����ش��م��ن��ت م���ع���ل���وم���ات ع����ن اإم������ارة 
اأبوظبي واأخرى عامة ومت تقدمي 

اجلوائز للفائزين.

حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �ضلة اجلنازة على جثمان �ضعيد �ضامل امل�ضافري
•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ���س اخليمة و�شمو  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  اأدى �شاحب 
ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة ع�شر ام�س �شالة اجلنازة على جثمان 
املغفور له باإذن اهلل �شعيد �شامل امل�شافري الذي وافته املنية ام�س. كما اأدى ال�شالة يف م�شجد ال�شيخ 
را�شد بن �شعيد اآل مكتوم مبنطقة اخلران يف راأ�س اخليمة ال�شيخ �شعود بن خالد بن حميد القا�شمي 
وال�شيخ عبداهلل بن حميد بن عبداهلل القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وال�شيخ 
امل�شوؤولني  من  وع��دد  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  �شقر  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  خالد 
واملواطنني واملقيمني. و�شيع جثمان املغفور له اإىل مثواه االأخري يف مقرة اخلران براأ�س اخليمة. وقدم 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وال�شيوخ واجب العزاء واملوا�شاة اإىل اأجنال واأخوان الفقيد وذويه .. 

داعني اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اآله وذويه ال�شر وال�شلوان.

القائم باأعمال النائب العام بدبي ياأمر 
بحب�س املتهم بالعتداء على �ضائق احلافلة

•• دبي-وام:

العام المارة دبي بحب�س  النائب  باأعمال  القائم  املطوع  امل�شت�شار يو�شف ح�شن  امر 
و�شائل  ع��ر  امل��ت��دوال��ة  الواقعة  يف  بال�شرب  احلافلة  �شائق  على  ب��االع��ت��داء  املتهم 
التوا�شل االجتماعي وذلك على ذمة التحقيق. وكانت نيابة ديرة قد تولت التحقيق 
مع املتهم فور تلقي ملف البالغ من ال�شرطة حيث قامت مبواجهة املتهم بالفيديو 
واأ�شار  اقواله  ل�شماع  عليه  املجني  ا�شتدعاء  وق��ررت  اليوتيوب  موقع  على  املتدوال 
املطوع اىل ان القانون يف دولة االمارات يطبق على الكافة وي�شاوي بني اجلميع امام 
الق�شاء دون متييز ووفقا لد�شتور دولة االم��ارات العربية املتحدة يتمتع االجنبي 

باحلقوق واحلريات كافة املن�شو�س عليها يف املعاهدات واملواثيق الدولية.

اخليم الرم�ضانية يف جامع ال�ضيخ زايد الكبري ت�ضتقبل 170 األف �ضائم خلل الأ�ضبوع الأول من رم�ضان
•• اأبوظبي-وام:

يف  الرم�شانية  اخل��ي��م  ا�شتقبلت 
 170 الكبري  زاي��د  ال�شيخ  جامع 
االأول  االأ�شبوع  خالل  �شائم  األف 
م��ن رم�����ش��ان امل���ب���ارك وذل���ك من 
خالل م�شروع اإفطار �شائم الذي 
له  امل��غ��ف��ور  روح  ع��ن  �شنويا  ي��ق��ام 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال�شهر  ط��ي��ل��ة  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب 
التي  املكيفة  اخل��ي��م  يف  الف�شيل 

تن�شب يف �شاحات اجلامع.
وي��ق��دم امل��رك��ز ي��وم��ي��ا م��ن خالل 
م�����ش��روع اإف���ط���ار ���ش��ائ��م ب��ني 21 
اإف��ط��ار يقوم  األ��ف وجبة   24 اىل 
القوات  �شباط  ن��ادي  بتجهيزها 
تكون  بحيث  اأبوظبي  يف  امل�شلحة 
احتياجات  تراعي  وجبة متكاملة 
ال�شائمني يف حني يقوم عدد من 
جامع  مركز  �شكلها  التي  اللجان 
الكبري من موظفيه  زايد  ال�شيخ 
ال�شائمني  بخدمة  وامل��ت��ط��وع��ني 
تفا�شيل  ك����ل  ع���ل���ى  وال�����وق�����وف 
واالإ�شراف  وامل��ت��اب��ع��ة  اال���ش��ت��ع��داد 
وقد خ�ش��س املركز خيما الإفط�ار 

الن�شاء والعائالت.
زايد  ال�شيخ  جامع  مركز  وي��ق��وم 
الكبري بتنظيم �شري العمل خالل 
بالتعاون  وذل��ك  الف�شيل  ال�شهر 
م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
مديرية  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  ب����ال����دول����ة 
العامة  بالقيادة  املعنوي  التوجيه 

وال�شكينة  ال��ه��دوء  من  حالة  اإىل 
وال�����ش��ف��اء وال���ت���اأم���ل. وع���ر عدد 
�شعادتهم  ع���ن  ال�����ش��ائ��م��ني  م���ن 
ل��ت��ن��اول طعام  ي��وم��ي��ا  ب��ال��ت��وج��ه 
ال�شيخ  ج��ام��ع  �شاحة  يف  االإف��ط��ار 
اأب��وظ��ب��ي داعني  زاي���د ال��ك��ب��ري يف 
الكبري  للراحل  واملغفرة  باخلري 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ومثمنني 
جهود القائمني على هذا امل�شروع 
اخل����ريي ال����ذي ي���وؤك���د دائ���م���ا اأن 
االإم������ارات رائ����دة يف ع��م��ل اخلري 
ممن  �شواء  املحتاجني  وم�شاعدة 
اأي  اأو يف  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  ي��ق��ي��م��ون 

مكان اآخر يف العامل.
ال�شيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  اأن  ي���ذك���ر 
�شوؤون  ل��وزارة  التابع  الكبري  زايد 
ومتابعة  برعاية  يحظى  الرئا�شة 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
وتاأ�ش�س املركز ليكون نواة للحركة 
تتمحور  التي  والفكرية  الثقافية 
ح�������ول اجل�����ام�����ع ان����ط����الق����ا من 
التي  والوطنية  الثقافية  القيمة 
التي  والقي�م  املفاهي�م  ع��ن  تعر 
ر�شخها املغفور له ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان 
الوجدان  يف  املتجذرة  القيم  تلك 
امتدادا  ت�����ش��ك��ل  وال���ت���ي  وال���وع���ي 
من  امل�شتلهمة  الوطنية  للهوية 

تعاليم الدين احلنيف. 

الداخلية  ووزارة  امل�شلحة  للقوات 
ابوظبي  �شرطة  ق��ي��ادة  يف  ممثلة 
وم����دي����ري����ة امل��������رور وال�����دوري�����ات 
وال�شالمة  ال����ط����وارئ  واإدارات 
العامة و املهام اخلا�شة و الدفاع 
الن�شائية  ال�������ش���رط���ة  و  امل������دين 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل دائ�����رة ال��ن��ق��ل يف 
االأحمر  ال��ه��الل  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ���ش��ب��اط  ون����ادي 

ومركز اإدارة النفايات بابوظبي.
وزارة  م�������ع  امل�������رك�������ز  وي����ن���������ش����ق 
املرور  ح��رك��ة  لتنظيم  ال��داخ��ل��ي��ة 
باجلامع  امل��ح��ي��ط��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
والإعداد  املختلفة  امل��داخ��ل  وعلى 
خ���ط���ط ال�����ط�����وارىء م����ن خالل 
واإطفاء  اإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ارات  ت��وف��ري 

ل��ت��اأم��ني راح���ة و���ش��الم��ة امل�شلني 
ال�شهر  ط���������وال  وال���������ش����ائ����م����ني 
�شبط  على  واالإ���ش��راف  الف�شيل 
االأم���ن وح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام يف اخليم 
الرم�شانية. كما مت التن�شيق مع 
نقل  لت�شهيل عملية  النقل  دائ��رة 
مناطق  خمتلف  م��ن  ال�شائمني 
اأب��وظ��ب��ي اإىل م��وق��ع االإف���ط���ار يف 
اأن  دون  ي���وم���ي  ب�����ش��ك��ل  اجل���ام���ع 

يواجهوا اأية �شعوبات.
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  وتقدم 
الطبية  الرعاية  �شحة  ال�شحية 
الكرمي  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  ط������وال 
زايد  ال�شيخ  ج��ام��ع  يف  للم�شلني 
انطالقا  اأب����وظ����ب����ي  يف  ال���ك���ب���ري 
االجتماعية  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  م���ن 

الهادفة  ال���دائ���م���ة  وم���ب���ادرات���ه���ا 
يف  خا�شة  املجتمع  اأف���راد  خلدمة 
تقدمي  ب��ه��دف  الف�شيل  ال�����ش��ه��ر 
للحاالت  ال�������ش���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
اال�����ش����ع����اف����ي����ة ل���ل���م�������ش���ل���ني ممن 
العاجلة  ل���ل���رع���اي���ة  ي���ح���ت���اج���ون 
املزمنة  االأم���را����س  ذوي  خ��ا���ش��ة 
�شركة  وت����وؤم����ن  ال�������ش���ن.  وك����ب����ار 
ومتري�شيا  طبيا  ط��اق��م��ا  �شحة 
م��وؤه��ال و���ش��ي��ارة اإ���ش��ع��اف جمهزة 
ل����ت����ق����دمي خ������دم������ات ال����رع����اي����ة 
للفعاليات  االإ���ش��ع��اف��ي��ة  ال�شحية 
جامع  يف  امل���ق���ام���ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
�شهر  ط���وال  الكبري  زاي���د  ال�شيخ 
فرتة  خ��ا���ش��ة  الف�شيل  رم�����ش��ان 
االإف��ط��ار و���ش��الة ال��رتاوي��ح. من 

جهة اأخرى ا�شتقبل جامع ال�شيخ 
األ��ف م�شل  الكبري نحو70  زاي��د 
االأ�شبوع  يف  ال���رتاوي���ح  ���ش��الة  يف 
ي���وؤم  ح��ي��ث  رم�������ش���ان  م���ن  االأول 
جموع امل�شلني ال�شيخ فار�س عباد 
حتى العا�شر من ال�شهر الف�شيل 
م�شابيح  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  وذل����ك 
املركز  ي�شت�شيف  الذي  رم�شانية 
من خالله نخبة من قراء القراآن 
الكرمي الإحياء �شالتي الرتاويح 
والتهجد. ويحظى اجلامع باإقبال 
كبري من امل�شلني من كافة اأنحاء 
دينيا  معلما  ب��و���ش��ف��ه  االإم������ارات 
بارزا و�شرحا معماريا كبريا يثري 
نفو�س  يف  واالإع����ج����اب  ال��ده�����ش��ة 
دائما  ت��ق��وده��م  بطريقة  زائ��ري��ه 

رئي�س الربملان العربي يثمن 
عاليا توجيهات رئي�س الدولة 
باطلق حملة م�ضر يف قلوبنا

•• القاهرة-وام:

ث���م���ن م���ع���ايل اأح����م����د ب����ن حممد 
الرملان  رئ��ي�����س  اجل������روان  را����ش���د 
ال��ع��رب��ي ع��ال��ي��ا ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
قلوبنا  يف  م�����ش��ر  ح��م��ل��ة  ب���اط���الق 
العربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل��دع��م 
وامل�شاهمة يف تعزيز البنى التحتية 
م�شاندة  امل�����ج�����االت  خم���ت���ل���ف  يف 
واأثنى   . ال�شقيق  امل�شري  لل�شعب 
اجل��روان على ال��دور الكبري الذي 
تقوم به مثل هذه املبادرات يف دعم 
ا�شتقرار م�شر اقت�شاديا و�شيا�شيا 
.. م�شريا اإىل اأن م�شاندة م�شر يف 
ه��ذه االأزم���ة امن��ا ي��دل على مدى 
االأخ����وة بني  روح  وا���ش��ت��م��رار  عمق 
بلدا  باعتبارهما  واالإم���ارات  م�شر 
واح������دا و���ش��ع��ب��ا واح������دا . واع����رب 
العربي عن  معايل رئي�س الرملان 
ل��ق��ي��ادة االم���ارات  �شكره واج��الل��ه 
�شباقة  كانت  طاملا  التي  احلكيمة 
بالذات  م�شر  يف  ا�شقائها  ل��دع��م 

والعامل العربي واال�شالمي.

الهلل الأحمر الماراتي يقدم م�ضاعدات رم�ضانية للمعوزين واملحتاجني يف غينيا بي�ضاو
•• اأبوظبي-وام:

ق�����دم�����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االح����م����ر 
رم�شانية  ���ش��ل��ة   200 االم���ارات���ي���ة 
غينيا  جمهورية  يف  ال�شائمني  اىل 

بي�شاو.
وقامت �شفارة االمارات يف العا�شمة 
ال�شنغالية داكار بت�شليم نائب رئي�س 
غينيا بي�شاو لل�شوؤون الدينية �شالل 
االف��ط��ار ال��رم�����ش��ان��ي��ة امل��ق��دم��ة من 
لي�شتفيد  االماراتي  االحمر  الهالل 
ال�شائمني  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  م��ن��ه��ا 

والفقراء واملعوزين بغينيا بي�شاو.
وحت��ت��وى ال�����ش��ل��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة على 
مواد غذائية خمتلفة كال�شكر واالأرز 

والزيت واحلليب.
وت���وا����ش���ل ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
داخل  فروعها  �شبكة  االإماراتي عر 
الدولة ومكاتبها املنت�شرة يف العديد 
من دول العامل وعن طريق �شفارات 
تنفيذ  ال�����دول  ال���دول���ة يف خم��ت��ل��ف 
االإن�شانية  امل�������ش���اري���ع  م����ن  ح���زم���ة 
موؤخرا  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  واخل���ريي���ة 
الكرمي  رم�شان  �شهر  حملة  �شمن 

لعام 1434 ه�.
ال�شائم  اإف�����ط�����ار  م�������ش���روع  وي����ع����د 
وتوزيع  ال��رم�����ش��اين  امل���ري  وت���وزي���ع 
اأهم  من  العيد  وك�شوة  الفطر  زك��اة 
تنفذها  التي  الرم�شانية  امل�شاريع 
الهيئة  �شركاء  مع  بالتعاون  الهيئة 
املح�شنني  م����ن  االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
واملقيمني  املواطنني  من  واخلريين 
الهالل  هيئة  واع��ت��م��دت  ب��ال��دول��ة. 
21 مليونا  االإماراتي مبلغ  االأحمر 

و 682 األفا و 688 درهما لتعزيز 
الدولة  خ����ارج  االإن�����ش��ان��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
خالل �شهر رم�شان. وتقدر ميزانية 
اإفطار  امل��و���ش��م��ي��ة  رم�����ش��ان  ب���رام���ج 
العيد  ك�شوة  و  الفطر  وزك���اة  �شائم 
ه����ذا ال���ع���ام ب���ح���وايل 9 م���الي���ني و 
من  وت�شتفيد   .. دره���م  األ���ف   200
هذه الرامج 71 جهة يف 53 دولة 
حول العامل. وحددت الهيئة امليزانية 
ال�شائم  اإفطار  لرنامج  التقديرية 

خارج الدولة بخم�شة ماليني درهم 
ال��ف��ط��ر بثالثة  ف��ي��م��ا ق�����درت زك�����اة 
اإىل ج��ان��ب مليون و  م��الي��ني دره���م 
العيد  ك�شوة  ع��ن  ع��ب��ارة  األ���ف   200
..كما قامت الهيئة ب�شحن 977.6 
ال��ت��م��ور لتوزيعها  ط��ن م��ن م��ك��رم��ة 
ع��ل��ى االأ�����ش����ر ال���ف���ق���رية وحم�����دودي 
الدخل يف عدد من الدول االأفريقية 
وا�شرتاليا  واالآ���ش��ي��وي��ة  واالأوروب���ي���ة 

وذلك مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل.

الهلل الأحمر وم�ضت�ضفى برجيل توقعان مذكرة لتقدمي العلج للمحتاجني 
برجيل  م�شت�شفى  عام  مدير  وق��ال  اخلا�شة.  االحتياجات 
االإماراتي  االأحمر  الهالل  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  اإن 
ب�شماته  ت��رك  اإىل  ال��دائ��م  امل�شت�شفى  �شعي  اإط���ار  ي��اأت��ي يف 
وح��ر���ش��ه على  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اخل��ريي��ة يف جم���ال 
دعم وت�شجيع العمل االإن�شاين واخلريي الذي اأ�شبح من 
املتحدة واقتداء بنهج  العربية  االإم��ارات  اأب��رز �شمات دولة 
القيادة الر�شيدة للدولة يف ت�شجيع وب�شط العمل اخلريي 
واالإن�شاين داخل الدولة وخارجها. ونوه الدكتور �شام�شري 
بالدور الرائد الذي ي�شطلع به الهالل االأحمر يف جماالت 
امل�شاعدة  ت��ق��دمي  م��ن خ��الل  واالإن�����ش��اين  العمل اخل���ريي 
والدعم للمعوزين واملحرومني واملنكوبني وتواجده الدائم 
وال�شريع و�شط املت�شررين يف مناطق خمتلفة من العامل 
الكوارث  مت�شرري  معاناة  تخفيف  يف  بجهوده  ..م�شيدا 
يف  واملحتاجني  والالجئني  امل�شلحة  والنزاعات  الطبيعية 
وامل�شاعدات  االإغاثية  الرامج  ..مثمنا  الدول  العديد من 
الفئات  اأج��ل  من  االأحمر  الهالل  ينفذها  التي  االإن�شانية 
االأ�شد �شعفا وحاجة يف عدد من دول العامل مبا ي�شهم يف 
حت�شني االأو�شاع االإن�شانية وال�شحية وتوفري االحتياجات 
ال�شرورية لهم. واتفق اجلانبان مبوجب مذكرة التفاهم 
بينهما  القائمة  االإن�شانية  ال�شراكة  وتفعيل  تعزيز  على 
التي  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ر���ش��ال��ة  ع��الق��ة م�شرتكة حتقق  وب��ن��اء 
تهدف اىل حتقيق االأهداف ال�شامية والتي قوامها حماية 
من  امل��ع��وزة  الفئات  معاناة  من  والتخفيف  االإن�شان  حياة 

املر�شى وتقدمي الرعاية الطبية والعالجية لهم.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي وم�شت�شفى برجيل 
اخلريي  العمل  لت�شجيع  تهدف  م�شرتكة  تفاهم  مذكرة 
االإغاثي  ال��ت��ط��وع  ثقافة  وت��ع��زي��ز  والتعليمي  واالإن�����ش��اين 
مل�شت�شفى  والعالجية  الطبية  واخلدمات  اجلهود  وتفعيل 
املعوزة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  للمر�شى  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  برجيل 
الرعاية  ب��ت��ق��دمي  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن  للتخفيف  وامل��ح��ت��اج��ة 
جانب  من  التفاهم  مذكرة  وقع  والأ�شرهم.  لهم  ال�شحية 
الهالل �شعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي االأمني العام 
وم��ن جانب م�شت�شفى  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
امل�شت�شفى  ع��ام  مدير  فاياليل  �شام�شري  الدكتور  بارجيل 
وذلك يف مقر الهالل االأحمر الرئي�شي باأبوظبي. ورحب 
���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ت��ي��ق ال��ف��الح��ي ب��ال�����ش��راك��ة مع 
م�شت�شفى برجيل من اأجل تو�شعة مظلة العمل االإن�شاين 
اأفراد املجتمع  ون�شر روح العطاء اخلريي والتطوعي بني 
ات�شاقا  كانوا  اأينما  واملحتاجني  ال�شعفاء  مل�شاندة  املحلي 
الر�شيدة.  القيادة  وتوجيهات  للدولة  اخل��ريي  النهج  مع 
ع��ل��ى جتذير  االأح���م���ر يعمل  ال��ه��الل  اأن  ال��ف��الح��ي  واأك����د 
العمل االإن�شاين واخلريي حمليا ودوليا وتعزيز ال�شراكة 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  كافة  م��ع  االإ�شرتاتيجية 
واخل���ا����ش���ة ل��ي�����ش��ل ال��ع��ط��اء االإن�������ش���اين ل��ل��ه��الل االأحمر 
وم�شاعدته اخلريية واالإغاثية املتنوعة للعديد من الفئات 
وذوي  ال�����ش��ن  وك��ب��ار  واملتعففني  امل��ع��وزي��ن  م��ن  ال�شعيفة 
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نظمته الداخلية يف نادي دبي للمعاقني

)جمل�س رم�ضاين( يوؤكد: املعاقون ير�ّضخون ثقافة احرتام القانون

املجل�س الرم�ضاين البيئي يف عجمان يناق�س هدي الإ�ضلم يف التنمية امل�ضتدامة

حما�ضرة »كنوز رم�ضان« يف الطب الوقائي بعجمان

الذي  ال��رم�����ش��اين،  املجل�س  م�����ش��ارك��ون يف  اأك���د 
باالأمانة  القانون،  اح��رتام  ثقافة  مكتب  نظمه 
العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ن��ادي دب��ي للمعاقني  وزي��ر الداخلية، وذل��ك يف 
اأن فئة املعاقني ت�شهم ب�شورة فاعلة يف تر�شيخ 
واأجمعوا  املجتمع،  يف  ال��ق��ان��ون  اح���رتام  ثقافة 
القوانني  اح����رتام  م��ف��ه��وم  ن�شر  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
االأعراف  املكتوبة  وغ��ري  الت�شريعات   املكتوبة 
والقيم والعادات االإيجابية و�شط اأفراد املجتمع، 

وتر�شيخ املفهوم كثقافة اجتماعية لديهم.
اأقامها  ال��ت��ي  اال�شتثنائية  اجلل�شة  يف  واأك����دوا 
امل��ك��ت��ب، مب�����ش��ارك��ة اإع��الم��ي��ني وخم��ت�����ش��ني يف 
حماية  يف  القوانني  اأهمية  االجتماعي،  العمل 
احلريات،  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  واالأرواح  احل��ق��وق 
م�شيفني اأن ذلك يعزز قناعة االأفراد باحرتام 
القانون من منطلق املبداأ القائم على االقتناع، 

ولي�س منطلق اخلوف من العقوبة.
ال���دك���ت���ور ����ش���الح ع��ب��ي��د الغول،  امل���ق���دم  وق�����ال 
م���دي���ر م��ك��ت��ب ث��ق��اف��ة اح������رتام ال���ق���ان���ون، اإن 

ال��ع��م��ود االأ���ش��ا���ش��ي ل��غ��ر���س ه����ذه ال��ث��ق��اف��ة هو 
امل���ع���رف���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة واالط��������الع ع���ل���ى اأح���ك���ام 
اأن  م�شيفاً  وت��درج��ات��ه،  بتخ�ش�شاته  ال��ق��ان��ون 
االأفراد  الكثري من  اأن  اأثبتت  العملية  التجربة 
ت��ب��ع��ات ق��ان��ون��ي��ة خطرة  ي��ق��ع��ون مب�����ش��اك��ل ذات 
اأن   اإىل  م�شرياً  القانون،  باأحكام  نتيجة جهلهم 
م�شوؤولية  تتحمل  امل���دين  املجتمع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
اجتماعية، وتلعب دوراً مهماً يف توعية االأفراد 
ب��ال��ق��وان��ني ال��ن��اف��ذة يف امل��ج��ت��م��ع، ���ش��واء كانت 
ت�شريعات مكتوبة اأو قيماً وتقاليد اتفق املجتمع 

باأكمله على �شرورة احرتامها.
�شريحة  ي�شكلون  املعاقني  اأن  اإىل  الغول  واأ�شار 
االهتمام  ي�شملها  اأن  ي��ج��ب  مهمة  جمتمعية 
�شعي  ���ش��رورة  م�شيفاً  القانون،  مبعرفة  العام 
االأ�شرة واملوؤ�ش�شات االجتماعية التي تعنى بهذه 
امل�شاءلة  لتجنب  بالقانون،  توعيتهم  اإىل  الفئة 
املرتتبة على خمالفته، الفتاً اإىل اأن فئة املعاقني 
حتظى باهتمام خا�س من املكتب منذ تاأ�شي�شه 
التي  اللغات  اإىل  برايل  لغة  اإ�شافة  خ��الل  من 

والرتكيز  التوعوية،  كتيباته  املكتب  بها  ي�شدر 
والندوات  باملحا�شرات  املعاقني  �شريحة  على 

التي ينظمها. 
االإعالمية تلعب  املوؤ�ش�شات  اأن  اإعالميون  واأكد 
خالل  من  الثقافة  ه��ذه  تر�شيخ  يف  مهماً  دوراً 
ال�����ش��ورة االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ينقلها االإع����الم عن 
القانون واالأ�شخا�س الذين يلتزمون باأحكامه، 
ي��ت��واف��ق مع  ال����ذي ال  ال�����ش��ل��وك  �شلبية  وب���ي���ان 
ال��ق��ان��ون ب��ح��ي��ث ت��رت���ش��خ ����ش���ورة ذه��ن��ي��ة لدى 
االأف��راد باأن احرتام القوانني هو الذي ينه�س 

باملجتمعات ويحمي حريات وحقوق اأفرادها. 
وعبداهلل  العامري  فهد  االإع��الم��ي��ان،  وتطرق 
الكثريي، اإىل دور التن�شئة االجتماعية يف غر�س 
ثقافة احرتام القانون يف نفو�س الن�سء؛ بحيث 
توعية  ع��بء  واملدر�شة  االأ���ش��رة  عاتق  على  يقع 
االأط���ف���ال ب��ك��ل م���ا ي��ح��م��ي��ه��م وي��ح��م��ي فكرهم 
مغبات  يف  وال��وق��وع  اال�شتغالل،  من  الطفويل 
فيه  اأ�شبح  ع�شر  يف  �شيما  ال  القانون  خمالفة 
العامل باأكمله بني يدي طفل �شغري ال يحميه 

قيم  م��ن  ال�شغر  نف�شه منذ  ُي���زرع يف  م��ا  �شوى 
واأخالق.

واأو�شحت الباحثة القانونية ميالن �شريف، من 
واإن  القانون  اأن  القانون،  اح��رتام  مكتب ثقافة 
منح املعاقني رعاية واهتماماً، كفئة لها طبيعة 
من  ميكنهم  جمتمعياً  دعماً  تقت�شي  وظ��روف 
مم���ار����ش���ة دوره������م االج���ت���م���اع���ي ك��غ��ريه��م من 
ومن  املقابلة،  اجلهة  وعلى  اأن��ه  اإال  االأ���ش��وي��اء، 
يفرق  ف��اإن��ه ال  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��دال��ة  منطلق 
اأح��ك��ام��ه، م�شرية  وم��ع��اق يف تطبيق  �شوي  ب��ني 
ارتكب خمالفة  اذا  قانونياً  ُي�شاأل  املعاق  اأن  اإىل 
اأو جرمية ما وال ميكنه االحتجاج عند تطبيق 
القانون عليه كونه �شخ�شاً معاقاً، وذلك ما مل 
عاهة عقلية يرتتب  يعاين  ال�شخ�س  يكن هذا 

عليها فقد الإدراكه وارادته. 
اأن لهم  واأك��د عدد من ذوي االإعاقة يف املجل�س 
حقوقاً وواجبات على املجتمع بجميع موؤ�ش�شاته 
يف تثقيفهم وتوعيتهم ب�شوؤون احلياة كافة التي 

يعتر القانون من اأهم اأولوياتها.

•• عجمان ـ الفجر:

املجل�س  يف  امل�����������ش�����ارك�����ون  اأك���������د 
يف  اأقيم  ال��ذي  البيئي  الرم�شاين 
مقر غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
ق�شايا  ك���ل  ع���ال���ج  االإ�����ش����الم  اأن   ،
متكاملة،  �شمولية  بنظرة  البيئة، 
من اأالف ال�شنني وذلك من خالل 
واالأحاديث  ال��ق��راآن��ي��ة  الن�شو�س 
امل�شلمني  ت���دع���و  ال���ت���ى  ال���ن���ب���وي���ة 
والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

امل�شتدامة.
وي������اأت������ي امل���ج���ل�������س ال���رم�������ش���اين 
ال�شابعة  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
ع���ج���م���ان تقوى  رم���������ش����ان  م������ن  
واإمي�������ان  ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه االأم���ان���ة 
التنفيذي،  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة 
وت�����ش��م��ن امل��ج��ل�����س ال��ب��ي��ئ��ي ع���ددا 
اىل  تطرقت  التي  املحا�شرات  من 
املتعلقة  وال��روؤى  االأطروحات  اأهم 
بال�شاأن البيئي وحماوره االإن�شانية 
وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة واحل���������ش����اري����ة من 

املنظور اال�شالمي.
وق����دم ال��دك��ت��ور اإ���ش��م��اع��ي��ل كاظم 
و  ال�شريعة  كلية  م��ن  العي�شاوي، 
ال��درا���ش��ات االإ���ش��الم��ي��ة يف جامعة 
ال�شارقة حما�شرة بعنوان  حماية 
اال���ش��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ط��رق فيها 
للعديد من املحاور منها ال�شوابط 
ال���ع���دي���دة ال���ت���ي و���ش��ع��ه��ا ال���ق���راآن 

الت�شرف  يف  ل��الإن�����ش��ان  ال���ك���رمي، 
ال�شنة  وك��ذل��ك  البيئة  مكونات  يف 
ا�شت�شهد  حيث  ال�شريفة  النبوية 
النبوية  االأح����ادي����ث  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
ال����ت����ي ت���ل���ف���ت ن���ظ���ر امل�������ش���ل���م اإىل 
، كغر�س  ال��ب��ي��ئ��ة  ب���اأم���ر  االه��ت��م��ام 
وعدم  وحمايتها  وال���زرع  االأ�شجار 
قطعها لغري م�شلحة عامة ، وقد 
رب��ط ال��غ��ر���س وال����زرع ب��االأج��ر من 

اهلل وال�شدقة اجلارية.
كما ا�شتعر�س التوجيهات الدينية 
احل���ام���ل���ة ب����ني ط��ي��ات��ه��ا ال���دع���وة 
وبحرا  ا  ب���ٌرّ البيئة،  علي  للحفاظ 
ونباتا،  وح��ي��وان��ا،  واإن�شانا،  ا،  وج���ٌوّ
وب��ن��اء اإيل غ��ري ذل��ك م��ن مفردات 
منظومة  ج��م��ي��ع��ا  الأن���ه���ا  ال��ب��ي��ئ��ة، 

واحدة، لكيان واحد.

علي  احلفاظ  اإيل  االإ�شالم  ودع��وة 
وجمالها  وط���ه���ارت���ه���ا  ن��ظ��اف��ت��ه��ا 
وق���وت���ه���ا و���ش��الم��ت��ه��ا، ون���ق���اء من 
هو  االإ���ش��الم  اأن  اىل  م�شريا  فيها، 
وق����د ح����ٌث عليها،  ال��ن��ظ��اف��ة  دي����ن 
اإليها، وجعلها �شرطا ل�شحة  ودعا 

ال�شالة التي هي عماد الدين.
وحت����������دث ال�����دك�����ت�����ور ع���دي�������ش���ان 
اأب���وع���ب���دول، م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم يف 
املحافظة  ع���ن   ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
�شلوكيات  خ��الل  م��ن  البيئة  على 
امل���ج���ت���م���ع م����ن ح���ي���ث ال���واج���ب���ات 
وارتباطهما  وال�شلوكية  التعليمية 
اإطار  يف  امل�شتدامة  البيئة  مبفهوم 
واحلياتية  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة 
ب�����ش��ك��ل مثمر  وال��ف��ك��ر االإن�������ش���اين 
بالنهو�س  ي�����ش��اه��م  مم���ا  وح���ي���وي 

بال�شاأن البيئي وحماوره املتنوعة.
مفهوم  غر�س  �شرورة  وا�شتعر�س 
اجلماعية  وال�����ش��راك��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
البيئة  ع��ل��ى ح��م��اي��ة  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
من  م�شتوى  اأعلى  اإىل  والو�شول 
تعاون  و����ش���رورة   ، البيئي  ال��وع��ي 
وال�شعبية  ال���ر����ش���م���ي���ة  اجل����ه����ود 
للحد  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
من االإ�شرار بالبيئة، كما حتدثت 
التوازن  على  احل��ف��اظ  اأهمية  ع��ن 
بني التقدم يف ق�شايا حماية البيئة 
االقت�شادي  ال��ت��ن��م��وي  وامل��و���ش��وع 
االج���ت���م���اع���ي م����ع احل����ف����اظ على 
تلبية  ال���ق���ادم���ة يف  االأج����ي����ال  ح���ق 
احتياجاتهم من املوارد الطبيعية.

م��ن ج��ه��ت��ه حت���دث اال���ش��ت��اذ رامي 
ال�شوؤون  دائ���رة  ب��اح��ث يف  ك���الوي، 

االإ����ش���الم���ي���ة واالأوق���������اف يف دب���ي، 
التنمية  يف  االإ�����ش����الم  ه����دي  ع���ن 
امل�شتدامة ، حيث ا�شتعر�س مفهوم 
و�شوابطها  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية 
بالن�شبة للنظم البيئية الطبيعية، 
من  امل�شتدامة  التنمية  ومقومات 

املنظور االإ�شالمي.
التنمية  اإىل  ك�������الوي  وت����ط����رق 
ما  تاأخذ  اأن  هي  وق��ال:  امل�شتدامة 
ت�شاء من املوارد الطبيعية يف الوقت 
بقدراتها  امل�����ش��ا���س  دون  احل��ا���ش��ر 
احتياطي  ت��ك��ون  ل��ك��ي  امل�شتقبلية 
الوقت  املقبلة، موؤكدا يف  لالأجيال 
االأخالقي  امل�شمون  هذا  ان  نف�شه 
اأ�ش�س له الفكر االإ�شالمي قبل كل 

النظم االدارية احلديثة.
االإ����ش���الم���ي  ال���ت�������ش���ور  ان  واأك��������د 
للتنمية امل�شتدامة باالإن�شان، ميتد 
الآالف ال�شنني  فهو �شانع التنمية 
عوائدها،  م���ن  االأول  وامل�����ش��ت��ف��ي��د 
ل��ذل��ك تنهى م��ب��ادئ االإ���ش��الم عن 
الف�شاد يف االأر�س ، واإهالك احلرث 
وال��ن�����ش��ل ، ون���ه���اه ع���ن االإ�����ش����راف 
اأنعم اهلل  والتبذير يف ا�شتعمال ما 
به على االإن�شان من موارد البيئة.

املجل�س  حم���ا����ش���رات  خ���ت���ام  ويف 
ناق�س احل�شور العديد من الروؤى 
بال�شاأن  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالأط�����روح�����ات 
البيئي، و�شلوكيات امل�شلم يف الوقت 

الراهن.

•• عجمان ـ الفجر :

مدير  الها�شمي  عبيد  اأح��م��د  اأ���ش��اد 
ال���وق���ائ���ي مبنطقة  ال���ط���ب  جم��م��ع 
ب��ح��م��ل��ة �شاحب  ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س   ، الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
لك�شوة  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
، م��وؤك��دا على  مليون طفل حم��روم 
اأن هذه احلملة متثل اأحد املبادرات 
�شموه  عليها  ع��ودن��ا  ال��ت��ي  ال���رائ���دة 
وتلبية   ، املجتمع  يف  اخل��ري  ن�شر  يف 
املحرومني على م�شتوى  احتياجات 
احلملة  ه���ذه  واأن  خ��ا���ش��ة   ، ال��ع��امل 

���ش��ه��ر اخل���ري مم��ا يجعلها  ت��اأت��ي يف 
حتقق اأهدافها على اأكمل وجه.

ج����اء ذل����ك خ����الل امل��ح��ا���ش��رة التي 
الوقائي  ال����ط����ب  جم���م���ع  ن��ظ��م��ه��ا 
مب��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان ال��ط��ب��ي��ة حتت 
واألقاها   ، رم�����ش��ان(  )ك��ن��وز  ع��ن��وان 
ع�����ب�����داهلل احل������م������ادي ال������واع������ظ يف 
االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
واالأوق�������اف اأ����ش���ار م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
مكانة هذا ال�شهر بني �شهور ال�شنة 
، ل��ذل��ك ك��ان حم��ل اه��ت��م��ام ر�شولنا 
اأن  ال��ذي كان يب�شر به قبل  الكرمي 
ح�شن  على  امل�شلمني  ويحث   ، يقدم 
نفحاته  م��ن  واال�شتفادة  ا�شتغالله 

على  ال�����ش��ي��ام  متطلبات  وحت��ق��ي��ق   ،
اأن ال�شوم اأحد  الوجه االأكمل حيث 

اأركان االإ�شالم.
اأن من ف�شائل هذا  وق��ال احلمادي 
اأج��را خا�شا  اأن اهلل جعل له  ال�شهر 
غ��ري م��ع��روف كما ج��اء يف احلديث 
اإال  ل��ه  اآدم  اب��ن  عمل  »ك��ل  ال�شريف 

ال�شيام فاإنه يل واأنا اأجزئ به«.
كما ع��دد احل��م��ادي بع�شا من كنوز 
رم�شان ذكر منها : اأن رم�شان عبادة 
تنمي االخال�س يف العمل حيث اأنه 
واأن   ، ورب��ه  العبد  بني  �شرية  عبادة 
اهلل ج��ع��ل ل��ه ب��اب��ا خ��ا���ش��ا يف اجلنة 
اأ�شماه الريان خ�شه اهلل لل�شائمني 

عليه  اهلل  النبي �شلى  ج��اء عن  كما 
و�شلم اأنه قال: اإن يف اجلنة بابا يقال 
له الريان يدخل منه ال�شائمون يوم 
القيامة، ال يدخل منه اأحد غريهم 
فيقومون  ال�����ش��ائ��م��ون؟  اأي���ن  ي��ق��ال 

فاإذا دخلوا اأغلق رواه البخاري.
ل��الإن�����ش��ان من  ال�����ش��ي��ام وق��اي��ة  واأن 
ِ �شلى اهلل عليه  النار َقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ
�َشِبيِل  يِف  َي��ْوم��اً  ��اَم  ���شَ )َم���ْن   : و�شلم 
اِر �َشْبِعنَي  ُ َوْجَهُه َعْن الَنّ َد اهلَلّ ِ َبَعّ اهلَلّ
َخِريًفا( ،يعد ال�شيام عامل مهم يف 
، فقد ورد يف حديث  ال�شهوات  ك�شر 
يا  و���ش��ل��م:)  عليه  اهلل  �شلى  ال��ن��ب��ي 
منكم  ا�شتطاع  م��ن  ال�شباب  مع�شر 

الباءة، فليتزوج فاإنه اأغ�س للب�شر، 
ي�شتطع،  مل  وم��ن  للفرج،  واأح�����ش��ن 
فعليه بال�شوم، فاإنه له وجاء( ، كما 
ال�شوم له اأثر كبري يف �شحة البدن 

حيث يتخل�س البدن من ال�شموم.
ودع��ا احل��م��ادي اإىل االق��ت��داء ب�شنة 
ال��ن��ب��ي ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م يف 
االف���ط���ار ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ع��ل��ى التمر 
بوجبة  االه���ت���م���ام  وك���ذل���ك   ، وامل�����اء 
ب��ر���ش��ول��ن��ا الكرمي  ت��اأ���ش��ي��ا  ال�����ش��ح��ور 
اأك����د ع��ل��ى ذل���ك ، ف��ع��ن اأن�س  ال����ذي 
قال  ق��ال:  بن مالك ر�شي اهلل عنه 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول 

)ت�شحروا فاإن يف ال�شحور بركة(.

•• عجمان ـ الفجر :

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ن���ظ���م���ت 
عجمان بالتعاون مع الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��ئ��ون اال����ش���الم���ي���ة واالوق�������اف 
ب��ع��ج��م��ان حم���ا����ش���رة دي���ن���ي���ة حتت 
�شهر رم�شان وذلك  عنوان ف�شائل 
غرفة  تنفذه  متنوع  برنامج  �شمن 
ع���ج���م���ان خ�����الل ال�����ش��ه��ر ال���ك���رمي، 
و���ش��ه��د امل��ح��ا���ش��رة ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل���وي���ج���ع���ي، 
مدير  اجلناحي،  حممد  و  الغرفة، 
اال�شتثمار  تنمية  – قطاع  تنفيذي 
م�شئويل  م���ن  وع������ددا  واالع�����م�����ال، 
وموظفي الغرفة. واألقى املحا�شرة 
جّراد،  عبدالكرمي  ال�شيخ  ف�شيلة 
مثل  تنظيم  اهمية  خاللها  م��وؤك��دا 
ه��ذه ال��ن��دوات الدينية وم��ا لها من 
ف�شل عظيم خالل ال�شهر الكرمي، 
ل��ل��ح�����ش��ور ف�����ش��ائ��ل �شهر  واو����ش���ح 
حيث  ورحمته  مغفرته  يف  رم�شان 
جمانية  جت��ارة  ب��اأن��ه  رم�شان  ا�شبه 

البد وان نغتنمها قدر امل�شتطاع.
واأو�شح الفرق بني ال�شوم وال�شيام، 
تعني  ال�����ش��ي��ام  ك��ل��م��ة  ان  م��و���ش��ح��ا 
ام���ت���ن���اع اجل������وف ع����ن امل���ف���ط���رات ، 
بينما ال�شوم تعني �شوم الل�شان عن 

الغيبة و�شوم اجل��وارح عامة، وقال 
ان ال�شيام البد ان ينتج عنه �شوما 
، كم من �شائم لي�س له من �شيامه 

اإال اجلوع والعط�س .
واكد على ان �شهر ال�شيام هو �شهر 
ال��ت��ق��وى، ح��ي��ث حت���دث ع���ن ف�شل 
ال��ق��در، والبد  ليلة  وف�����ش��ل  ال��ق��ي��ام 
عليها،  يحر�شون  ان  اجلميع  على 
خالل  ال�شدقات  ف�شل  او�شح  كما 
رم�شان وما تبثه من رحمة وتاآلف 
بني افراد املجتمع، فقد كان الر�شول 
اأج���ود م��ا ي��ك��ون يف رم�����ش��ان، كذلك 
ال�شائمني  اإف��ط��ار  ف�شل  اإىل  اأ���ش��ار 

وما له من ف�شل عظيم.
وختاما اأكد ال�شيخ عبدالكرمي جّراد 

القراآن  ق����راءة  ف�����ش��ل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
اهمية  ع��ل��ى  ����ش���دد  ك��م��ا   ، ال���ك���رمي 

الدعاء واإكثاره اأثناء ال�شيام.
غ��رف��ة عجمان  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
حتت  اأخ��رى  حما�شرة  تنفذ  �شوف 
من  االواخ����ر  الع�شر  ف�شل  ع��ن��وان 
رم�����ش��ان ول��ي��ل��ة ال��ق��در ، ك��م��ا تنفذ 
ال���ق���ادم جمل�شاً  االإ����ش���ب���وع  ال��غ��رف��ة 
اق��ت�����ش��ادي��اً حت��ت عنوان  رم�����ش��ان��ي��اً 
لل�شركات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��ئ��ول��ي��ة 
والق�شايا  االم������ور  اه����م  مل��ن��اق�����ش��ة 
�شرائح  كافة  تهم  التي  االقت�شادية 
فعاليات  خالل  من  وذلك  املجتمع، 
اأحد  الغرفة  ك��ون  عجمان  رم�شان 

رعاة الفعاليات.

•• عجمان-وام: 

املرور  ب����اإدارة  ال���دوري���ات  ق�شم  نظم 
عجمان  ����ش���رط���ة  يف  وال���رتخ���ي�������س 
بالتعاون مع ق�شم التثقيف ال�شحي 
حملة  ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان  منطقة  يف 
احلراري  واالإج��ه��اد  ال�شم�س  �شربة 
وذل���ك ب��ه��دف ت��ع��زي��ز وع���ي املجتمع 
الوقائية  االإج���راءات  اتباع  ب�شرورة 
واالحتياجات ال�شحية لتجنب خطر 

االإ�شابة باالإجهاد احلراري. 
كاجور  �شعيب  امل��ق��دم  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ان  وال����دوري����ات  امل����رور  اإدارة  م��دي��ر 
فعاليات  ن���ظ���م  ال������دوري������ات  ق�������ش���م 
املنا�شبة  امل����واق����ع  وح������دد  احل���م���ل���ة 
والن�شرات  ال����ب����اردة  امل���ي���اه  ل��ت��وزي��ع 

على  ال��وق��اي��ة  ب���االإج���راءات  اخلا�شة 
املارة  من  �شواء  الطرق  يف  اجلمهور 
يف  امل��رك��ب��ات  ل�شائقي  اأو  ال��ع��م��ال  اأو 
برنامج  ان  واأو�شح  خمتلفة.  مواقع 
تواجدت  اأي��ام  لثالثة  ا�شتمر  العمل 
اأع�شاء  م��ع  امل���رور  دوري����ات  خاللها 

احلملة من منطقة عجمان الطبية 
واإر�����ش����اد اجلمهور  ال��ت��وع��ي��ة  ل��ن�����ش��ر 
ح��ول خماطر االإج��ه��اد احل���راري يف 
من  اجلميع  حلماية  ال�شيف  ف�شل 
ال�شم�س  االإجهاد احلراري و�شربات 

وخماطرها. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

تقدم  الرحمة لالأعمال اخلريية  برا�س اخليمة وجبات 
االإمارة  داخ��ل  يوميا  1900 �شائم  الأك��ر من  اإف��ط��ار 
يف عدة مواقع. وقال عبد اهلل �شعيد الطنيجي االأمني 
العام للرحمة اأن هذه الوجبات يتم توفريها من خالل 
مبدينة  مناطق  ع��دة  على  م��وزع��ة  مكيفة  خيمة   11
الرحمة  اأن  الطنيجي  واأك��د  و�شواحيها.  اخليمة  راأ���س 
ت�شعى اإىل تقدمي وجبة اإفطار متكاملة �شحية لل�شائم 
املحلية حيث  واملطاعم  املطابخ  مع  والتن�شيق  بالتعاون 
يتم تعيني م�شرفني من الرحمة على كل موقع اإفطار 
اإدارة اخليمة والتاأكد من نظافة الطعام  للوقوف على 
خارج  دول  عدة  اإىل  لي�شل  امل�شروع  امتد  بينما  واملكان 

االإم�����ارات م��ث��ل زجن��ب��ار وال��ي��م��ن وب��ن��ج��الدي�����س وتركيا 
وتايالند و�شرييالنكا. وا�شاف ان اآلية التنفيذ تختلف 
باختالف الدولة ليكون على �شكل موائد اإفطار �شائم 
اأو  وال��ي��م��ن  وب��ن��ج��الدي�����س  باك�شتان  ه��و احل���ال يف  ك��م��ا 
بتوزيع مواد غذائية على بيوت االأ�شر الفقرية كما هو 
احلال يف تركيا. وقال �شامل ح�شن النعيمي رئي�س ق�شم 
امل�شاعدات وامل�شاريع اخلريية اأن م�شروع اإفطار ال�شائم 
يعتر واحدا من �شل�شلة م�شاريع تطلقها الرحمة يف كل 
زكاة  توزيع  �شمنها  ومن  الف�شيل  ال�شهر  هذا  عام من 
املعوزة  لالأ�شر  العيد  ك�شوة  وتنفيذ  الفطر  وزك��اة  امل��ال 
داخل وخارج الدولة.. داعيا اأهل اخلري واملح�شنني من 
الرامج يف  التفاعل مع هذه  اإىل  املعطاء  الوطن  اأبناء 

هذا ال�شهر املبارك.

غرفة عجمان تنظم املحا�ضرة الدينية 
الثانية بعنوان ف�ضائل �ضهر رم�ضان

�ضرطة عجمان تنظم حملة للتوعية �ضد الإجهاد 
احلراري مع املنطقة الطبية بعجمان

الرحمة للأعمال اخلريية براأ�س اخليمة 
تقدم 1900 وجبة اإفطار يوميًا 

الهلل الأحمر يقدم م�ضاعدات اإن�ضانية لل�ضعب امللوي
•• مالوي- ليلونقو-وام:

وجهت اثيل كامييال نائب االمني العام واملدير التنفيذي لل�شليب االحمر 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  و�شعب  والتقدير حلكومة  ال�شكر  امل��الوي 
للمت�شررين  العون  يد  لتقدمي  االماراتي  الهالل االحمر  ممثلة يف هيئة 
الف  و630  ح��وايل مليون  واإغ��اث��ة  اجل��ف��اف  ب�شبب  امل���الوي  ال�شعب  م��ن 
و�شبعة ا�شخا�س مهددين باملجاعة ب�شبب نق�س حاد يف الغذاء ل�شح هطول 

االأمطار خالل املو�شم الزراعي 2012-2011.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي مت ام�س االول يف ليلونقوا عا�شمة مالوي بني 
وفد هيئة الهالل االأحمر االإماراتي برئا�شة حميد را�شد ال�شام�شي مدير 
التنفيذي  واملدير  العام  االأم��ني  ونائب  بالوكالة  وال��ط��وارئ  االإغاثة  اإدارة 

الإغاثة �شعبها ولي�س لديها الغذاء الكايف والقوة ل�شد احتياجات املتاأثرين 
ادخل  مل��الوي  االم��ارت��ي  االأح��م��ر  الهالل  ح�شور  ان  اىل  ولفتت  باملجاعة. 
الب�شمة على الفقراء واملت�شررين فيها من خالل مدهم بالغذاء والدواء 

والك�شاء والغطاء لتجاوز الظروف ال�شعبة التي ميرون بها.
اأكد حميد را�شد ال�شام�شي خالل اللقاء حر�س دولة االمارات  من جانبه 
العربية املتحدة علي تقدمي اجلهود االإن�شانية لكافة ال�شعوب املت�شررة يف 
انه بناء على توجيهات �شاحب  العامل واملت�شررين ب�شبب الكوارث. وقال 
ودعم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
ال  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
االأحمر  ال��ه��الل  رئ��ي�����س هيئة  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  احل��اك��م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 

للمت�شررين  امل�شاعدات  تو�شيل  حول  للتن�شيق  امل��الوي  االأحمر  لل�شليب 
من ال�شعب املالوي يف �شت حمافظات متاأثرة باجلفاف.

وق��ال��ت اث��ي��ل ك��امي��ي��ال ان هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي ه��ي املنظمة 
االإن�شانية الوحيدة التي �شارعت يف تقدمي العون االإن�شاين لل�شعب املالوي 
االأحمر  ال�شليب  مع  بالتعاون  للفقراء  امل�شاعدات  لتقدمي  ال��ن��داء  ولبت 
القرى واملحافظات  النا�س يف  اأع��دادا كبرية من  ان  اإىل  امل��الوي.. م�شرية 
تعاين من اجلوع واالإمرا�س ونق�س يف املياه والدواء ب�شبب اجلفاف وهم 

يف حلجة ما�شة ملدهم باملاء والدواء والك�شاء والغذاء.
واعربت نائب االمني العام واملدير التنفيذي لل�شليب االأحمر يف مالوي 
ع��ن ام��ل��ه��ا تنمية ال��ع��الق��ات وت��ط��وري��ه��ا ب��ني ب��الده��ا واالم�����ارات يف كافة 
املجاالت .. م�شرية اىل ان مالوي تعد واحدة من الدول الفقرية ويف حاجة 

االإماراتي تاتي الزيارة احلالية لوفد الهالل االحمر االإماراتي اىل مالوي 
ان�شاين  و�شع  يعاين من  ال��ذي  ل�شعبها  العون  يد  ملد  قيادتها  لنداء  تلبية 

خطري ب�شبب اجلفاف وانعدام الغذاء والدواء.
واو�شح انه وح�شب تقرير تقييم االأ�شرار املالوي فقد مت ح�شر اأكر من 
يعادل  الغذاء مبا  يف  حاد  بنق�س  �شخ�س مهددين  األ��ف  و�شبعمائة  مليون 
11 يف املائة من جممل �شكان مالوي موزعني على 15 حمافظة يف حاجة 
28 مليون  بتكلفة  وزي��وت طعام وغريها  وبقوليات  ذرة  لغذاء عاجل من 
دوالر. واأ�شاف انه مت خالل اللقاء بحث اآليات التن�شيق بني الهالل االأحمر 
الغذائية وغريها من  امل��واد  امل��الوي لتوفري  االأحمر  االإم��ارات��ي وال�شليب 
ال�شوق املحلي لتو�شيلها ب�شورة عاجلة للم�شتفيدين يف القرى واملحافظات 

املت�شررة. 



اأخبـار الإمـارات

05

اخلميس   - 18   يوليو    2013 م    -    العـدد    10847
Thursday    18    July     2013  -  Issue No   10847

اإمداد ت�ضت�ضيف اأوائل الثانوية العامة وتقدم لهم منحًا درا�ضية 
تتجاوز قيمته  ال���ذي  االإم����ارات  امل��راف��ق يف  اإدارة  ���ش��وق  م��الم��ح  على 
احلالية �شتة مليارات درهم وا�شتك�شاف فر�س العمل املتزايدة �شمن 
التنمية  لدفع عجلة  اأ�شا�شية  ركيزة  بات  الذي  احليوي  القطاع  هذا 
الرئي�س  لوتاه  جمال  االأوائ���ل  الطلبة  ا�شتقبال  يف  وك��ان  امل�شتدامة. 
اإم��داد  الذي قدم �شرحا وافيا حول طبيعة عمل  التنفيذي ل�شركة  
�شركات اإدارة املرافق واالآفاق املهنية احلالية وامل�شتقبلية االأمر الذي 
ي�شاعدهم على حتديد توجهاتهم االأكادميية والعملية يف امل�شتقبل. 
ا�شرتاتيجية  دع��م  امل��راف��ق يف  الإدارة  االأ�شا�شي  ال���دور  ل��وت��اه  وت��ن��اول 
االإمارات  روؤي���ة  خ��دم��ة   يف  ت�شب  التي  اخل�شراء  للتنمية  االإم����ارات 
الكربونية  الب�شمة  م��ن  احل��د  يف  م�شاهمته  اإىل  بالنظر    2021
وتر�شيد ا�شتهالك الطاقة دون امل�شا�س بالكفاءة الت�شغيلية للمرافق 

•• اأبوظبي-وام:

املرافق  اإدارة  توفري حلول  املتخ�ش�شة يف  اإم��داد   �شركة   ا�شت�شافت 
اإىل  تهدف  مبادرة  يف  الدولة  يف  العامة  الثانوية  اأوائ��ل   .. املتكاملة 
بناء  يف  االإيجابية  م�شاهمته  وم��دى  املرافق  اإدارة  مبفهوم  تعريفهم 
لدعمهم  اأكادميية  منحا  لهم  قدمت  فيما  وم�شتدام  اآم��ن  م�شتقبل 
خالل مرحلة الدرا�شة اجلامعية. وقالت  امداد  يف بيان �شحفي ام�س 
اإن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار حر�س ال�شركة على االحتفاء بالتفوق 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  بتهنئة �شاحب  والتميز.. منوهة 
اأوائل  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الطلبة. وحظي الطلبة خالل زيارة مقر  اإمداد  على فر�شة االإطالع 

باأنواعها م�شددا على اأن خطط اإدارة املرافق ت�شتند اإىل التقليل من 
املعدالت العالية من االإنبعاثات الكربونية املرتتبة عن قطاع البناء 
عمليات  والتاأكد من مطابقة  النفايات  اإدارة  منهجيات  تطوير  عر 
لوتاه  جمال  واأو���ش��ح  االأخ�شر.  والبناء  اال�شتدامة  ملعايري  االإن�شاء 
باأن تثقيف الطلبة يعد جزءا ال يتجزاأ من اخلطط الرامية اإىل بناء 
م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة معربا عن �شعادته با�شت�شافة اأوائل 
والتفوق.  التميز  يف  يحتذى  من��وذج  ميثلون  الذين  العامة  الثانوية 
م�شرية  �شيوا�شلون  الطلبة  ه���وؤالء  اأن  ت��ام��ة  ثقة  على  نحن  وق���ال  
النجاح االأكادميي واملهني للم�شاهمة بفعالية يف حمل والء النه�شة 
يف  وال�شداد  التوفيق  متام  جميعا  لهم  االإمارات..متمنني  يف  والنمو 

م�شاعيهم امل�شتقبلية. 

�ضفارة الدولة يف �ضيوؤول ت�ضرف على موائد الإفطار 
مببادرة من موؤ�ض�ضة زايد للأعمال اخلريية 

•• �صيوؤول -وام:

اأ�شرفت �شفارة الدولة لدى �شيوؤول وبتوجيهات من �شعادة عبداهلل خلفان 
التي  االإفطار  كوريا اجلنوبية على موائد  لدى  االإم��ارات  �شفري  الرميثي 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  من  كرمية  مب��ب��ادرة  ج��اءت 
خدمة  يف  املوؤ�ش�شة  بها  تقوم  التي  اجلهود  اإط��ار  ويف  واالن�شانية  اخلريية 
الع�شكرية  وامللحقية  ال�شفارة  وقامت  العامل  اأرج���اء  خمتلف  يف  امل�شلمني 

بتوزيع متور على امل�شلني يف م�شجد �شيوؤول املركزي . 

جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية يعقد اجتماعه الثاين للعام 2013

ال�ضفري امل�ضري: حملة م�ضر يف قلوبنا الإماراتية جت�ضيد حقيقي وخمل�س للت�ضامن العربي وقت ال�ضدة

بلدية الغربية تكمل ا�ضتعدادها للم�ضاركة يف مهرجان ليوا للرطب

•• ابوظبي - الفجر:

عقد جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التنمية 
اجتماعه  اأم�����س  ���ش��ب��اح  االأ���ش��ري��ة 
الدوري الثاين لعام 2013 مبقر 
املوؤ�ش�شة يف امل�شرف برئا�شة معايل 
جمل�س  رئي�س  الكعبي  �شامل  علي 

اأمناء موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية.
جر  �شعادة  االجتماع  ح�شر  وق��د 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�������ش���وي���دي  حم��م��د 
املجل�س  واأع�����ش��اء  االأم��ن��اء  جمل�س 
معايل اللواء الركن عبيد احلريي 
ال���ك���ت���ب���ي و�����ش����ع����ادة حم���م���د خلف 
املزروعي و�شعادة امل�شت�شار �شلطان 
الدكتورة  و�شعادة  النيادي،  �شعيد 
هاجر احلو�شني كما ح�شره كذلك 
�شعادة مرمي حممد الرميثي مدير 

عام موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية.

ال�شيخة  ���ش��م��و  ج���وائ���ز  ���ش��م  اإىل 
كافة  يف  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
املجاالت احلالية وامل�شتقبلية حتت 
م��ظ��ل��ة اإداري�����ة واح����دة ت��ع��م��ل على 
اجلوائز  ل��ه��ذه  امل�شتمر  التطوير 
امل�شروع  ي��ه��دف  كما  وا�شتدامتها 
اإىل ت��ب��ن��ي اجل���وائ���ز اجل���دي���دة يف 
املجتمعي  والتميز  االإب���داع  جم��ال 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال���دويل 
الدويل  االعتماد  على  واحل�شول 
لنموذج االإب��داع والتميز املجتمعي 
ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ���ش��م��و  ل��رن��ام��ج 
والتميز  ل����الإب����داع  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
الرنامج  ي��ه��دف  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي 
اال�شرتاتيجي  ال��ب��ع��د  اإب�����راز  اإىل 
واحل����ي����وي امل���ه���م ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه يف 
دعم مبادرات االأفراد وفرق العمل 
حققوا  الذين  واملوؤ�ش�شات  واالأ�شر 

واإدارة االأداء، حيث مت خالل العام 
االأمانة  مكتب  ا�شتحداث   2013
العامة للجنة التي يتم من خالله 
م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ت��و���ش��ي��ات جلنة 
نتجت عن  التي  التنفيذية  االإدارة 
العام،  لهذا  اخلم�شة  اجتماعاتها 
اإ�شافة اإىل مناق�شة 25 مو�شوعاً 
ن��ت��ج ع��ن��ه��ا 90 ت��و���ش��ي��ة ت�����ش��ب يف 
اإط�����ار ت��ط��وي��ر وت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل يف 

موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية.
موؤ�ش�شة  اأمناء  وا�شتعر�س جمل�س 
العمل  خ���ط���ة  ك����ذل����ك  ال���ت���ن���م���ي���ة 
والت�شغيلية  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
للموؤ�ش�شة  العامة  املوازنة  واعتمد 
مبدئياً  اع���ت���م���اداً   2014 ل���ع���ام 
وذلك متهيداً لعر�شها على دائرة 
مت  كما  اأب��وظ��ب��ي.  حلكومة  املالية 
م�شروع  مناق�شة  االجتماع  خ��الل 

واأع�������ش���اء جمل�س  رئ��ي�����س  ورف�����ع 
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
يف ب���داي���ة االج��ت��م��اع اأ���ش��م��ى اآي���ات 
ال�شيخة  ����ش���م���و  اإىل  ال����ت����ه����اين 
رئي�شة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الرئي�س  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت����اد 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
حلول  مبنا�شبة  وذل��ك  والطفولة 
امل����ب����ارك متمنني  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
وال�شالمة  ال�شحة  دوام  ل�شموها 
املجل�س  وناق�س  والنجاح.  والتميز 
خ��الل االج��ت��م��اع م�����ش��روع برنامج 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
والذي  املجتمعي  والتميز  لالإبداع 
من املقرر االإعالن عنه قريباً كاأول 
ال�شعيد  ع��ل��ى  جمتمعي  م�����ش��روع 
والدويل يهدف  واالإقليمي  املحلي 

دعم  يف  متميزة  ونتائج  م�شاهمات 
امل�شتدامة  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
وال���دويل،  املحلي  امل�شتويني  على 
اأهدافه  �شمن  ال��رن��ام��ج  وي�شعى 
اإىل امل�شاركة يف الرامج واجلوائز 
بالرنامج،  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال��ع��امل��ي��ة 
وبنموذج االإبداع والتميز املجتمعي 
االأول من  وي��ع��ت��ر  ي��ت��ب��ن��اه  ال����ذي 
ا���ش��ت��ع��ر���س جمل�س  ك���م���ا  ن����وع����ه. 
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
جلنة  اج��ت��م��اع��ات  ن��ت��ائ��ج  ملخ�س 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  التنفيذية  االإدارة 
االأ�����ش����ري����ة وال����ت����ي ت��ع��ت��ر اإح�����دى 
جل�����ان احل���وك���م���ة االأرب�����ع�����ة وهي 
واالإ�شراف  املتابعة  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة 
املدى  طويلة  اال�شرتاتيجية  على 
التخطيط  ف��ي��ه��ا  مب��ا  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
اال�شرتاتيجي، وتخطيط االأعمال 

فعاليات  ال��ث��الث��اء،  م�����ش��اء  ان��ط��ل��ق��ت 
دبي  مل�شابقة  ع�شر  ال�شابعة  ال����دورة 
باختبار  ال���ك���رمي  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة 
التحكيم  جل��ن��ة  اأم����ام  مت�شابقني   8
ال����دول����ي����ة، وذل������ك يف غ���رف���ة جت����ارة 
قائمة  و����ش���م���ت  دب��������ي.   و����ش���ن���اع���ة 
الليلة،8 مت�شابقني  املت�شابقني لهذه 
منهم 7 يقراأون برواية حف�س، وهم 
والقطري  حممد،  ه��ارون  النيجري 

داوود  البو�شني  ثم  امل�شهداين،  ان�س 
تراوري،  حمزة  امل��ايل  يليه  افنديك، 
والهندي  رزوق،  م��ه��دي  وال���ك���ن���دي 
نور  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��رح��م��ن،  خليل 
يقراء  فيما  تايالند،  من  اآدم  الدين 
املت�شابق االأمري �شلمان با، من �شاحل 
اإبراهيم  ال�شيخ  العاج.  وقال ف�شيلة 
رئي�س  ال�������ش���ع���ودي���ة،  م����ن  االأخ�������ش���ر 
اللجنة الدولية للتحكيم، يف كلمة له 

يف افتتاح امل�شابقة، : ابتداء من م�شاء 
ال��ث��الث��اء ي��غ��رد اأه���ل ال��ق��راآن بكلمات 
دبي  اخلليج  ع��رو���س  يف  التامات  اهلل 
.  واأ�شاف:  تبدو جائزة دبي الدولية 
وجمالها  بهاءها  يف  متاألقة  للقراآن 
ومقا�شدها  احل��ك��ي��م  ال��ذك��ر  بطيب 
الطيبة .  وثمن جهود ودعم �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم، 
راعي  دب���ي،  ح��اك��م  ال������وزراء،  جمل�س 
ج��ائ��زة دب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن، الأهل 
ال����ق����راآن.  واأ����ش���ار االأخ�����ش��ر، اإىل اأن 
ثابتني  اأ�شا�شني  على  تقوم  اجل��ائ��زة 
هما حفظ القراآن وجتويده وترتيله، 
ان اجل��ائ��زة تخطو بخطوات  م��وؤك��دا 
ثابتة على �شلم االرتقاء والتميز بني 
امل�شابقات القراآنية يف العامل.  وت�شم 
اإبراهيم  ال�����ش��ي��خ  ال��ت��ح��ك��ي��م،  جل��ن��ة 
رئي�شا،  ال�����ش��ع��ودي��ة،  م���ن  االأخ�������ش���ر 
وال�شيخ عبدالرافع ر�شوان من م�شر، 
الدكتور  م���ن  ك���ل  وع�����ش��وي��ة  ن��ائ��ب��ا، 
ادم��ري من جامعة مرمرة  م�شطفى 
لعربي،  عامر  والدكتور  با�شطنبول 
وال�شيخ  باجلزائر،  باتنة  جامعة  من 
حممد را�شي من تايلند.  ون��وه اإىل 
اأن جزء من اختبارات اجلائزة يوم يف 
ال�شباحية، واجلزء االآخر يف  الفرتة 
هناك  ان  مو�شحا  امل�شائية،  ال��ف��رتة 
عند  تقدر  التجويد  الأحكام  ح�شابات 
اخل���ط���اأ ب��رب��ع درج����ة وه���ن���اك تنبيه 
ويتكرر  درج���ة  ب��رب��ع  ي��ق��در  للحفظ 
التنبيه مرة اأخرى ثم يفتح عليه بعد 
اإذا مل يهتدي لل�شواب وحت�شم  ذلك 

عليه درجة كاملة. 

وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني الحتادي تنظم حما�ضرة حول الإيجابية ملوظفيها
•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 
حما�شرة  االحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 
اإيجابياً  كن  عنوان  حتت  ملوظفيها 
باملهارات  تزويدهم  بهدف  وذل��ك   ،
العمل  ع���ل���ى  ت�������ش���اع���ده���م  ال����ت����ي 
ب����روح ال��ف��ري��ق وحت��ق��ي��ق االأه����داف 

االإ�شرتاتيجية للوزارة. 
وق����ال ���ش��ع��ادة ط����ارق ه����الل لوتاه 
وكيل وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س 
ال����وط����ن����ي االحت��������������ادي: حت���ر����س 
مع  ال��ت��وا���ش��ل  تعميق  اإىل  ال����وزارة 

قدر من اجلودة متكنت من ح�شد 
اإجنازات  وحتقيق  النتائج،  اأف�شل 

كثرية خالل م�شرية علمها.
الور�شة  ه���ذه  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو����ش���ح 
ال����دورات  م��ن  �شل�شة  ���ش��م��ن  ت��اأت��ي 
ال����وزارة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التدريب  خ��ط��ة  ���ش��م��ن  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
ال�شنوية، واإمياننا باأهمية التدريب 
والتطوير يف تنمية املوارد الب�شرية 
الوظيفية،  الكفاءة  م�شتوى  ورف��ع 
مبفهومه  ال����ت����دري����ب  ي���ع���ت���ر  اإذ 
وخيار  متكامل  اإطارعمل  احلديث 
تنمية  م��ن��ظ��وم��ة  يف  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي 

اأن  ح��ي��ث  خمتلفة  اع��ت��ب��ارات  ع��ل��ى 
يف  معينة  اإ�شرتاتيجية  منهم  لكل 
للموؤثرات  واال���ش��ت��ج��اب��ة  ال��ت��ف��اع��ل 
وبالتايل  واخل���ارج���ي���ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
ت�شرفات  م�����ش��در  م��ع��رف��ة  مي��ك��ن 
اأق����رب الطرق  االآخ���ري���ن وم��ع��رف��ة 
وك�شبهم  م��ع��ه��م  االأل���ف���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

والتاأثري االإيجابي فيهم.
وح�شر الور�شة كل من �شعادة طارق 
و�شعادة  ال���وزارة  وكيل  لوتاه  ه��الل 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ب��ن ع���دي  ���ش��ام��ي 
ومدراء  امل�شاندة  اخلدمات  لقطاع 

االإدارات وموظفي الوزارة .

ت�شعى  اأن��ه��ا  كما  امل��وظ��ف��ني،  جميع 
املتنوعة  ب���امل���ه���ارات  ت��زودي��ه��م  اإىل 
بروح  العمل  على  ت�شاعدهم  التي 
هذه  العمل  ور���ش��ة  وت��اأت��ي  الفريق، 
االإيجابية  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  لتح�شني 
اأداء  بالتايل يف تعزيز  والتي ت�شهم 
املوظفني . وبني �شعادته اأن الوزراة 
التوا�شل  تفعيل  خ��الل  من  ت�شعى 
حتقيق  اإىل  امل��وظ��ف��ني  جميع  ب��ني 
مبادراتها واأهدافها االإ�شرتاتيجية، 
احل�س  اإىل  ون��ت��ي��ج��ة  ب���اأن���ه  م��ن��وه��اً 
واإجنازهم  امل��وظ��ف��ني  ل��دى  ال��ع��ايل 
باأعلى  اإليهم  املوكلة  للمهام  ال��ت��ام 

امل�����������وارد ال���ب�������ش���ري���ة. ومت����ح����ورت 
ور���ش��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي حت��دث��ت فيها 
النقبي  ح��م��دون  عائ�شة  ال��دك��ت��ورة 
واملر�شدة  النف�شية  االخت�شا�شية 
االأكادميية يف كلية التقنية العليا يف 
راأ���س اخليمة وع�شو جلنة تطوير 
امل���ن���اه���ج وال����درا�����ش����ات االإم���ارات���ي���ة 
امت�شا�س  اأهمية  على  والقيادية، 
العالقات  االآخرين، وتبادل  غ�شب 
املتميزة، وزيادة الطاقة االإيجابية، 
والتاأثري على االآخرين وحتفيزهم 

ومعرفة مواطن القوة وال�شعف.
يتم  االأ�شخا�س  ت�شنيف  اأن  وبينت 

•• اأبوظبي-وام:

ق���دم ���ش��ع��ادة ت��ام��ر م��ن�����ش��ور �شفري 
ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة لدى 
والتقدير  ال�شكر  خ��ال�����س  ال��دول��ة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الدولة   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شموه  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  اهلل  حفظه 
االأحمر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ك��رمي��ة 
قلوبنا  يف  م�����ش��ر  ح��م��ل��ة  اإط�������الق 
اب��ت��داء م��ن ام�����س ل��دع��م جمهورية 
تعزيز  يف  وامل�شاهمة  العربية  م�شر 
املجاالت  التحتية يف خمتلف  البنى 

وف��د على  اأول  اإىل م�شر  االإم����ارات 
امل�����ش��ت��وى ال��ع��رب��ي واالأج��ن��ب��ي رفيع 
ال�شيا�شي  الدعم  لتقدمي  امل�شتوى 
ق��رب على  ع��ن  وللتعرف  وامل��ع��ن��وي 
متطلبات االقت�شاد امل�شري العاجلة 
االإم��ارات خالل  وال�شريعة وقدمت 
دوالر  مليارات  ثالثة  ال��وف��د  زي���ارة 
دعما مل�شر اإ�شافة اإىل ن�شف مليار 
واأو�شح  امل��ح��روق��ات.  ل�����ش��راء  دوالر 
م�شر  ع����ودة  اأن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ف��ري 
وحميطها  ال��ع��رب��ي  ح�����ش��ن��ه��ا  اإىل 
االإقليمي ودورها احل�شاري اخلالق 
امل�شرية  االإماراتية  العالقات  جعل 

�شرح  تعلي  ال��ي��وم  وه��اه��ي  و�شعبها 
وت��وؤ���ش�����س ملرحلة  ال���ع���الق���ات  ه����ذه 
جديدة �شمن عالقات ا�شرتاتيجية 
عميقة وبعيدة املدى على االأ�شعدة 
وامل���ج���االت ك��اف��ة.. ك��م��ا اأك���د �شعادة 
امل�شري  ال�شعب  اأن  من�شور  ت��ام��ر 
قلوبنا  يف  م�����ش��ر  ح��م��ل��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ب�شعادة الأنها اأكدت �شدق ما يحمله 
�شعب االإمارات العظيم من م�شاعر 
امل��ح��ب��ة وامل�����ودة مل�����ش��ر وك�����ش��ف��ت عن 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة التي  ال�����ش��ع��وب  م���ع���ادن 
تقف بجوارها يف اللحظات ال�شعبة 

واالأزمات الطارئة.

واأك���د   . امل�����ش��ري  لل�شعب  م�����ش��ان��دة 
�شعادته يف بيان له ام�س اأن احلملة 
جت�����ش��ي��د ح��ق��ي��ق��ي وخم���ل�������س لكل 
بجانب  ال��ع��رب��ي  الت�شامن  م��ع��اين 
كونها مثاال حيا ملا يربط ال�شعبني 
واالإم���ارات من  ال�شقيقني يف م�شر 
تاريخية  وع���الق���ات  ���ش��ادق��ة  اأخ����وة 
وامل�شالح  والتقدير  باملحبة  تنب�س 
واأ�شار  ال��واح��د.  وامل�شري  امل�شرتكة 
اأن احلملة هي ا�شتكمال ملوقف  اإىل 
ال���ق���ي���ادة االإم���ارات���ي���ة ال��ر���ش��ي��دة يف 
بعد  امل�شري  ال�شعب  وم���وؤازرة  دع��م 
اأوف��دت دولة  30 يونيو حيث  ثورة 

ت�شهد اليوم ازدهارا وتقدما اأعادها 
و�شريتها  احل��ق��ي��ق��ة  طبيعتها  اإىل 
له  امل��غ��ف��ور  غ��ر���ش��ه��ا  ال���ت���ي  االأوىل 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
بالرعاية  وت��ع��ه��ده  ث���راه  اهلل  طيب 
البالغة  بحنكته  وا�شتطاع  والعناية 
التميز  ب��ال��غ��ة  ع���الق���ات  ي��ن�����ش��ج  اأن 
و�شعبها  م�شر  م��ع  واخل�����ش��و���ش��ي��ة 
العظيم. واأكد اأن القيادة االإماراتية 
العالقات  ه����ذه  ���ش��ان��ت  ال��ر���ش��ي��دة 
م���ن االن��ح�����ش��ار وال���ت���ده���ور خالل 
على  باقتدار  وحافظت  م�شى  ع��ام 
امل��وؤ���ش�����س يف م�شر  ال���ب���اين  و���ش��ي��ة 

•• الفجر -املنطقة الغربية: 

الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اأك��م��ل��ت 
مهرجان  يف  للم�شاركة  جتهيزاتها 
ليوا للرطب الذي يقام حتت رعاية 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وتنظم  ال���رئ���ا����ش���ة،  �����ش����وؤون  وزي�����ر 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال����رتاث����ي����ة يف اإم������ارة 
املمتدة  ال���ف���رتة  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي 
يف  يوليو   25 ولغاية   18 بني  ما 
من  الغربية  باملنطقة  ليوا  مدينة 

اإمارة اأبوظبي.

ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ه���رج���ان���ات وذل���ك 
�شمن خطة البلدية للتوا�شل مع 
املجتمع املحلي والتعرف على اآراءه 
يف  منها  واال���ش��ت��ف��ادة  ومقرتحاته 
اخلطط التطويرية التي تقوم بها 
ال�شكان  تعريف  وك��ذل��ك  البلدية 
وم�شاريعها  البلدية  اأن�شطة  بكافة 
حيث  امل�شتقبلية  اأو  اجلارية  �شواء 
املهرجان  خ��الل  البلدية  تعر�س 
البنية  م���������ش����اري����ع  م������ن  ب���ع�������س 
اإن�شاء  م��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  التحتية 
للخ�شروات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  االأ�����ش����واق 
واالأ�شماك  وال���ل���ح���وم  وال���ف���واك���ه 
و�شيانة  الطرق  تطوير  وم�شاريع 

ال��ت��وع��وي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا حول 
النباتات الرية يف املنطقة الغربية 
مدينة  ع��ن  تو�شيحية  وخ��رائ��ط 
باالإ�شافة اىل مطويات حول  ليوا 
بلدية  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 

املنطقة الغربية يف املدن ال�شتة. 
ال��ب��ل��دي��ة يف جتهيز  ت�����ش��ارك  ك��م��ا 
ار�س املهرجان وتخ�شي�س واإعداد 
املوقع الدائم للمهرجانات مبدينة 
امل�شطحات اخل�شراء  وزراع��ة  ليوا 
واأ�شجار النخيل اأمام املوقع اإ�شافة 
ي���ل���زم من  ت���وف���ري ج��م��ي��ع م���ا  اإىل 
كافة  وتوفري  حتتية  بنية  خدمات 

الدعم للم�شاركني والعار�شني.

امل���رر، مدير  واأك���د م�شبح م��ب��ارك 
الغربية  امل���ن���ط���ق���ة  ب���ل���دي���ة  ع������ام 
حري�شة  ال��ب��ل��دي��ة  ان  ب���االإن���اب���ة، 
الفعاليات  جميع  يف  امل�شاركة  على 
واالأن�شطة التي ت�شهم يف املحافظة 
خ��ا���ش��ة يف  ال�شعبي  امل�����وروث  ع��ل��ى 
واالهتمام  النخيل  زراع����ة  جم���ال 
على  املواطنني  وت�شجيع  باإنتاجها 
االأجيال  وتعريف  النخيل  زراع���ة 
حياة  يف  ودوره����ا  النخلة  ب��اأه��م��ي��ة 

االإن�شان االإماراتي.
كما حتر�س البلدية على التوا�شل 
م����ع ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي من 
خمتلف  يف  الغربية  املنطقة  اأب��ن��اء 

واأعمال احلماية  ال�شعبية  امل�شاكن 
ال�شاحلية  امل��ن��اط��ق  يف  ال�شخرية 
احلدائق  م�شاريع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

واملالعب الرتفيهية. 
ويتكون جناح البلدية يف املهرجان 
من خريطة كبرية لدولة االإمارات 
فيه  يركز  وال��ذي  املتحدة  العربية 
وامل�شميات  الغربية  املنطقة  على 
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ط��ل��ق على 
املختلفة،  وامل���ح���ا����ش���ر  امل���ن���اط���ق 
مم��ا ي��ت��ي��ح امل��ج��ال ل���ل���زوار معرفة 
املختلفة.  مب�����ش��م��ي��ات��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة 
وتقوم البلدية من خالل جناحها 
املطبوعات  ب��ت��وزي��ع  امل��ه��رج��ان  يف 

املجال�س النهارية للم�شنني والذي 
امل��ه��م��ة على  امل�����ش��اري��ع  اأح���د  يعتر 
خريطة موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 
ال�������ش���ن �شمن  ك����ب����ار  ي���ق���ع  ال����ت����ي 

جمال  يف  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��ا  دائ������رة 
النهارية  الرعاية  خدمات  تقدمي 
للم�شنني  االجتماعية  واخل��دم��ات 
املرحلة  ت���ن���ف���ي���ذ  ����ش���ي���ب���داأ  ح���ي���ث 

ل��ل��م�����ش��روع يف  االأوىل  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
اأبوظبي  اإم��������ارة  م����ن  م��ن��ط��ق��ت��ني 
واملنطقة  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��م��ا 

ال�شرقية.

انطلق فعاليات الدورة ال�ضابعة ع�ضر مل�ضابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي

خليفة للأعمال الإن�ضانية تنفذ م�ضروع افطارات رم�ضانية يف خمتلف مناطق قطاع غزة
•• غزة -وام:

بداأت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية بالتعاون مع 
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني االونروا يف تنفيذ م�شروع 
التوايل يف خمتلف مناطق  الرابعة على  لل�شنة  الرم�شانية  االفطارات 

قطاع غزة.
وي�شتهدف امل�شروع العائالت اال�شد فقرا يف قطاع غزة وامل�شنفة ح�شب 
لوائح االون��روا يف ثمانية خمميات من رفح يف اجلنوب حتى جباليا يف 
ال�شمال. وبداأ تنفيذ امل�شروع يف 20 موؤ�ش�شة خريية يف خمتلف مناطق 
وجبات  ع��ل��ى  للح�شول  الفل�شطينيني  اآالف  ت��واف��د  ح��ي��ث  غ���زة  ق��ط��اع 

االفطار التي خ�شعت ال�شراف كبري من حيث اجلودة والوزن والكمية.
وقال امل�شت�شار االعالمي لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني 
تنفذها  ال��ت��ي  الرم�شانية  االف���ط���ارات  ان  ح�شنه  اب��و  ع��دن��ان  االون����روا 
خمتلف  يف  ا�شرة  االف  ت�شعة  �شت�شمل  االون���روا  مع  بالتعاون  املوؤ�ش�شة 
خالل  الرم�شانية  االفطارات  توزيع  عملية  و�شتتم  غزة  قطاع  مناطق 

ثالثة ايام متتالية من خالل 20 موؤ�ش�شة خريية خمتلفة.
واو�شح ان توزيع االفطارات الرم�شانية �شيتم على الفئات االكر فقرا 

موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالعمال االن�شانية مو�شحا ان االفطارات التي 
الفقراء  افقر  من  �شخ�شا  و472  الفا  ت�شمل  جباليا  منطقة  يف  تقدم 

و�شتتم يف ثالث موؤ�ش�شات خريية يف جباليا وبيت الهيا وبيت حانون.
واو�شح ان اال�شراف هذا العام اكر دقة ب�شبب اخلرة التي تولدت لدى 
العديد من العاملني يف عملية توزيع االفطارات اجلماعية ..منوها اىل 
ان اعداد الفقراء تزداد يف قطاع غزة ب�شورة كبرية ولكن هناك التزاما 

بالقوائم التي تقدمها االونروا للفئات اال�شد فقرا يف قطاع غزة.
ووجه من�شور �شكره ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل وموؤ�ش�شة 
خليفة ب��ن زاي���د ال ن��ه��ي��ان ل��الع��م��ال االن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��وا���ش��ل دعمها 

لالجئني الفقراء يف قطاع غزة عر االفطارات الرم�شانية وغريها.
انها  االون��روا  يف  االجتماعية  اخلدمات  م�شرفة  اخلطيب  �شناء  وقالت 
وطواقمها ي�شرفون على عملية الطبخ والتوزيع والوزن ل�شمان و�شول 
الطعام الئقا و�شحيا للفقراء امل�شجلني لدى االونروا والذين �شيتمكنون 

من احل�شول على وجبات االفطار يف املراكز الثالث املعتمدة للتوزيع.
امل�شجلني  كافة  وان  منتظمة  ب�شورة  تتم  التوزيع  عملية  ان  واو�شحت 

لدى املوؤ�ش�شة ح�شروا لت�شلم االفطارات الرم�شانية.
وب�شان امل�شتفيدين من افطارات موؤ�ش�شة خليفة عر مواطن فل�شطيني 

ح�شب ت�شنيف االونروا يف خميمات قطاع غزة الثمانية ..فيما ت�شرف 
طواقم االونروا على عمليات التوزيع ب�شورة �شاملة للتاكد من و�شول 
االفطارات اىل م�شتحقيها ح�شب القوائم التي تقدمها لتلك املوؤ�ش�شات.

واعتر ابو ح�شنه ان موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية 
تقدم منوذجا رائعا من خالل ا�شرارها على تقدمي م�شاريع االفطارات 
الرم�شانية خالل �شهر رم�شان املبارك يف ظل احل�شار املفرو�س على 
ملثل تلك  والبطالة ما يجعل  والفقر  ن�شبة احلاجة  وازدي��اد  قطاع غزة 
امل�شاريع اهمية كرى يف دعم الفقراء وبالذات يف �شهر رم�شان املبارك.

منوذجا  يعتر  ول��الج��ئ��ني  ل��الون��روا  املوؤ�ش�شة  تقدمه  م��ا  ان  وا���ش��اف 
الدولية وموؤ�ش�شة خليفة والتي قدمت  املنظمة  للتعاون وال�شراكة بني 
قطاع  يف  امل��دار���س  وتبني  واالغ��اث��ة  التعليم  قطاع  يف  كبرية  م�شاعدات 
غزة . وقدم ابو ح�شنه �شكره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وموؤ�ش�شة خليفة بن زايد على االهتمام 
امل�شاريع  تلك  ان  معترا  املبارك  رم�شان  �شهر  يف  الالجئني  بالفقراء 
ت�شاهم ب�شورة كبرية يف دعم الفل�شطينيني يف ظل او�شاعهم املتدهورة 
يف قطاع غزة. ويقول ال�شيد ح�شني من�شور رئي�س جمعية جباليا لتاهيل 
املعاقني ان موؤ�ش�شته ت�شتفيد لل�شنة الثالثة من االفطارات التي تقدمها 

االفطارات  مب�شروع  غبطته  عن  اف��راد  ثمانية  من  ا�شرة  ويعيل  معاق 
ال�شر تلك  بفارغ  ينتظر  انه  ..م�شريا اىل  ملوؤ�ش�شة خليفة  الرم�شانية 
االفطارات ملا لها من اثر كبري يف تخفيف العبء عليه ب�شبب عدم قدرته 

على العمل نتيجة االعاقة.
قيادة  االم���ارات  دول��ة  اىل  بال�شكر  ويتوجه  باالمتنان  ي�شعر  ان��ه  وق��ال 
به  الذي تقوم  الكبري  للدور  زايد  وحكومة و�شعبا وموؤ�ش�شة خليفة بن 

خالل �شهر رم�شان املبارك .
واأم  �شنة   44 وع��م��ره��ا  اخ���رى  فل�شطينية  م��واط��ن��ة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ل�شبعة اطفال انها املرة االوىل منذ بداية �شهر رم�شان حت�شل فيها على 
انها  انها كانت متاكدة  او افطارات من اي موؤ�ش�شة ..م�شيفة  م�شاعدة 
�شتح�شل هذا العام على م�شاعدة من موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان 
املا�شية على افطارات  لالعمال االن�شانية النها ح�شلت طوال االع��وام 

رم�شانية منها.
ووجهت االم الفل�شطينية �شكرها ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وموؤ�ش�شة 
خليفة لالعمال االن�شانية على ما تقدمه من خري خالل �شهر رم�شان 
املبارك داعية اهلل ان يحفظ االمارات ورئي�شها و�شعبها ويجزيهم خريا 

على ما يقدمونه لل�شعب الفل�شطيني وللفقراء يف �شهر رم�شان .

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ماي دبي �س.ذ.م.م
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اال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة دبي DUBAI مبعزل عن العالمة العتبارها 
منطقة جغرافية . 
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•• ال�صارقة-الفجر:

ا�شتجابة للدعوة الكرمية من �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د 
امل�شاهمة  اإىل  ال�شارقة  حاكم  االأعلى 
اأطلقتها  يف حملة القلب الكبري التي 
قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
لالأ�شرة  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ل��دع��م وم�����وؤازرة االأط��ف��ال الالجئني 
ال�شوريني، اأعلنت موا�شالت ال�شارقة 
مببلغ  احلملة  دع��م  يف  امل�شاهمة  ع��ن 

مليون درهم .
مدير  ال���زري  اهلل  عبد  �شعادة  وث��ّم��ن 
�شمو  جهود  ال�شارقة  موا�شالت  ع��ام 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
امل���ع���ان���اة عن  ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  ال���رام���ي���ة 
وم�شاعدتهم  ال�����ش��وري��ني،  ال��الج��ئ��ني 
على حت�شني حياة االأطفال الالجئني 

ال�شوريني، وتعريف العامل باأحوالهم 
بالعمل  اعتزازه  عن  ،معرا  املعي�شية 
الكبري،  القلب  حملة  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
تنموية  مل�����ش��روع��ات  امل�شتمر  ودع��م��ه��ا 
تخدم االأطفال ، انطالقاً من اجلهود 
االأطفال  ودعم  منا�شرة  اإىل  الهادفة 

يف اأنحاء العامل.
بدعم  ق��ام��ت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  واأ����ش���اف 
احلملة اأي�شا من خالل االإعالن عنها 
وحافالتها  مركباتها  اأ���ش��ط��ول  ع��ر 

للتعريف  م��ل�����ش��ق  و���ش��ع  مت  ح��ي��ث   ،
اأجرة  1000مركبة  على  باحلملة 
وع���دد م��ن ح��اف��الت النقل ب��ني املدن 
احلملة  ر�شالة  اإي�شال  بهدف  جت��وب 

اإىل خمتلف مناطق ومدن الدولة.
املوؤ�ش�شة  اأن  ال������زري  ����ش���ع���ادة  واأك������د 
وم�شاعدة  ال���ع���ون  ي���د  مب���د  م��ل��ت��زم��ة 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  االأ���ش��ق��اء 
الكبري  القلب  حملة  ل�شالح  والترع 
جواهر،  ال�شيخة  �شمو  تقودها  التي 
م�شوؤليتها  نحو  دوره���ا  �شمن  وذل��ك 
املجتمعية ودعم اأن�شطة املجتمع التي 
تخفف م��ن م��ع��ان��اة اأط��ف��ال ���ش��وري��ا ، 
االإن�شانية  تفر�شه  واج���ب  ب��اع��ت��ب��اره 
وحت��ت��م��ه االأخ�������وة وال���ع���روب���ة، الفتا 
نابعة  احل��م��ل��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل 
الدور  باأهمية  العميق  االإمي����ان  م��ن 
الذي تلعبه احلملة يف تعميق اأوا�شر 
العامل  دول  ب���ني  ال��دي��ن��ي  ال���رتاب���ط 

العربي واالإ�شالمي .

جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان ُتنظم ندوات رم�ضانية لزيادة الوعي ب�ضرطان الثدي

جمموعة ميناكوم تتربع بـ 250 األف درهم حلملة حممد بن را�ضد 
لك�ضوة مليون طفل حمروم حول العامل 

اإحياء لذكرى املرحوم زايد 

اقت�ضادية راأ�س اخليمة تطلق مبادرة )زكاتك .. مناء(

جمعية راأ�س اخليمة للفنون تنظم م�ضروع ) ك�ضوة تفرحهم(

•• ابوظبي- الفجر :

نظمت جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان، ومن 
الرائدة  الوردية، مبادرتها  القافلة  خالل حملة 
ور���س عمل  ال��ث��دي،  �شرطان  الوعي ح��ول  لن�شر 
للرجال وال�شيدات خالل �شهر رم�شان املبارك، 
يف حماولة لرفع م�شتوى الوعي مبر�س �شرطان 
الثدي، ون�شر املعلومات حول املر�س، واأعرا�شه، 
يف  امل��ب��ك��ر  والت�شخي�س  ال��ذات��ي  الفح�س  ودور 

الوقاية منه. 
واأقيمت الندوات خالل اإنعقاد امللتقى الرم�شاين 
حت��ت ع��ن��وان ن�����ش��ائ��م ال��رح��م��ة يف ق��اع��ة زعبيل 

مبركز دبي التجاري العاملي من 12 وحتى 23 
وت�شارك  والثالثاء  اجلمعة  اأي��ام  بني  ما  يوليو 
الثاين  ال�شرطان للعام  اأ�شدقاء مر�شى  جمعية 
الرم�شانية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه  يف  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
الكبرية التي ُتقام �شنويا بتنظيم دائرة ال�شياحة 

والت�شويق التجاري بدبي.
اأمرا�س  اأك����ر  اأح����د  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان  وُي��ع��ت��ر 
رئي�شي  وم�شبب  الن�شاء  ت�شيب  التي  ال�شرطان 
والوقاية  امل��ر���س  ه��ذا  مكافحة  ومي��ك��ن  ل��ل��وف��اة 
ال��ف��ح��و���ش��ات الدورية  اإج�����راء  م��ن��ه م���ن خ���الل 
للك�شف املبكر عن املر�س، وت�شخي�شه يف مراحله 
االأوىل وتعاظمت اأهمية فهم حقائق هذا املر�س 

الكثري  وا�شتيعابها مع توافر  الواقع  اأر���س  على 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة يف جمال 
اأبحاث ال�شرطان. ويقوم فريق من املتخ�ش�شني 
ث���دي كو�شيلة  وب��ا���ش��ت��خ��دام جم�����ش��م  ال��ط��ب��ي��ني 
م�����ش��اع��دة ب��ت��دري��ب ال���رج���ال وال�����ش��ي��دات حول 
كيفية تطبيق الفح�س الذاتي للك�شف املبكر عن 

�شرطان الثدي.
العام  االأم���ني  املا�شي  �شو�شن  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ورئي�شة  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية 
القافلة  وال��ت��وع��وي��ة حل��م��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
من  البالغات  الن�شاء  وبا�شتمرار  نحث  ال��وردي��ة 
ال��ذات��ي ملرة  اإج���راء الفح�س  كافة االأع��م��ار على 

ن��ظ��را الأه��م��ي��ة هذا  واح����دة ع��ل��ى االأق����ل �شهريا 
يتم  حيث  امل��ر���س  لت�شخي�س  كو�شيلة  االإج����راء 
ت�شخي�س 40 باملائة من حاالت �شرطان الثدي 
ال�شدر  كتلة يف منطقة  اأو  ورم  باكت�شاف ظهور 
اإجراء الفحو�شات الذاتية للثدي  وبالتايل فاإن 

بانتظام اأمر حيوي للك�شف املبكر عن املر�س .
وي�شعى الفريق اخلا�س بندوات جمعية اأ�شدقاء 
ال��ت��وع��ي��ة حول  ن�����ش��ر  اإىل  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى 
�شرطان ال��ث��دي يف ك��اف��ة اأرج���اء دول���ة االإم���ارات 
خري  ال��وق��اي��ة  ملقولة  جت�شيدا  املتحدة  العربية 
من العالج وجتري الندوات من ال�شاعة التا�شعة 

م�شاًء وحتى الثانية ع�شر عند منت�شف الليل . 

•• دبي-وام:

قطاع  يف  ال��رائ��دة  املجموعة  ميناكوم  اأعلنت 
الت�شويقية  االإعالمية واالت�شاالت  العالقات 
مبنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا عن 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  للحملة  دعمها 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
حول  حم��روم  طفل  مليون  لك�شوة  اهلل  رع��اه 
العامل خالل �شهر رم�شان وذل��ك عر ترع 
ل�شالح  دره���م  األ���ف   250 مببلغ  موظفيها 

احلملة.
املن�شوية  وال�شركات  ميناكوم  موظفو  وق��ام 

حتت مظلتها يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
بتقدمي ترعات فردية �شت�شهم يف ك�شوة �شتة 
اآالف و250 طفال حول العامل وذلك �شمن 
التي القت جتاوبا  العاملية  املبادرة  اإط��ار هذه 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  خمتلف  م��ن  وا���ش��ع��ا  �شعبيا 
املحلي. ورفع جوزيف غ�شوب رئي�س جمل�س 
ميناكوم  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  االإدارة 
اأ�شمى اآيات ال�شكر واالمتنان ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اال�شتثنائية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإط��الق��ه  على  اهلل 
عن  تعر  والتي  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 
القيادي  ال��ع��ال��ي��ة وح�����ش��ه  االإن�����ش��ان��ي��ة  روح����ه 

املتميز.
حر�شوا  املجموعة  موظفي  جميع  ان  وق��ال 
التي  للحملة  ال��ك��ام��ل  دع��م��ه��م  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
ال�شهر  يف  والتكافل  العطاء  روح  مع  تن�شجم 
ال��ف�����ش��ي��ل وت�����ش��ك��ل ���ش��ه��ادة ح��ي��ة ع��ل��ى القيم 
القيادة  ت��ع��ل��ي��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
احلكيمة للدولة و�شعبها وت�شعى من خاللها 
لال�شطالع بدورها الوطني يف دعم االأطفال 
ال��ع��امل وحت�شني ظروفهم  امل��ح��روم��ني ح��ول 

املعي�شية.
اأف��راد فرق عمل جمموعة  وقد حظي جميع 
ل��ه��ا بفر�شة  ال��ت��اب��ع��ة  م��ي��ن��اك��وم وال�����ش��رك��ات 
مبادرة  عر  املميزة  احلملة  هذه  يف  امل�شاركة 

اإدارة  نظمتها  التي  املركزية  الترعات  جمع 
الكرمية  للدعوة  ا�شتجابة  الرائدة  املجموعة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
التزامها  من  وانطالقا  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

بدورها الفعال يف امل�شوؤولية املجتمعية.
جدير بالذكر اأن ميناكوم حتر�س على تقدمي 
على  اخل��ريي��ة  امل���ب���ادرات  م��ن  للعديد  دعمها 
العطاء  دب��ي  مع  �شراكتها  ومنها  العام  م��دار 
املوؤ�ش�شة االإن�شانية التي تعمل بهدف حت�شني 
النامية  البلدان  يف  االأط��ف��ال  ح�شول  فر�س 
ولرت�شيخ  ال�شليم  االأ���ش��ا���ش��ي  التعليم  ع��ل��ى 
يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  العطاء  ثقافة 
العديد من املبادرات والرامج التي نظمتها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

بناء على توجيهات املجل�س التنفيذي 
اإح��ي��اء ذك��رى وفاة  ل��راأ���س اخليمة يف 
بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
�شلطان اآل نهيان يوم التا�شع ع�شر من 
دائرة  اأط��ل��ق��ت  امل��ب��ارك  �شهر رم�����ش��ان 
اخليمة  راأ���س  يف  االقت�شادية  التنمية 
عدداً من املبادرات اخلريية تزامناً مع 
قيمة  الإب���راز  الف�شيل  رم�شان  �شهر 
العمل االن�شاين و اخلريي كان اأولها 
م��ب��ادرة زك���ات���ك.. من���اء ب��ال��ت��ع��اون مع 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  ال��رح��م��ة  جمعية 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  ب��ه��دف 

زك��اة امل��ال و دوره��ا يف تن�شيط الركود 
بتخ�شي�س  قامت  حيث  االقت�شادي 
ال��ط��اب��ق االأر�شي  ل��ل��زك��اة يف  ���ش��ن��دوق 

مبقر الدائرة.
اأخ��رى حملية  كما تعاونت مع جهات 
و احتادية لرت�شيخ قيم زكاة املال من 
خالل نقل ال�شندوق املخ�ش�س للزكاة 

لتلك اجلهات. 
و تعزيزاً لهذه املبادرة نظمت الدائرة 
العامة لالأوقاف  الهيئة  بالتعاون مع 
اخليمة  براأ�س  االإ�شالمية  ال�شوؤون  و 
حم��ا���ش��رة دي��ن��ي��ة ب��ع��ن��وان زك����اة املال 
ال�شيخ  ل��ف�����ش��ي��ل��ة  من������اء   و  ط����ه����ارة 
عبداهلل �شامل حممد لتو�شيح اأهمية 

الزكاة والتعريف ب�شروطها و حتديد 
املال  ح��ف��ظ  يف  دوره����ا  و  م�شتحقيها 
عز  هلل  موؤديها  �شكر  على  دليل  وه��ي 
باالأدلة من الكتاب و  وجل م�شت�شهداً 

ال�شنة.
كما �شتنظم الدائرة بالتعاون مع هيئة 
االأعمال اخلريية ثاين مبادراتها من 
خالل م�شروع اإفطار �شائم بالتزامن 
زاي���د الإحياء  ال�شيخ  وف���اة  ذك���رى  م��ع 
اقتداًء  واالن�������ش���اين  اخل����ريي  ال��ع��م��ل 

مبوؤ�ش�س دولتنا العزيزة.
اخلريية  م��ب��ادرات��ه��ا  ال��دائ��رة  تختتم 
بتنظيم حما�شرة بالتعاون مع الهيئة 
العامة لالأوقاف و ال�شوؤون االإ�شالمية 

املوافق  االأح�����د  ي����وم  ب���راأ����س اخل��ي��م��ة 
املبارك  رم�شان  �شهر  م��ن  الع�شرين 

من  االأواخ���ر  الع�شر  دخ��ول  مبنا�شبة 
ال�شهر الف�شيل.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�شامل  ال�شيخ  امل��ه��ن��د���س  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
الطريان  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
املدين الرئي�س الفخري جلمعية را�س اخليمة 
اللجنة  ت��ن��ظ��م  ال�����ش��ع��ب��ي  وال�������رتاث  ل��ل��ف��ن��ون 
تفرحهم  ك�شوة   ( م�شروع  للجمعية  الثقافية 

االإن�شاين  ال��ع��م��ل  ي����وم  م���ع  ت��زام��ن��ا  وذل����ك   )
االإم����ارات����ي ال����ذي ي��ت��زام��ن م��ع ذك����رى رحيل 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

�شلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه.
فعالياتها  انطلقت  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
اجلاري  يوليو   27 ولغاية  اأم�س  من  اعتبارا 
واالإن�شانية  اخل��ريي��ة  اجلمعية  جهود  �شمن 

واملتعففة  ال�شعيفة  االأ�شر  اأف��راد  ت�شمل  حيث 
وت�����ه�����دف ال�����ش����ع����اد االأط������ف������ال امل���ح���روم���ني 
على  الب�شمة  ور�شم  العيد  فرحة  وم�شاركتهم 
وجوههم يف احتفال يقام يف عيد الفطر اأ�شوة 
ب��اأق��ران��ه��م . وم���ن اأج����ل م�����ش��روع��ه��ا اخلريي 
الترعات  جلمع  �شناديق  اللجنة  خ�ش�شت 
واالأحذية  واحل��ق��ائ��ب  امل��الب�����س  ت�شمل  ال��ت��ي 

كورني�س  على  اجلمعية  مقر  يف  ذل��ك  وغ��ري 
راأ���س اخليمة  اأخر مبركز  القوا�شم ويف موقع 
احدى  اىل  ت�شليهما  يتم  ان  على  للمعار�س 
املوؤ�ش�شات اخلريية يف االمارة يوم االأحد 28 
ال��ذي ي�شادف ذك��رى رحيل  ال��ي��وم  يوليو ه��و 
ال  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  االم��ارات  موؤ�ش�س 

نهيان يف 19 رم�شان 1434 ه� .

•• اأم القيوين-وام:

را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
القيوين  ام  حاكم  االعلى  املجل�س  ع�شو  املعال 
�شمو  ب��ح�����ش��ور  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ل��ي��ل��ة  ���ش��م��وه  بق�شر 
ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد 
اأم القيوين جموع املهنئني بحلول �شهر رم�شان 
املبارك الذين توافدوا على ق�شر �شموه لتقدمي 
اهلل  داع��ني  املنا�شبة  بهذه  والتريكات  التهاين 
العلي القدير ان يعيد هذه املنا�شبة على �شموه 

بدوام ال�شحة والعافية وعلى قيادتنا الر�شيدة 
باخلري والعزة.

القيوين  ام  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  تقبل  فقد 
التهاين من معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
وزي���ر االق��ت�����ش��اد وم���ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را�شد 
واملياة ومن معايل  البيئة  وزير  احمد بن فهد 

عبدالعزيز الغرير.
مطر  خمي�س  اللواء  �شعادة  �شموه  ا�شتقبل  كما 
املزينة نائب القائد العام ل�شرطة دبي و�شماحة 
امل�شت�شار ال�شيد علي الها�شمي م�شت�شار ال�شوؤون 

الدينية والق�شائية بوزارة �شوؤون الرئا�شة.
وكالء  و  املواطنني  من  التهاين  �شموه  وتقبل 
الوزارات ومدراء الدوائر واملوؤ�ش�شات وال�شركات 

الذين قدموا التهاين بهذه املنا�شبة.
ح�شر اال�شتقبال معايل ال�شيخ حميد بن احمد 
امل��ع��ال رئي�س  ب��ن را���ش��د  امل��ع��ال وال�شيخ م���روان 
دائرة االرا�شي واالمالك بام القيوين وال�شيخ 
اح��م��د ب��ن �شعود ب��ن را���ش��د امل��ع��ال ن��ائ��ب رئي�س 
املجل�س التنفيذي المارة ام القيوين وعدد من 

ال�شيوخ وامل�شوؤولني. 

الري�ضي يوؤكد حر�س القيادة على تبني ودعم الأفكار الإبداعية

حاكم اأم القيوين ي�ضتقبل املهنئني بال�ضهر الف�ضيل

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ال��ل��واء اأح��م��د ن��ا���ش��ر ال��ري�����ش��ي م��دي��ر عام 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية  العمليات 
االإلكرتونية  اخل���دم���ات  ع���ام  م��دي��ر  اأب��وظ��ب��ي 
 .. ب��االإن��اب��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واالت�������ش���االت يف 
االأفكار  ودع��م  تبني  على  العليا  القيادة  حر�س 
ال���وزارة واأج��ه��زة ال�شرطة. وقال  االإب��داع��ي��ة يف 
اإدارة املعرفة  األقاها يف ملتقى  خالل حما�شرة 
املركزية  للعمليات  العامة  االإدارة  الذي نظمته 
ال�شرطة.. �شباط  ن��ادي  يف  اأبوظبي  �شرطة  يف 

موظف  ع��ل��ى  يعتمد  ال  موؤ�ش�شة  اأي  جن���اح  اإن 
النجاح.. �شر  العمل اجلماعي هو  واإمن��ا  واح��د 
معني  حد  عند  اليتوقف  العطاء  اأن  اإىل  الفتا 
اجليد  االبتكار  يف  واال�شتمرار  االإجن���ازات  من 
ونوه   . م�شتمر  ب�شكل  امل�����ش��وؤول  فاعلية  يثبت 
بح�شور العميد اإ�شماعيل ال�شركال نائب مدير 
التابعة  االإدارات  وم��دي��ري  املركزية  العمليات 
لها وال�شباط و�شباط ال�شف فيها اإ�شافة اإىل 
العني  مدينة  يف  فروعها  يف  العاملني  م�شاركة 
الناجح  التخطيط  باأن   .. املرئي  االت�شال  عر 
يبداأ من اأعلى الهرم يف املنظمة واتخاذ القرارات 
ال�شائبة تتم يف وقت قيا�شي منا�شب على اأ�ش�س 
اأن  الري�شي  ال��ل��واء  وذك��ر  منطقية.  وحتليالت 

ال�شعوبات لي�شت معوقات ولكن تعتر حتديات 
للو�شول اإىل القمة التي يجب املحاظة عليها..
والعملية  العلمية  م�����ش��ريت��ه  ع��ن  ن��ب��ذة  وق����دم 
من  عليها  والتغلب  واجهته  التي  والتحديات 
واالإرادة  وال��ع��زمي��ة  ال�شليم  التخطيط  خ��الل 
وا�شتعر�س  ال��ن��ج��اح.  لتحقيق  ال��وق��ت  واإدارة 
اأه����م االإجن������ازات م��ن��ه��ا م�����ش��روع ت��ط��وي��ر غرف 
عمليات قيادات ال�شرطة على م�شتوى االإمارات 
و م�����ش��روع ن��ظ��ام االإن�����ذار امل��ب��ك��ر ع��ل��ى م�شتوى 
اجلن�شية  ن���ظ���ام  ت��وح��ي��د  م�������ش���روع  و  ال����دول����ة 
واالإق���ام���ة وال��ن��ظ��ام اجل��ن��ائ��ي و دم���ج االأنظمة 
وجود  اإىل  الفتا  الدولة  م�شتوى  على  املرورية 
19 مبادرة تخدم القطاع ال�شرطي مثل مبادرة 
تطوير غرف العمليات امل�شرتكة ومبادرة اإن�شاء 
تعد  عاملية  مبوا�شفات  البيانات  لقواعد  مركز 
االأح�����دث ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة. وب��ع��د ذلك 
التي  االإب��داع��ي��ة  االأف���ك���ار  ع��ن  ان��ت��ق��ل للحديث 
�شبكة  تغطية  نطاق  تو�شعة  وه��ي  تنفيذها  مت 
الدولة وم�شروع  اإمارات  الترتا..لت�شمل جميع 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات واخل���دم���ات 
االإلكرتونية و�شيا�شة اأمن املعلومات واخلدمات 
املرورية املقدمة حلكومة اأبوظبي االإلكرتونية 
يف ت�شهيل وت�شريع املعامالت للجمهور وتوفري 
اأك����ر ع���دد م���ن اخل���دم���ات االإل���ك���رتون���ي���ة عر 

االإنرتنت واإعداد قواعد بيانات جديدة الأنظمة 
ات�شال  امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة و م��رك��ز  ن��ظ��م 
املعلومات  بجمع  يقوم  ال��ذي  ال�شحايا  ���ش��وؤون 
وت��ل��ق��ي االت�شاالت  ال��ك��ارث��ة  امل��ت��اأث��ري��ن يف  ع��ن 
املنافذ  وال�شحايا وم�شروع  املفقودين  اأ�شر  من 
اأول دولة  االإم��ارات  اأن دولة  االلكرتونية حيث 
يف العامل تطبق نظاما لت�شجيل ثالث ب�شمات 
الوجه  و  اليد  و  العني  ب�شمات  .. وهي  حيوية 
لت�شهيل  االإلكرتونية  املنافذ  عر  للم�شافرين 
االأمن  ودعم  اإجنازها  و�شرعة  ال�شفر  اإج��راءات 
و�شالمة املرور عر املنافذ االإلكرتونية . واأ�شار 
الذي  االإلكرتونية  االإم��ارات  بوابة  اإىل م�شروع 
ال�شفر من خالل  اإج���راءت  تب�شيط  على  يعمل 
ذكية  بطاقة  بوا�شطة  تعمل  اإلكرتونية  بوابات 
للم�شرتك  كتعريف  االأ�شبع  ب�شمة  ت�شتخدم 
و���ش��اع��د ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ت���اليف االزدح�����ام وتقليل 
ونظام  ال��ع��ب��ور  عملية  يف  للم�شافرين  ال��وق��ت 
ب�شمة العني حيث تعتر االإم��ارات مثاال عامليا 
يحتذى به طبقته منذ عام 2003 �شبط من 
350 الف �شخ�س ممنوعني  اأكر من  خالله 
م��ن دخ���ول ال��ب��الد و ن��ظ��ام االإن�����ذار االآيل ومت 
ربطه بني امل�شرتك وغرفة العمليات يف �شرطة 
قبل  اأ�شا�شي  ك�شرط  اعتماده  بجانب  اأبوظبي 
اإ����ش���دار ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة مل��ح��الت الذهب 

وامل���ج���وه���رات وامل�������ش���ارف وك���ذل���ك رب���ط نظام 
مماثل للحماية يف املباين الدبلوما�شية . وقدم 
املركزية  العمليات  املمار�شات يف  عر�شا الأف�شل 
االإم����ارات  ف��ري��ق  ح�����ش��ول  امل�شاهمة يف  اأب���رزه���ا 
للبحث واالإنقاذ على الت�شنيف الدويل للهيئة 
على  املتحدة  ل��الأمم  واالإن��ق��اذ  للبحث  الدولية 
و   2010 واإفريقيا  االأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح�شول  يف  امل�شاهمة 
اأبوظبي  جل��ائ��زة  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
يف  امل�شاهمة   2009 املتميز  احلكومي  ل���الأداء 
على  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  ح�شول 
العمل  جمموعة  لرئا�شة  ال��دول��ي��ة  الع�شوية 
ال�شرطي ملوا�شفات النظم والبيانات اجلغرافية 
جامعة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  و  املفتوحة 
املنتظر  ومن  الطوارئ  طب  جمال  يف  هارفارد 
ال��ط��وارئ وهي  اأك��ادمي��ة االإم���ارات لطب  اإن�شاء 
يناير  يف  االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  االأوىل 
املقبل و امل�شاهمة يف ان�شمام االإمارات يف فريق 
و  الكوارث  �شحايا  لتحديد  العاملي  االإن��رتب��ول 
توقيع اتفاقية اال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري 
نظم  مركز  جم��ال  يف  الوطنية  ال��ق��درات  وبناء 
ال�شياحة  وعلوم  االأمني  اجلغرافية  املعلومات 
على  الري�شي  اللواء  رد  حما�شرته  ختام  ويف   .

اأ�شئلة وا�شتف�شارات احل�شور . 

•• دبي-الفجر: 

اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  م��اج��د  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
تواجد  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س 
بني  توا�شل  من  فيها  ملا  الرم�شانية  املجال�س  يف  ال�شباب 
االأجيال والتم�شك بالقيم التي ن�شاأ عليها جمتمع االإمارات 
من تاآخي وتقارب. واأن املجال�س الرم�شانية تعتر فر�شة 
ل��ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب��ني رواد امل��ج��ال�����س م��ن خمتلف 
االأع���م���ار وم��ن��اق�����ش��ة م��وا���ش��ي��ع ع��ام��ة وه���ادف���ة.  ج���اء ذلك 
الرم�شاين،  �شوقات  بن  حمد  ملجل�س  �شموه  زي��ارة  خ��الل 

حيث تبادل �شموه معه ومع رواد املجل�س التهاين مبنا�شبة 
اأن يتقبل منهم �شالح االأعمال  ال�شهر الف�شيل داعياً اهلل 
على  اهلل  ي��ع��ي��ده  واأن  وب��رك��ة  خ��ري  �شهر  اهلل  يجعله  واأن 
اجلميع باخلري اأعواماً عديدة. كما زار �شمو ال�شيخ ماجد 
وناق�س  الرم�شاين،  ال�شركال  عي�شى  جمل�س  حممد  بن 
ال�شاأن  املجل�س موا�شيع خمتلفة تخ�س  �شموه معه ورواد 
املجتمعي وف�شيلة ال�شهر الكرمي، باالإ�شافة اإىل بع�س من 
الفعاليات واملبادرات الثقافية الدينية التي مت طرحها من 
قبل جهات خمتلفة يف اإمارة دبي والتي من �شاأنها اأن تبث 

جواً مفعماً باالأخوة يف �شهر رم�شان املبارك.

•• دبي-وام:

را�شد  ب��رن��ام��ج  وط��ن��ي  جل�شة ح��واري��ة يف مكتبة  نظم 
.. وذل����ك �شمن  ع���ن���وان  وط��ن��ي ي�شمع  ال��ط��ب��ي��ة حت��ت 
الذي  دبي  يف  ال�شيفي  التدريب  برنامج  اأعمال  ج��دول 
تنظمه هيئة �شحة دبي حاليا وي�شتمر لغاية 29 يوليو 
اجلاري بالتعاون مع برنامج  وطني  لطلبة املرحلتني 
منهم  امل�شاركني  ع��دد  بلغ  وال��ذي  واجلامعية  الثانوية 
118 وهدفت اجلل�شة اىل متكني جيل ال�شباب �شيا�شيا 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب��احل��ق��وق وال���واج���ب���ات ال��ت��ي ن�����س عليها 
ي�شمع  وطني  احلوارية  اجلل�شة  اأدارت  الدولة.  د�شتور 
ال�شوؤون  م�شت�شارة  الفال�شي  ب��ال��ه��ول  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
النقا�س  ب��اب  فتحت  حيث  وط��ن��ي  برنامج  املجتمعية 
حول مقومات واأهداف االحتاد واأبرز املحاور التي يركز 
املتحدة واحلقوق  العربية  عليها د�شتور دولة االم��ارات 
ت�شمنته  ما  واأه��م  للمواطنني  كفلها  التي  وال��واج��ب��ات 
عن  ال�شادرة  االماراتي  املواطن  و�شلوكيات  قيم  وثيقة 
اإن ال��ه��دف من  2012. وق��ال��ت   ال����وزراء ع��ام  جمل�س 
عر  ال�شباب  لفئة  ال�شيا�شي  التمكني  هو  اجلل�شة  هذه 
معهم  وال��ت��ح��اور  اآرائ��ه��م  ل��ط��رح  وت�شجيعهم  �شماعهم 

واالجتماعية  ال�شيا�شية  امل���ج���االت  يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 
اأنه  واأ���ش��اف��ت   . مطلقة  ب�شفافية  ك��اف��ة  واالق��ت�����ش��ادي��ة 
جرى توزيع 115 األف ن�شخة لد�شتور الدولة على فئة 
ال�شباب للتعريف باحلقوق والواجبات الواردة فيه. واأكد 
الدكتور حممد ن�شيف رئي�س مركز التطوير املهني يف 
اإدارة التعليم الطبي رئي�س الفريق امل�شرف على برنامج 
يف  وطني   لرنامج   الفاعل  ال�شيفي..الدور  التدريب 
برنامج التدريب ال�شيفي والذي ج�شد معنى ال�شراكة 
احلقيقية بني املوؤ�ش�شات املختلفة وعزز م�شاعر االنتماء 
واعي  جيل  ن��واة  كونهم  الطلبة  ل��دى  للوطن  وال���والء 
واأثنى  ب��ل��ده.  جت��اه  مب�شوؤولياته  النهو�س  على  وق���ادر 
احلوارية  واجلل�شات  املحا�شرات  م�شمون  على  ن�شيف 
الطلبة  جذبت  والتي  وطني   برنامج   بها  �شارك  التي 
وموظفي الهيئة على حد �شواء ملا تت�شمنه من معلومات 
قيمة تر�شخ الهوية الوطنية لدى امل�شاركني. ومت خالل 
اجلل�شة توزيع ن�شخ من وثيقة قيم و�شلوكيات املواطن 
عن  الطلبة  االحت��اد..وع��ر  وبناة  والد�شتور  االماراتي 
ناحية  م��ن  اكت�شبوها  التي  وامل��ه��ارات  املعلومات  قيمة 
العمل  وح���ب  امل���ب���ادرة  روح  وخ��ل��ق  االي��ج��اب��ي  التحفيز 

والوطن وال�شعي الدائم لتطوير الذات واالبداع. 

ماجد بن حممد يوؤكد على اأهمية تواجد ال�ضباب يف املجال�س الرم�ضانية

موا�ضلت ال�ضارقة تدعم حملة القلب الكبري مبليون درهم

برنامج وطني ينظم جل�ضة حوارية حتت عنوان وطني ي�ضمع
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•• نيويورك-وكاالت: 

ع��ق��د جم��ل�����س االأم������ن ال������دويل ج��ل�����ش��ة مطولة 
لبحث االأزمة ال�شورية، حيث جدد ممثلو الدول 
و�شول  اأم��ام  العراقيل  ب��اإزال��ة  املطالبة  االأع�شاء 
املدنيني  اإىل  االإن�شانية  وامل�شاعدات  االإغاثة  مواد 
اأع��ل��ن م�����ش��وؤول��ون اأمم��ي��ون اأن  ال�����ش��وري��ني، فيما 

�شوريا. يف  �شهريا  يقتلون  �شخ�س   5000
اإىل  االأم��ن  االأع�شاء جمل�س  ال��دول  ودع��ا ممثلو 
تبعات  م��ع  التعامل  يف  حا�شمة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 
احلرب يف هذا البلد التي اأوقعت منذ مار�س-اآذار 
2011 اأكر من مائة األف قتيل، منهم اأكر من 

طفل.  6500
املندوبة  ن���ائ���ب���ة  دي���ك���ارل���و  روزم���������اري  و�����ش����ددت 
التي  امل��ت��ح��دة  ل���دى االأمم  ال��دائ��م��ة  االأم��ريك��ي��ة 
هذا  للمجل�س  ال��دوري��ة  الرئا�شة  ب��الده��ا  ت��ت��وىل 
متار�شها  ال��ت��ي  ال�شغوط  ا�شتمرار  على  ال�شهر 
ب��الده��ا ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري م��ن اأج���ل �شمان 
من  املت�شررين  اىل  االإن�شانية  امل�شاعدات  و�شول 

ال�شراع.

من جهته قال اإيفان �شيمونوفيت�س االأمني العام 
امل��رت��ف��ع جدا  ال��ع��دد  اإن  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  امل�شاعد 
يك�شف  �شهريا   5000 نحو  يبلغ  ال��ذي  للقتلى 

مدى تفاقم هذا النزاع .
اأنطونيو  ل��الج��ئ��ني  االأع����ل����ى  امل���ف���و����س  وك�����ش��ف 
غوتريي�س اأن نحو 6000 �شخ�س يفرون يوميا 
اأح�شت حتى االآن  من البالد، واأن االأمم املتحدة 
نحو 1.8 مليون الجئ �شوري اإىل الدول املجاورة 

ل�شوريا.
وقال غوتريي�س مل نر تدفقا لالجئني ي�شل اإىل 
هذا امل�شتوى املخيف منذ حرب االإب��ادة يف رواندا 

قبل نحو ع�شرين عاما .
وك��ان اأك��ر من مليوين �شخ�س ف��روا من رواندا 
ب�شبب عمليات القتل اجلماعية لقبيلة الهوتو يف 
1994. وتابع اأن هذه االأزمة دامت اأكر بكثري 
مما كنا نخ�شى وتداعياتها االإن�شانية ال حتتمل .

من جانبها اتهمت من�شقة االأمم املتحدة لل�شوؤون 
االإن�شانية فالريي اآمو�س احلكومة ال�شورية مبنع 
املنظمة الدولية من تو�شيل امل�شاعدات الغذائية 
وال��ط��ب��ي��ة اإىل امل��دن��ي��ني امل��ح��ا���ش��ري��ن يف ك��ل من 

حم�س القدمية وريف دم�شق والق�شري وحلب.
ت��ق��ري��را حول  اأث��ن��اء تقدميها  اآم��و���س  واأ���ش��اف��ت 
االأو�شاع االإن�شانية يف �شوريا اإىل جمل�س االأمن اأن 
6.8 ماليني �شوري بحاجة ما�شة اإىل م�شاعدات 

اإن�شانية.
القيام  ال���دويل  املجتمع  على  اآم��و���س  واق��رتح��ت 
اإىل داخل  بعمليات عر احل��دود لنقل م�شاعدات 
�شوريا، وقالت اإن املنظمة الدولية حتتاج اىل 3.1 
مليارات دوالر اأخرى للعمليات يف �شوريا واملناطق 

املجاورة لها لباقي العام.
اإىل  ���ش��وري يف ح��اج��ة  6.8 م��الي��ني  اأن  واأك�����دت 
اأكر من  اإن�شانية عاجلة، مبا يف ذلك  م�شاعدات 
االأطفال  واأن  البالد،  داخ��ل  ن��ازح  ماليني   4.2
ميثلون تقريبا ن�شف االأ�شخا�س الذين يحتاجون 

اإىل امل�شاعدة.
واأ���ش��ارت اآم��و���س اإىل ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف حم�س 
عليها  ح�شارها  ال�شورية  احلكومة  �شعدت  التي 
 2500 اأن  املتحدة  االأمم  املا�شي. وتقدر  ال�شهر 

مدين حما�شرون يف تلك املنطقة.
واأ�شافت اأن جماعات املعار�شة مل توفر لهم املمر 

االأمن ملغادرة املنطقة، واحلكومة ال�شورية رف�شت 
البلدة  اإىل  امل�شاعدات  باإدخال  ال�شماح للمنظمات 
يف  اإن�شانية  توقف  ف��رتات  اإىل  ودع��ت   . القدمية 

والقيام  امل�������ش���اع���دات  ب���دخ���ول  ل��ل�����ش��م��اح  ال��ق��ت��ال 
بعمليات عر احلدود .

ال��ع��م��ل��ي��ات ع���ر احل�����دود ج���دال ملعار�شة  وت��ث��ري 

لها. ورف�شت رو�شيا، احلليف  ال�شورية  احلكومة 
االأ�شد،  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  لنظام  الرئي�شي 

مناق�شة مثل هذه العمليات يف االأمم املتحدة.
االأمم  يف  تركيا  �شفري  ن��ائ��ب  اأي��ل��ر  ليفنت  ودع���م 
املجل�س  على  يجب  وق���ال  ال��دع��وة.  تلك  املتحدة 
مبا  امل�شاعدات  الإدخ��ال  بديلة  اأ�شكال  يف  التفكري 
ق��ال �شفري  وب���دوره  العمليات ع��ر احل���دود  فيها 
لبنان يف االأمم املتحدة نواف �شالم اأثناء االجتماع 
اإنه اأ�شبح من امللح االآن ملجل�س االأمن اأن يتحرك 
تقديرات  اأن  واأ����ش���اف  ال��الج��ئ��ني.  اأزم����ة  ب�����ش��اأن 
الالجئني  عدد  اأن  اإىل  ت�شري  اللبنانية  احلكومة 
ال�شوريني بلبنان 1.2 مليون الجئ. اأما ال�شفري 
اجلعفري  ب�����ش��ار  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل���دى  ال�����ش��وري 
اأنها  واعتر  تقدم،  التي  القتلى  اأرق��ام  يف  ف�شكك 
جمعت ب�شكل غري مهني ، منتقدا ا�شتخدام �شركة 
�شيمونوفيت�س  اأن  غري  البيانات  جلمع  اأمريكية 
من  للتحقق  دقيقة  ط��رق  ا�شتخدام  مت  اإن��ه  ق��ال 
ح�شيلة القتلى التي ن�شرت ال�شهر املا�شي، وقال 
اإنه مت التاأكد من كل وفاة باال�شم والتاريخ، كما 

مت التاأكد منها من ثالثة م�شادر على االأقل.

•• لندن-يو بي اأي:

باعت  بريطانيا  اأن  ام�����س،  ن��ي��وز  �شكاي  �شبكة  ذك���رت 
�شوريا مواد �شناعية ميكن ا�شتخدامها الإنتاج اأ�شلحة 
ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وف��ق��اً ل��ت��ق��ري��ر ج��دي��د ا���ش��درت��ه جل��ن��ة يف 

الرملان الريطاين.
ملراقبة  الرملانية  اللجنة  تقرير  اإىل  �شكاي  ون�شبت 
على  �شادقت  بريطانيا  اإن  قوله  االأ�شلحة،  ���ش��ادرات 
جنيه  مليار   12 قيمتها  تفوق  ع�شكرية  معدات  بيع 
االإن�شان  حقوق  انتهاكات  تدين  دول  اإىل  ا�شرتليني 
فيها، مبا يف ذلك �شوريا، وهذا يعد مثااًل واحداً على 
مقاولني  ب��ني  فيها  امل�شكوك  ال�شفقات  م��ن  العديد 
اخلارجية  وزارة  ت��ع��ت��ر  ودول  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
الريطانية اأن لديها �شجالت �شيئة يف جمال حقوق 
اإىل  ار�شلت  بريطانيا  اأن  التقرير  وا�شاف   . االإن�شان 
�شوريا يف العامني املا�شي كمية من فلوريد ال�شوديوم 
اأ�شلحة كيميائية ،  القابل لال�شتخدام من اأجل �شنع 
والذي ُيعد اأحد مكونات املنتجات املدنية مثل معجون 

االأ�شنان.
اتبعتها  التي  التدقيق  اج��راءات  ال�شكوك حول  واث��ار 
احلكومة الريطانية قبل ا�شدارها اأكر من 3000 

رخ�شة ت�شدير قيمتها تفوق قيمتها 12 مليار جنيه 
وزرارة  الئحة  اإىل  قيا�شاً  دول���ة،   27 اإىل  ا�شرتليني 
اخلارجية للدول التي متلك �شجالت �شيئة يف جمال 
ال��ل��ج��ن��ة الرملانية  ت��ق��ري��ر  ح��ق��وق االإن�������ش���ان. ووج����د 
املعدات  م��ن  ك��م��ي��ة  اأك����ر  ع��ل��ى  ح�شلت  ا���ش��رائ��ي��ل  اأن 
مليار   7.8 قيمتها  وبلغت  الريطانية  الع�شكرية 

جنيه ا�شرتليني .
الرملانية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ���ش��ت��ان��ل��ي،  ج����ون  وق������ال، 
مل���راق���ب���ة ������ش�����ادرات االأ����ش���ل���ح���ة وال���ن���ائ���ب ع����ن حزب 
الرتاخي�س  حجم  اإن  احلاكم  الريطاين  املحافظني 
اخلارجية  وزارة  الئحة  اإىل  ا�شتناداً  اال�شرتاتيجية 
�شيئة  �شجالت  متلك  التي  والع�شرين  ال�شبع  للدول 
يف جمال حقوق االإن�شان يك�شف عن الت�شارب ال�شارخ 
االأ�شلحة احلكومية و�شيا�شات  واملتاأ�شل بني �شادرات 

حقوق االإن�شان .
وا�شاف �شتانلي يتعني على احلكومة )الريطانية( اأن 
تطبق االأحكام ب�شكل اأكر حذراً عند ا�شدار تراخي�س 
اأن  ميكن  وال��ت��ي  اال���ش��ت��ب��دادي��ة  االأن��ظ��م��ة  اإىل  اأ�شلحة 
ت�شتخدمها لت�شهيل القمع الداخلي ويف انتهاك �شارخ 
ل�شيا�شتها املعلنة . ون�شبت �شكاي اإىل رئي�س املجموعة 
وفل�شطني  بريطانيا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ح��ول  ال��رمل��اين 

بريتون،  ريت�شارد  املعار�س،  العمال  حزب  عن  النائب 
قوله اإن حجم �شادرات املعدات الع�شكرية الريطانية 
اإىل ا�شرائيل مذهل، وما يلفت النظر اأكر اأن غالبيتها 

تذهب اإىل الدولة العرية با�شتثناء معدات ال تتجاوز 
قيمها 539ر5جنيهاً ا�شرتلينياً تذهب اإىل االأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة .

•• املنامة-وام:

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  االأم��ري  �شمو  اأك��د 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء البحريني اأن التوافق بني جميع االأطراف هو ال�شبيل 
الوحيد واالأ�شمن لتحقيق امل�شلحة العليا للوطن دون التخلي عن الثوابت واملكت�شبات 
العمل  ميثاق  مبادئ  اأن  �شموه  تاأكيد  بنا  البحرينية  االأنباء  وكالة  ونقلت  الوطنية. 
الوطني هي املرتكز االأ�شا�شي لتحقيق االأهداف الوطنية اجلامعة التي حتقق التطلعات 
خمل�شة  بحرينية  وبنوايا  اجلميع  م�شاركة  يتطلب  االأم��ر  ه��ذا  اأن  م�شيفا  املن�شودة 

اأعينها بعيدا عن املكا�شب االآنية مع نبذ كل ما مي�س  ت�شع الوطن وم�شلحته ن�شب 
اإىل  ون�شعى  فيه  نوؤمن  الذي  الوقت  اأنه يف  �شموه  واأ�شاف  البحريني.  املجتمع  وحدة 
موا�شلة االإ�شالح والتطوير بقيادة جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 
البحرين يف �شتى مناحي احلياة فاإننا ندرك اأن االإ�شالح يتم وفق مراحل ومن غري 
املمكن اأن يختزل بخطوات قليلة ويف وقت ق�شري فبغري ذلك لن يثمر عن خمرجات 
بناءة و م�شتدامة. واأع��رب �شموه عن تطلعه للعمل واإجن��از مزيد من اأجل البحرين 
وحتقيق كل ما ي�شبو اإليه اجلميع من اأمن واأمان ونه�شة وعمران مع الت�شديد على 

اأهمية ت�شخري االإمكانات املتاحة والتعامل اجلاد والفاعل مع ال�شعوبات.

•• برلني-القد�س-وكاالت:

قال اأ�شرى اأردنيون م�شربون عن الطعام 
م�شلحة  اإن  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����ش��ج��ون  يف 
اإىل  اأي����ام   4 ال�����ش��ج��ون ق���ررت نقلهم م��ن��ذ 
ق�����ش��م خ���ا����س ب���االأم���را����س ال��ن��ف�����ش��ي��ة، يف 
اأيار  منذ  املمتد  اإ�شرابهم  الإنهاء  حماولة 

)مايو( املا�شي.
وبعث االأ�شرى عبد اهلل الرغوثي ومنري 
م��رع��ي وع���الء ح��م��اد وحم��م��د الرمياوي 
وح��م��زة ال��دب��ا���س ر���ش��ال��ة اإىل ذوي��ه��م جاء 
ال�شجون  م�شلحة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  اإن  فيها 
االأ�شرى  على  ونف�شياً  بدنياً  �شغطاً  ميثل 
اإن��ه��اء اإ�شرابهم عن  االأردن��ي��ني، م��ن اأج��ل 
اأم�����ام العامل  ال��ط��ع��ام، ل��ك��ن��ه��م ي��ع��ل��ن��ون��ه��ا 
خطوتهم  عن  يرتاجعوا  لن  اأنهم  اأج��م��ع، 

هذه، فاإما ال�شهادة اأو العودة اإىل عمان.
الع�شعو�س  راأف���ت  االأ���ش��ري  وال���دة  وطالبت 
امل�����ش��ج��ون ل����دى اإ���ش��رائ��ي��ل م��ن��ذ 2002 
فوراً،  زيارتهم  االأ�شرى  لعائالت  بال�شماح 
اإىل  ك��اف��ة لرتحيلهم  االإج�����راءات  وات��خ��اذ 
االأردين  اخلارجية  وزير  وا�شتقبل  االأردن 
نا�شر جودة وفداً ميثل عائالت اال�شرى، 
وبعدها بيومني زار القن�شل االأردين يف تل 

اأبيب اثنني من االأ�شرى امل�شربني.
اآخر  اأردين  اأ���ش��ري  اأك����دت وال����دة  ب��امل��ق��اب��ل، 
 11 اأبو �شعيدة �شدر بحقه  يدعى مرعي 
حكماً بال�شجن املوؤبد، اأنها لن تتوقف عن 
االحتجاج قبل اأن يطلق �شراح ابنها. وقالت 
اأم مرعي: نحن معت�شمون هنا يف رم�شان 

وبعد رم�شان حتى يتحرر اأوالدنا . 
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى ق�����ال رئ���ي�������س ال�������وزراء 
مقابلة  يف  نتانياهو  بنيامني  اال�شرائيلي 
قرار  ان  االمل��ان��ي��ة  فيلت  دي  �شحيفة  م��ع 
االحتاد االوروبي ا�شتثناء االرا�شي املحتلة 
العرية  الدولة  مع  التعاون  اتفاقات  من 
ت�������ش���اوؤالت ح����ول ح���ي���اده يف عملية  ي��ث��ري 
ن�شرتها  م��ق��ت��ط��ف��ات  وب��ح�����ش��ب  ال�������ش���الم. 
ان هذا  نتانياهو  ق��ال  االرب��ع��اء اجل��ري��دة، 
ا�شرائيل  ح���دود  لر�شم  حم��اول��ة  االج����راء 
االقت�شادي  ال�شغط  خ���الل  م��ن  ب��ال��ق��وة 

ب��دال م��ن امل��ف��او���ش��ات وا���ش��اف ه��ذا يقوي 
املوقف الفل�شطيني وي�شعف ثقة ا�شرائيل 
يف ح���ي���اد اوروب�������ا يف ع��م��ل��ي��ة ال�������ش���الم مع 

الفل�شطينيني.
ر���ش��م��ي��ا هذا  ال���ذي ين�شر  ال���ق���رار  وي��ن�����س 
اال�شبوع على انه اعتبارا من العام 2014 
واالحتاد  ا�شرائيل  بني  االتفاقات  كل  فان 
االوروب��ي يجب ان ت�شري من دون التبا�س 
التي  االرا����ش���ي  ت�شمل  ال  ان��ه��ا  اىل  وع��ل��ن��ا 
م�شتثنيا   ،1967 العام  ا�شرائيل  احتلتها 
ال�شرقية  والقد�س  الغربية  ال�شفة  بذلك 

وق��ط��اع غ���زة وه�شبة اجل����والن م��ن جهة 
و�شورية  فل�شطينية  ارا����س  وه��ي  اخ���رى، 

احتلتها ا�شرائيل العام 1967.
واعتر نتانياهو ان هذا الن�س يخلق جدار 
برلني �شيا�شيا واقت�شاديا يف و�شط القد�س 
مو�شحا ان العودة اىل حدود 1967 غري 
وجود  تعري�س  �شاأنه  من  ذل��ك  الن  واردة 
ورحبت  زعمه  حد  على  للخطر  ا�شرائيل 
االوروبية  باملبادرة  الفل�شطينية  احلكومة 
لوقف  للغاية  هامة  بخطوة  اياها  وا�شفة 

البناء يف امل�شتوطنات وانهاء االحتالل .

واع���ت���ر رئ��ي�����س ال������وزراء اال���ش��رائ��ي��ل��ي ان 
تعقيد  اىل  ����ش���ي���وؤدي  االوروب��������ي  ال����ق����رار 
م��ه��م��ة وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االم���ريك���ي جون 
ك��ريي يف اع��ادة اط��الق حم��ادث��ات ال�شالم 
اجتمع  ذل������ك،  اىل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  م����ع 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي ج���ون كريي 
عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  م��ع 
خل��م�����س ���ش��اع��ات ل��ي��ل ال��ث��الث��اء االأرب���ع���اء 
االول  ال���ي���وم  يف  االردن����ي����ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ان  منذ  املنطقة  ايل  له  زي��ارة  �شاد�س  من 
بوزارة  توىل من�شبه. وقال م�شوؤول كبري 
عملية  ناق�شا  انهما  االمريكية  اخلارجية 
ودعم  اال�شرائيلية-الفل�شطينية  ال�شالم 
التطورات  واأح��دث  الفل�شطيني  االقت�شاد 
ان  امل�شوؤول  ي�شاأ  ومل  االو���ش��ط.  ال�شرق  يف 
كريي  رغبة  على  حفاظا  بتفا�شيل  ي��ديل 

يف االبقاء على م�شاوراته �شرية.
وي������اأم������ل ك�������ريي ب����اح����ي����اء امل����ف����او�����ش����ات 
انهارت  ال��ت��ي  اال�شرائيلية-الفل�شطينية 
البناء  ح������ول  ن�������زاع  و�����ش����ط   2010 يف 
اال�شتيطاين اال�شرائيلي يف ارا�س حمتلة 
بال�شفة الغربية والقد�س ال�شرقية اللتني 
م�شتقلة  دول��ة  اقامة  الفل�شطينيون  يريد 
م�شوؤولني  م��ع  ك���ريي  وي��ج��ت��م��ع  عليهما. 
للجامعة  اقرتاحا  اأي��دت  التي  ال��دول  من 
2002 عر�س اعرتافا عربيا  العربية يف 
االرا�شي  عن  تخلت  اذا  با�شرائيل  كامال 
 1967 ال��ت��ي ا���ش��ت��ول��ت ع��ل��ي��ه��ا يف ح����رب 
الالجئني  مل�������ش���األ���ة  ع������ادال  ح����ال  وق���ب���ل���ت 

الفل�شطينيني.

عني الرئي�س ال�شوري ام�س حمافظني جديدين يف حم�س والقنيطرة، 
ح�شبما افادت وكالة االنباء الر�شمية )�شانا(.

بتعيني  القا�شي   255 رق��م  املر�شوم  ا�شدر  اال�شد  ان  الوكالة  وذك��رت 
ملالك علي  القنيطرة خلفا  الدين علي حمافظا ملحافظة  معن �شالح 

الذي انتخب موؤخرا ع�شوا يف القيادة القطرية حلزب البعث.
حمافظا  ال���رازي  ط��الل  بتعيني  يق�شي  مر�شوما  اال���ش��د  ا���ش��در  كما 

ملحافظة حم�س خلفا الحمد منري حممد.
2012 املحافظ غ�شان  11 متوز-يوليو  وخلف حممد الذي عني يف 
الياد  خلفا   2011 ني�شان-ابريل   21 يف  عني  ك��ان  ال��ذي  العال  عبد 
غزال. وهذا هو التغيري الثالث منذ اندالع االزمة ال�شورية يف منت�شف 
ال��ذي يطال من�شب حمافظ حم�س التي ت�شهد   2011 اذار-م��ار���س 
عمليات ع�شكرية وا�شعة منذ حتول النزاع اىل الع�شكرة بعد ا�شهر من 

بدء حركة احتجاجية �شد نظام اال�شد.
كما انه التغيري الرابع ملحافظ القنيطرة احلدودية مع ه�شبة اجلوالن 
املحتلة من ا�شرائيل والتي ت�شهد ا�شتباكات بني قوات النظام ومقاتلي 
املعار�شة تعنف حينا وترتاجع احيانا و�شدرت تعيينات عدة ملحافظني 
النزاع،  م��ن  �شهرا   28 خ��الل  ال�شورية  املحافظات  ك��ل  تقريبا  طالت 

وبع�س املحافظني تغري اكر من مرة.

تطول  اأن  �شحفي  حديث  يف  كيلو  مي�شال  ال�شوري  املعار�س  توقع 
احلرب يف �شوريا بعد ان�شمام اأطراف اأجنبية لل�شراع، داعيا املعار�شة 
اإىل تكوين جي�س فعلي وتاأكيد ا�شتقالليتها. وقال كيلو )72 عاما( 
املقيم حاليا يف باري�س يف لقاء مع عدد من ال�شحافيني، اإن احلرب 
اإقليمي،  ذات طابع  واأ�شبحت  تغيريا يف طبيعتها  �شوريا عرفت  يف 
املعار�شة  اأ�شبحت  حتى  ال�����ش��راع،  يف  ج��دد  العبني  دخ��ول  م��وؤك��دا 
وا�شتمرار  امتداد  توقع  كما  تعبريه.  حد  على   ، االأ�شعف  الطرف 
اأن  اللبناين، م�شيفا  احلرب لفرتة طويلة بعد م�شاركة حزب اهلل 
احلرب يف البداية كانت بني نظام و�شعب لكنها اأ�شبحت االآن حربا 
يوليو-متوز احلايل  دعم يف مطلع  ال��ذي  كيلو،  واعتر   . اإقليمية 
انتخاب الرئي�س احلايل لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة 
ا�شتقاللية  الهدف احلايل هو حتقيق  اأن  اأحمد اجلربا،  �شوريا  يف 
االئتالف عن الدول العربية عر اإن�شاء بنك اأو وزارة مالية تعمل 
على نقل اأموال ال�شوريني يف اخلارج، وت�شع ميزانية من االأموال 

املح�شل عليها يف االأن�شطة االقت�شادية يف مناطق املعار�شة.

عّمان،  االأردن��ي��ة  العا�شمة  يف  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  بحث 
ال��وزاري العربي برئا�شة االأمني العام جلامعة  ام�س االأربعاء، مع الوفد 
اخلارجية  وزي��ر  يحملها  التي  املقرتحات  العربي،  نبيل  العربية  ال��دول 
 . واالإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  ب��ني  ال�شالم  عملية  الإح��ي��اء  االأم��ريك��ي 
اإنرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد  رفيع  فل�شطيني  دبلوما�شي  م�شدر  وق��ال 
بعملية  املعني  العربي  ال���وزاري  الوفد  مع  ا�شتعر�س  عبا�س  الرئي�س  اإن 
ال�شالم االأفكار واملقرتحات التي يحملها وزير اخلارجية االأمريكي جون 
الفل�شطينية-االإ�شرائيلية  املفاو�شات  اإطالق  عملية  اإحياء  الإعادة  كريي 
ك��اًل من  ي�شم  ال�شالم  بعملية  املعني  العربي  ال���وزاري  الوفد  اأن  يذكر   .
م�شر واالأردن وال�شعودية وقطر وفل�شطني واملغرب باالإ�شافة اإىل االأمني 
العام للجامعة العربية. وكان الوفد الوزاري العربي، والذي جاء ت�شكيله 
بقرار من القمة العربية بالدوحة، اجتمع يف وقت �شابق مع كريي. ي�شار 
االأردنية  العا�شمة  يف  عقد  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اأن  اىل 
عّمان اجتماعاً مطواًل مع وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي، وجرى 
املنا�شب  املناخ  خلق  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  التي  الق�شايا  كافة  ا�شتعرا�س 

الإعادة اإحياء عملية اإطالق املفاو�شات الفل�شطينية-االإ�شرائيلية .

دم�ضق

باري�ص

عمان

عوا�صم

مقتل اإعلمي �ضوري منا�ضر للأ�ضد يف لبنان  ويل عهد البحرين يدعو اإىل تعزيز التوافق
•• بريوت-رويرتز: واإعلء م�ضلحة الوطن بعيدًا عن املكا�ضب الآنية

قالت م�شادر اأمنية ان م�شلحني قتلوا االعالمي حممد �شرار جمو املنا�شر املعروف للرئي�س ال�شوري ب�شار اال�شد يف لبنان يف 
وقت مبكر �شباح االربعاء يف ا�شارة جديدة اىل امتداد ال�شراع ال�شوري اىل لبنان. واأ�شافت امل�شادر اأن امل�شلحني اختباأوا يف منزل 
جمو يف بلدة ال�شرفند اجلنوبية ثم هاجموه وجمو معلق عمل يف و�شائل اعالم �شورية وكثريا ما ظهر يف قنوات تلفزيونية 
عربية وم�شت امل�شادر تقول ان زوجة جمو كانت معه اال اأنه مل يلحق بها اأذى. وذكرت م�شادر اأمنية لبنانية اأن موؤيدي مقاتلي 
املعار�شة ال�شورية هم امل�شتبه به االول ويكافح لبنان الذي عانى حربا اأهلية ا�شتمرت 15 عاما كي يناأى بنف�شه عن ال�شراع 

يف �شوريا.
 واأ�شبحت تفجريات ال�شيارات امللغومة واال�شتباكات بني جمموعات يف لبنان توؤيد كال من جانبي ال�شراع يف �شوريا �شائعة. 
وانفجرت الثالثاء عبوة نا�شفة اأثناء مرور قافلة تقل اأفرادا من حزب اهلل اللبناين قرب احلدود ال�شورية وقتل �شخ�س واأ�شيب 

اخران من م�شوؤويل حزب اهلل. وهدد مقاتلون �شوريون �شنة ب�شرب حزب اهلل ب�شبب دعمه الع�شكري لال�شد.

نتانياهو ي�ضكك يف حياد اأوروبا بعملية ال�ضالم

الحتلل ينقل اأ�ضرى اأردنيني لق�ضم الأمرا�س النف�ضية

بريطانيا باعت �ضوريا موادًا كيميائية 

اتهامات للنظام مبنع و�ضول امل�ضاعدات للمدنيني 

الأمم املتحدة تتحدث عن 5 اآلف قتيل �ضهريًا يف �ضوريا
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•• ا�صطنبول-رويرتز:

االك�����راد يف  امل�شلحني  ن�����ش��اط  ت�����ش��اع��د  ي��وؤج��ج 
جنوب �شرق تركيا املخاوف من احتمال انهيار 
اأن  �شاأنه  اأم��ر من  اأنقرة وهو  �شالم مع  عملية 
يعقد جهود احلكومة لتطبيق ا�شالحات دون 

ا�شعال امل�شاعر القومية.
ب��داأت حمادثات مع زعيم  وكانت احلكومة قد 
اهلل  عبد  امل�شجون  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب 
املا�شي  االول  ت�����ش��ري��ن  اأك���ت���وب���ر  يف  اأوج������الن 
 40 بحياة  اأودى  ال��ذي  ال�����ش��راع  ان��ه��اء  بهدف 
األف �شخ�س يف ثالثة عقود وعطل التنمية يف 
جنوب �شرق تركيا الذي ت�شكنه اأغلبية كردية.

اأن  م��ن  اأن��ق��رة  ت�شكو  اذ  ت��ع��رت  العملية  ل��ك��ن 
�شمال  اىل  الكرد�شتاين  العمال  حزب  ان�شحاب 
ا�شتاأنف  ح��ني  يف  �شديد  ببطء  يحدث  ال��ع��راق 
احل�����زب ه��ج��م��ات��ه اح���ب���اط���ا م���ن ع����دم حترك 
اخلا�شة  باال�شالحات  يتعلق  فيما  احلكومة 

باالقليات.
املخ�شرم يف �شحيفة  الكاتب  اأكيول  وق��ال طه 
هذا  ع��ل��ى  االم���ر  ا�شتمر  اذا  ال��ي��وم��ي��ة  ح��ري��ات 
يف  تركيا  تغرق  وق��د  العملية  فلنن�س  النحو.. 

دوامة اأكر ا�شطرابا عما كان يف املا�شي.
وي���ب���دو االح���ب���اط ال���ك���ردي م���ن خ����الل �شبان 

م�شلحني وملثمني يجوبون بلدات جنوب �شرق 
تركيا رافعني رايات حزب العمال الكرد�شتاين 
الطرق  على  ال�شائقني  هوية  م��ن  ويتحققون 

كما يظهر يف �شور بثها التلفزيون الرتكي.
وهاجم حزب العمال الكرد�شتاين كذلك مواقع 
ع�شكرية يف املنطقة منتهكا وقفا الطالق النار 

اأعلن يف مار�س اذار املا�شي.
االف من  ع����دة  ح�����ش��ر  اال����ش���ب���وع  م��ط��ل��ع  ويف 
االكراد مرا�شم اأقيمت يف اقليم ديار بكر لتاأبني 
العمال  ح����زب  اف��ت��ت��ح��ه��ا  م��ق��رة  م��ق��ات��ل��ني يف 
فيها  ورف��ع��ت  االخ���رية  االون���ة  يف  الكرد�شتاين 

رايات احلزب و�شورة الوجالن.
االتراك  غ�شب  م��ن  تزيد  ال�شور  ه��ذه  ومثل 
الذين يعار�شون املحادثات مع جماعة تعترها 
اأن��ق��رة وال��والي��ات املتحدة واالحت���اد االوروب���ي 

ارهابية.
يني  �شحيفة  م��ن  �شيلفي  ال��ق��ادر  ع��ب��د  وق���ال 
�شافاك املوؤيدة للحكومة ان هذه ال�شور جتعل 
من ال�شعب على احلكومة اأن تعلن عن حزمة 
ال��ت��ح��ول ال��دمي��ق��راط��ي وه��ي ا���ش��الح��ات تعزز 
تعكف  انها  احلكومة  وت��ق��ول  االق��ل��ي��ات  حقوق 

على اجنازها.
وت�شاءل �شيلفي يف مقال اأي قوة �شيا�شية تلك 
اىل  احل��زم��ة  ه��ذه  مثل  تقدمي  ت�شتطيع  التي 

الرملان يف وقت ي�شد فيه مقاتلون ملثمون من 
ويتحققون  الطرق  الكرد�شتاين  العمال  حزب 
من بطاقات الهوية وتقيم فيه عنا�شر مقاتلة 
امل���ق���اب���ر.. وي���واج���ه رئي�س  ت���اأب���ني يف  م��را���ش��م 
ال����وزراء رج��ب طيب اردوغ����ان ال��ذي داف��ع عن 
اأكر  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  على  االنفتاح 
االحتجاجات  اأ�شابيع من  بعد  ل�شلطته  اختبار 
العنيفة املناه�شة للحكومة وتزامن ا�شتعرا�س 
ال��ك��رد���ش��ت��اين لقوته م��ع تعيني  ال��ع��م��ال  ح��زب 
كرئي�س  ال�شقور  م��ن  يعتر  خم�شرم  مقاتل 

يزيد  مم��ا  ال�شيا�شية  احل���زب  ل����ذراع  م�����ش��ارك 
وقلل  ت�شددا.  اأكر  خط  باتخاذ  التوقعات  من 
اأك����دوغ����ان ك��ب��ري م�����ش��ت�����ش��اري رئي�س  ي��اجل��ني 
ال����وزراء ل�����ش��وؤون االك���راد م��ن ه��ذه التغيريات 
ق��ائ��ال ان اأوج������الن ن��ف�����ش��ه ط��ل��ب��ه��ا وم����ن غري 
املتوقع اأن يكون لها تاأثري �شلبي على العملية.

اال�شبوع  يف  ملقاتليه  ال��ع��م��ال  ح��زب  دع���وة  لكن 
املا�شي اأن يتخذوا و�شعا دفاعيا ن�شطا وحتدثه 
عن مترد االكراد لل�شغط على احلكومة عززا 

اأي�شا ال�شكوك ب�شاأن امكانات عملية ال�شالم.

قتلى وجرحى بينهم �ضرطيني بهجمات متفرقة 

الأمم املتحدة حتذر من تبعات العنف يف العراق 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

االإ�شرائيلي  للجي�س  تابعة  وح��دة  اأن  اإ�شرائيلية  ع�شكرية  متحدثة  اأعلنت 
املحتل  ال�شوري  اجل��والن  مرتفعات  جنوب  �شوريني  م�شلحني  مع  ا�شتبكت 

م�شاء ام�س االأول دون اأن ت�شري ل�شقوط قتلى اأو جرحى.
نارية  لر�شقات  اإ�شرائيليني تعر�شوا  اأن جنودا  االإ�شرائيلي  واأو�شح اجلانب 
يف اجلوالن، وقد رد اجلنود االإ�شرائيليون على م�شادر النار وقاموا بعملية 
ال��ن��ريان من  ت��ك��ون م�����ش��ادر  اأن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  املنطقة ورج���ح  مت�شيط يف 

املعار�شة ال�شورية امل�شلحة.
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف موقعها  اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  ذك���رت �شحيفة  م��ن جهتها 
االإ�شرائيلي تقوم بدورية  تابعة للجي�س  اأنه بينما كانت وحدة  االإلكرتوين 
روتينية الحظت اأ�شخا�شا م�شتبها فيهم مبوقع يف جنوب مرتفعات اجلوالن 

�شرق ال�شياج احلدودي.
للجي�س  ال��ت��اب��ع��ة  ال��وح��دة  ع��ل��ى  ال��ن��ار  اأط��ل��ق��وا  فيهم  امل�شتبه  اأن  واأ���ش��اف��ت 

االإ�شرائيلي التي ردت على م�شادر النريان.
ي�شار اإىل اأن املنطقة املحاذية خلط وقف اإطالق النار بني �شوريا واإ�شرائيل 
ال�شورية  للمعار�شة  تابعة  وعنا�شر  ال�شوري  اجلي�س  ب��ني  م��ع��ارك  ت�شهد 
امل�شلحة. وتعر�س اجلي�س االإ�شرائيلي يف اجلوالن املحتل على مدار االأ�شهر 

املا�شية الإطالق نار من اجلانب ال�شوري.
كما اأعلن اجلي�س االإ�شرائيلي اأم�س االأول اأن قذائف عدة اأطلقت من �شوريا 
�شقطت  ال�شورية  املعار�شة  ومقاتلي  النظامي  اجلي�س  بني  معارك  خ��الل 
اأن تت�شبب ب�شقوط  اإ�شرائيل من اجل��والن من دون  ال��ذي حتتله  يف اجل��زء 

�شحايا.
واأ�شاف اأن القذائف التي اأطلقت مرتبطة على ما يبدو بالو�شع الداخلي يف 

�شوريا ، واأن اإ�شرائيل غري م�شتهدفة.
من جانبه اأكد وزير احلرب االإ�شرائيلي مو�شيه يعالون �شقوط قذائف هاون 
عدة يف االأيام االأخرية على اجلانب املحتل من ه�شبة اجلوالن من دون اأن 

ترّد اإ�شرائيل، موؤكدا عدم تدخل اإ�شرائيل باحلرب الدائرة يف �شوريا.

اآ�ضتون يف م�ضر للقاء قادة النظام اجلدد

ا�ضتباك بني معار�ضني �ضوريني وقوة اإ�ضرائيلية باجلولن 

مقتل تركيني بر�ضا�س م�ضدره �ضوريا

•• نيويورك-بغداد-وكاالت:

ال�شرطة  م����ن  ع���ن���ا����ش���ر   3 ق���ت���ل 
جندي  وا�شيب  وم�شلح،  العراقية 
امنية  ب���ح���وادث  ب���ج���روح  و���ش��رط��ي 
الدين  �شالح  مبحافظتي  منف�شلة 

وكركوك.
���ش��رط��ة حمافظة  وق����ال م�����ش��در يف 
�شالح الدين، االربعاء، اإن 3 عنا�شر 
من ال�شرطة وم�شلح قتلوا، وا�شيب 
على  اندلعت  ا�شتباكات  يف  �شرطي 
م�شلحة  جم��م��وع��ة  م��ه��اج��م��ة  اث����ر 
م��ن��زل اح���د م��راف��ق��ي ق��ائ��د �شرطة 

املحافظة ب�شمال تكريت.
 3 ي�شتقلون  م�شلحني  اأن  وا���ش��اف 
�شاعة  ه��اج��م��وا يف  م��دن��ي��ة  ���ش��ي��ارت 

م���ت���اأخ���رة م���ن م�����ش��اء ام�������س، منزل 
مرافقي  اأح��د  اجلبوري  علي  املقدم 
ق��ائ��د ���ش��رط��ة امل��ح��اف��ظ��ة ال��ك��ائ��ن يف 
ق��ري��ة ال��ع��ي��ث��ة ���ش��م��ال ت��ك��ري��ت، وقد 
املهاجمني  ع��ل��ى  امل���ن���زل  ح���را����س  رد 
ا�شفر عن مقتل  بنريان مماثلة، ما 
وا�شابة  واح���د  وم�شلح  ح��را���س   3
ا�شيب  ذل���ك،  واىل  ب��ج��روح  �شرطي 
برتبة  �شابط  حماية  عنا�شر  اأح��د 
منزله  ع��ل��ى  م�شلح  ب��ه��ج��وم  ع��م��ي��د، 

بو�شط مدينة كركوك.
وق������ال م�������ش���در اأم����ن����ي حم���ل���ي، اإن 
باأ�شلحة  هاجمت  م�شلحة  جمموعة 
العميد طالب حممد  خفيفة منزل 
اال�شغال  دائ�������رة  يف  ي��ع��م��ل  ال������ذي 
)حي  يف  ال��دف��اع  ب����وزارة  ال�شمالية 

اىل  ادى  م��ا  ك��رك��وك،  و���ش��ط   )90
اأف�����راد ح��م��اي��ة املنزل  اإ���ش��اب��ة اأح����د 

بجروح خطرية .
املبعوث  ح�����ذر  ذل�������ك،  غ�������ش���ون  يف 
العراق  اىل  املتحدة  لالمم  اخلا�س 
ام���ام جمل�س االمن  ك��وب��ل��ر  م��ارت��ن 
العنف  اع�����م�����ال  ان  م�����ن  ال���������دويل 
امل��ت��زاي��دة يف ال��ع��راق وال��ت��ي ح�شدت 
يف غ�شون اربعة ا�شهر حواىل ثالثة 
ب�شلوك  البلد  تهدد هذا  قتيل  االف 

طريق خطر .
امام جمل�س  احاطة  وقال كوبلر يف 
االم���ن ان ق��راب��ة ث��الث��ة االف رجل 
وام������راأة وط��ف��ل ق��ت��ل��وا، واك����ر من 
بجروح  ا�شيبوا  اآخرين  االف  �شبعة 
يف اعمال العنف التي �شهدها العراق 

يف اال�شهر االربعة االخرية.
العراق  ي�شهد  ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  وم��ن��ذ 
تدعو  بوترية  العنف  العمال  ع��ودة 
البلد اىل  القلق من ع��ودة ه��ذا  اىل 
النزاع  ات�����ون  يف  جم�����ددا  االن������زالق 
املذهبي الذي مزقه عامي 2006-

.2007
ا�شفرت  مت��وز-ي��ول��ي��و  مطلع  وم��ن��ذ 
اع��م��ال العنف يف ال��ع��راق ع��ن مقتل 
بح�شب   ، �شخ�شا   370 م��ن  اك���ر 
ح�شيلة اعدتها وكالة فران�س بر�س 
وامنية،.  طبية  م�شادر  اىل  ا�شتنادا 
من�شبه  ت�شلم  ال��ذي  كوبلر،  وارج��ع 
موؤخرا، ا�شباب ت�شاعد وترية العنف 
ال�شيا�شية  التوترات  اىل  ال��ع��راق  يف 
ب���غ���داد وكذلك  ت���ع���اين م��ن��ه��ا  ال���ت���ي 

اي�شا اىل تداعيات النزاع الدائر يف 
�شوريا املجاورة.

و����ش���دد امل�������ش���وؤول االمم�����ي ع��ل��ى ان 
يواجهون  ال��ع��راق��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
خ�����ي�����ارات ح���ا����ش���م���ة ، ف���ه���م ام�����ا ان 
يختاروا تعزيز ا�ش�س الدميوقراطية 
ب�شلوك  امل���غ���ام���رة  ي���خ���ت���اروا  ان  او 
املاآزق  تنتظرهم  حيث  خطر  طريق 
الدينية  العنف  واع��م��ال  ال�شيا�شية 

عند كل مفرتق .
وا����ش���اف ان اخل�����راء ي��ع��ت��رون ان 
من  اال�شتفادة  يحاولون  املتمردين 
ينتاب االقلية  الذي  �شعور اال�شتياء 
م�شتهدفة  بانها  ت�شعر  التي  ال�شنية 
عليها  يهيمن  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  م��ن 

ال�شيعة.

ان  اىل  ثانية  جهة  من  كوبلر  ودع��ا 
ي��واف��ق ع���دد اك���ر م��ن ال����دول على 
ج��م��اع��ة جماهدي  اع�������ش���اء  اي������واء 

الالجئني  املعار�شة  االيرانية  خلق 
حاليا يف مع�شكر قرب بغداد بانتظار 
ت��رح��ي��ل��ه��م، م�����ش��ددا ع��ل��ى ان احلل 

ال�����ش��ل��م��ي ال���وح���ي���د مل�����ش��ك��ل��ة ه����وؤالء 
يف  ي���ك���م���ن  ال3000  ال���الج���ئ���ني 

نقلهم اىل خارج العراق .

•• القاهرة-ا ف ب:

زارت وزيرة خارجية االحتاد االوروبي كاثرين ا�شتون االربعاء القاهرة للقاء 
الد�شتورية  اليمني  االنتقالية  احلكومة  ادت  بعدما  اجلديد  النظام  ق��ادة 
يف  مر�شي  حممد  اال�شالمي  للرئي�س  اجلي�س  ع��زل  بعد  ال�شلطة  لتت�شلم 
الثالث من متوز-يوليو ويف اعالنه عن الزيارة املفاجئة قال مكتب ا�شتون 

ان زيارتها تهدف اىل الدعوة للعودة ب�شرعة اىل احلكم الدميوقراطي.
وقالت ا�شتون يف بيان انها �شتلتقي الرئي�س املوقت عديل من�شور واع�شاء 
وممثلني  اخ���رى  �شيا�شية  ق��وى  اي�شا  تلتقي  كما  اجل��دي��دة،  احل��ك��وم��ة  يف 
للمجتمع املدين وا�شافت اتوجه اىل م�شر الكرر بقوة ر�شالتنا الداعية اىل 
عملية �شيا�شية ت�شمل اجلميع وتاخذ يف االعتبار كل املجموعات التي تدعم 

الدميوقراطية .
وتابعت ا�شتون �شا�شدد على وجوب ان تعود م�شر يف ا�شرع وقت اىل االنتقال 
الدميوقراطي ، الفتة اىل ان االحتاد االوروبي عازم على م�شاعدة ال�شعب 
امل�شري على طريق م�شتقبل اف�شل من احلرية الفعلية والنمو االقت�شادي 

.
وكانت احلكومة امل�شرية اجلديدة ادت اليمني الثالثاء وكان رئي�س احلكومة 
اجلديدة اخلبري االقت�شادي حازم الببالوي اول من ادى اليمني الد�شتورية 

امام الرئي�س وتاله باقي الوزراء تباعا، وفق التلفزيون امل�شري.
وعني الفريق اول عبد الفتاح ال�شي�شي نائبا اول لرئي�س الوزراء مع احتفاظه 
مبن�شب وزير الدفاع ا�شافة اىل نائبني اخرين لرئي�س احلكومة هما زياد 
الذي  ال��دويل وح�شام عي�شى  التعاون  اي�شا وزارة  ال��ذي يتوىل  الدين  بهاء 

يتوىل كذلك وزارة التعليم العايل.
�شرف  دري��ة  ن�شاء هن  ث��الث  بينهم  وزي��را من   30 وت�شم احلكومة قرابة 
الدين وزيرة االعالم وليلى ا�شكندر وزيرة الدولة ل�شوؤون البيئة ومها زين 
العابدين وزيرة ال�شحة كما ت�شم ثالثة اقباط على االقل هم منري فخري 
الدولة  وزي��ر  ا�شتينو  رم��زي  وج���ورج  وال�شناعة  التجارة  وزي��ر  ال��ن��ور  عبد 

للبحث العلمي ا�شافة اىل ليلى ا�شكندر.
للداخلية  كوزير  مبن�شبه  ابراهيم  حممد  اللواء  الداخلية  وزير  واحتفظ 

كما ا�شتمر وزير ال�شياحة ه�شام زعزوع يف موقعه.
وتوىل نبيل فهمي وهو �شفري �شابق مل�شر يف وا�شنطن وجنل وزير اخلارجية 
امل�شري الراحل ا�شماعيل فهمي الذي ا�شتقال من من�شبه يف عهد الرئي�س 

الراحل انور ال�شادات احتجاجا على �شيا�شات االخري.

روحاين ي�ضف تهديدات نتنياهو بامل�ضحكة 
•• طهران-ا ف ب:

و�شف الرئي�س االيراين اجلديد ح�شن روحاين التهديدات الع�شكرية 
التي اطلقها رئي�س الوزراء اال�شرائيلي بنيامني نتانياهو بامل�شحكة.

وقال روحاين امام حماربني قدامى قاتلوا يف احلرب العراقية االيرانية 
املتحدة وا�شرائيل  الواليات  البع�س اي  1980-1988 عندما يقول 
ان كل اخليارات مطروحة على الطاولة وان بلدا بائ�شا يف املنطقة اي 

ا�شرائيل يقول ا�شياء فان هذا يثري ال�شحك.
وا�شاف من هم ال�شهاينة ليهددوننا؟، موؤكدا ان رد الفعل الذي وعد به 

االيرانيون مينع ا�شرائيل من تنفيذ تهديداتها.
وكان نتانياهو حذر االحد عر قناة تلفزيونية امريكية من ان ا�شرائيل 

ال��رن��ام��ج النووي  امل��ت��ح��دة ���ش��د  ال���والي���ات  ق��ب��ل  ت��ت��دخ��ل ع�شكريا  ق��د 
االيراين، وا�شفا الرئي�س االيراين اجلديد ح�شن روحاين بانه ذئب يف 
زي حمل وقال نتانياهو يف مقابلة مع �شبكة �شي بي ا�س نحن اقرب اىل 
ايران من الواليات املتحدة. نحن اكر تعر�شا للخطر. وعلينا اذن ان 
نتعامل مع م�شاألة كيفية الت�شدي اليران، رمبا قبل الواليات املتحدة .

وا�شاف هناك رئي�س جديد يف ايران. انه ينتقد �شلفه النه كان ذئبا يف 
زي ذئب. ان ا�شرتاتيجيته تق�شي بان يكون ذئبا يف زي حمل، بان يبت�شم 
فيما ي�شنع القنبلة النووية وتابع نتانياهو انهم االيرانيون يقرتبون 
كان  ال��ذي  ال�شقف  اىل  ا�شارة  بعد يف  يتجاوزوه  االحمر مل  اخل��ط  من 
فيه  وعر�س   2012 العام  املتحدة  االمم  ام��ام  القاه  ح��دده يف خطاب 

قدرة ايران على �شنع اول �شالح نووي.

وتابع نتانياهو وينبغي ابالغهم من دون اي التبا�س ان هذا االمر لن 
190 كيلوغراما من  اي��ران متلك نحو  ان  به واو�شح  يكون م�شموحا 
هي  كلغ   250 ا�شل  من  املئة،  يف  ع�شرين  بن�شبة  املخ�شب  اليورانيوم 

�شرورية ل�شنع القنبلة.

ن�ضاط امل�ضلحني يهدد ال�ضلم بني تركيا والأكراد 

•• انقرة-يو بي اأي:

قتل تركيان، بر�شا�س م�شدره االأرا�شي ال�شورية 
خالل ا�شتباكات بني عنا�شر من اجلي�س ال�شوري 
الدميقراطي  واآخرين من حزب االحت��اد   ، احلر 

الكردي يف بلدة راأ�س العني احلدودية بني �شوريا 
وتركيا. واأفادت �شحيفة حرييت الرتكية اأن اأحمد 
اأ�شيب يف منطقة جيالن  ع��ام��اً(   15( غ��زن��دوز 
بينار الرتكية املقابلة لبلدة راأ�س العني ال�شورية، 
اأم�س االول عند ال�شاعة 11:30 �شباحاً وق�شى 

اأن  امل�شت�شفى متاأثراً بجراحه واأ�شافت  الحقاً يف 
ال�شاعة  عند  ن��اري  بطلق  قتل  اأرت��وغ��رول  اأحمد 
على  اال�شتباكات  جتددت  عندما  لياًل   11:30
�شاروخية  قذيفة  اأن  وذك���رت  ال�����ش��وري  اجل��ان��ب 

�شقطت يف حديقة باملنطقة ومل تنفجر.

مقتل 4 جنود يف انفجار قنبلة باجلزائر
•• اجلزائر-يو بي اأي:

قتل 4 جنود جزائريني، واأ�شيب 4 اآخرون على االأقل بجروح، يف انفجار 
قنبلة تقليدية ال�شنع مبنطقة الرمامن باأعايل بلدية الدامو�س مبحافظة 

تيبازة )70 كيلومرتا �شمال غرب العا�شمة اجلزائر(.
ونقلت �شحيفة اخلر اجلزائرية، ام�س عن م�شدر حملي، قوله اإن اجلنود 
كانوا يف نقطة مراقبة عندما فاجاأهم االإنفجار، بينما كانوا ي�شاركون بعملية 
مت�شيط يومية ما اأدى اإىل مقتل 4 على الفور، فيما ت�شاربت االأنباء حول 
اجلرحى الذين يرتاوح عددهم ما بني 4 اإىل 10 اأ�شيبوا بجروح متفاوتة 
اخلطورة. وذكرت اأن اجلرحى نقلوا اإىل املراكز اال�شت�شفائية، قبل اأن يتم 

حتويلهم على جناح ال�شرعة اإىل م�شت�شفى �شيدي غيال�س باملنطقة.

بو�شع  �شرعت  املحتلة  القد�س  يف  اال�شرائيلي  االحتالل  بلدية  ان  اليوم  اال�شرائيلية  معاريف  �شحيفة  ذكرت 
اأجزاء من مقرة ماأمن اهلل  اخلطط ور�شم املخططات لبناء فنادق ومن�شاآت �شياحية وجتارية وعقارية على 
االإ�شالمية التاريخية يف القد�س. وبح�شب ال�شحيفة فان املخططات ترتكز يف اجلهة اجلنوبية الو�شطى من 
املقرة يف اجلهة املقابلة للموقع الذي يبنى فيها االآن ما ي�شمى متحف الت�شامح على اأر�س املقرة مو�شحة اأن 
جلنة املالية يف البلدية اال�شرائيلية ر�شدت مبلغ 200 األف �شيقل من اأجل تخطيط امل�شاريع املذكورة بالتعاون 
مع �شركة عيدن االإ�شرائيلية. يذكر اأن �شلطات االحتالل اال�شرائيلي و�شعت يدها على معظم م�شاحات املقرة 
الإق��ام��ة جممع  تنفيذ خمطط  تعتزم  م��دار���س وم��الع��ب يف ح��ني  واأق��ام��ت عليها  القبور فيها  وج��رف��ت مئات 

للمحاكم االإ�شرائيلية عليه والذي كان قد األغي موؤخرا. 

بلدية الحتلل الإ�ضرائيلي تر�ضم خمططات لبناء من�ضاآت 
�ضياحية على اأجزاء من مقربة ماأمن اهلل يف القد�س
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•• هافانا-ا ف ب:

اال�شلحة  ان  الكوبية  احلكومة  اك��دت 
التي �شادرتها ال�شلطات البنمية على 
�شمالية  ك��وري��ة  �شحن  �شفينة  م��ن 
ا�شلحة  انها  اىل  م�شرية  اليها،  تعود 
ثم  ت�شليحها  بهدف  ار�شلت  قدمية 

اعادتها اىل اجلزيرة ال�شيوعية.
الكوبية  اخل���ارج���ي���ة  وزراة  وق���ال���ت 
�شفينة  ان  التلفزيون  ت��اله  ب��ي��ان  يف 
ال�شحن �شونغ �شون غانغ كانت تنقل 
الدفاعية  اال�شلحة  م��ن  طنا   240
املهملة، هي �شاروخان كامالن ار�س-

جو من طراز فولغا وبي�شورا، وت�شعة 
�شواريخ مفككة، وطائرتان من طراز 
النوع  ل��ه��ذا  حم��رك��ا  و15  ميغ21- 
يف  م�شنعة  وجميعها  الطائرات،  من 
اوا���ش��ط ال��ق��رن امل��ا���ش��ي وك���ان مقررا 

ا�شالحها واعادتها اىل بلدنا .
مارتينيلي  ريكاردو  بنما  رئي�س  وكان 
اعلن يف وقت �شابق ان �شلطات بالده 
كورية  ���ش��ف��ي��ن��ة  االث���ن���ني  اع���رت����ش���ت 

�شمالية يف قناة بنما قادمة من كوبا 
وعلى متنها مكونات �شواريخ.

وقال الرئي�س يف ت�شريح الذاعة بنما 
كنا ن�شتبه بان هذه ال�شفينة القادمة 
ك���وري���ا  وامل���ت���وج���ه���ة اىل  ك����وب����ا  م����ن 

خمدرات  حتمل  تكون  ق��د  ال�شمالية 
بتفريغ  بداأنا  وعندما   .. متنها  على 
حمولة ال�شكر وجدنا حاويات حتمل 
�شواريخ  جت��ه��ي��زات  ان����ه  ن��ع��ت��ق��د  م���ا 
متطورة وهذا غري م�شموح به العامل 

يجب ان يعرف هذا االم��ر: ال ميكن 
االبحار مع ا�شلحة حرب غري معلنة 
ع��ل��ى م���ن ال�����ش��ف��ن ع���ر ق���ن���اة بنما 
افراد  مع  حاليا  حمتجزة  وال�شفينة 

طاقمها.

•• مو�صكو-ا ف ب:

فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اعلن 
الرو�شية  ال����ع����الق����ات  ان  ب���وت���ني 
االم�����ريك�����ي�����ة اك�������ر اه����م����ي����ة من 
ادوارد  ق�����ش��ي��ة  ح����ول  امل�������ش���اج���رات 
�����ش����ن����ودن امل�������ش���ت�������ش���ار ال�������ش���اب���ق يف 
اال����ش���ت���خ���ب���ارات االم���ريك���ي���ة ال���ذي 
واملطلوب  رو���ش��ي��ا  يف  ال��ل��ج��وء  طلب 

من وا�شنطن.
نقلته  ت�����ش��ري��ح  يف  ب���وت���ني  وق������ال 
وك���ال���ة ري����ا ن��وف��و���ش��ت��ي ب����راأي����ي ان 
العالقات بني الدول اهم بكثري من 
االجهزة  بعمل  املحيطة  امل�شاجرات 

االمنية .
وا�شاف لقد نبهنا �شنودن اىل ان اي 
ن�شاط له ميكن ان ي�شيء للعالقات 
الرو�شية-االمريكية غري مقبول .

وكالة  يف  ال�شابق  امل�شت�شار  وطلب 
ال��ق��وم��ي االم��ريك��ي العالق  االم���ن 
م��ن��ذ اك����ر م���ن ث��الث��ة ا���ش��اب��ي��ع يف 
الثالثاء  ر���ش��م��ي��ا  م��و���ش��ك��و  م���ط���ار 

اللجوء املوقت اىل رو�شيا.

اللجوء،  طلب  عن  االع��الن  وبعيد 
ابعاد  اىل  دعوتها  وا�شنطن  ك��ررت 
املتحدة حيث  الواليات  اىل  �شنودن 
ب�شبب  بالتج�ش�س  اتهامات  يواجه 
تن�شت  ع���م���ل���ي���ات  ع����ن  ك�����ش��ف��ه  م����ا 
ال���ك���رتون���ي���ة ام���ريك���ي���ة يف اخل����ارج 
وقال املتحدث با�شم البيت االبي�س 
ان����ه ينبغي  ك�����ارين م��وق��ف��ن��ا  ج����اي 

الواليات  اىل  واعادته  �شنودن  طرد 
امل��ت��ح��دة، وي��ج��ب ع���دم ال�����ش��م��اح له 
ال�شفر اىل اخل���ارج اال  مب��زي��د م��ن 

للعودة اىل الواليات املتحدة .
واكد بوتني لدينا اهدافنا اخلا�شة 
الواليات  م��ع  ال��ع��الق��ات  ت��ط��ور  يف 
مع  م�شتقلة  دول����ة  ن��ح��ن  امل��ت��ح��دة 

�شيا�شة خارجية م�شتقلة .

•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

الريطانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���ش��ل 
اآب���اد يف  اإ���ش��الم  ول��ي��ام هيغ، ام�س اإىل 
زيارة ر�شمية ملدة يومني وقالت قناة 
و�شل  ه��ي��غ  اإن  الباك�شتانية  )ج��ي��و( 
اأب��اد يف زي��ارة ملدة يومني،  اإ�شالم  اىل 
يناق�س خاللها العالقات الثنائية بني 
البلدين وامل�شالح امل�شرتكة. بدورها، 
الريطانية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اآب�����اد يف  اإ����ش���الم  اإىل  اأن ه��ي��غ، و���ش��ل 
48 �شاعة  اإىل البالد ت�شتغرق  زيارة 
اعقاب  تاأتي يف  هيغ  زي��ارة  اإن  وقالت 
الوزراء  رئي�س  بها  قام  مماثلة  زي��ارة 
ال��ري��ط��اين، دي��ف��ي��د ك���ام���ريون، اإىل 
يومني،  م��دى  على  م��وؤخ��راً  باك�شتان 

اأجنبية  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأول  وك����ان 
حكومتها  ت�شكيل  ب��ع��د  ال��ب��الد  ي���زور 
اجلديدة. واأ�شارت اإىل اأن زيارة وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ري��ط��اين ت��وؤك��د التزام 
اململكة املتحدة امل�شتمر باإقامة عالقة 
االأمد  وطويلة  عميقة  ا�شرتاتيجية 

اأن  ال����وزارة  واأ���ش��اف��ت   . باك�شتان  م��ع 
هيغ �شيناق�س خالل الزيارة العالقات 
وتعزيزها  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
الروابط التجارية والثقافية بينهما، 
تعزيز  يف  امل�����ش��رتك��ة  وم�����ش��احل��ه��م��ا 

اال�شتقرار باملنطقة .

•• بكني-ا ف ب:

اتهم �شحايف يعمل يف وكالة ال�شني اجلديدة 
كبرية  حكومية  �شركة  رئي�س  ام�����س  لالنباء 
ب��ال��ف�����ش��اد مب���ا يف ذل���ك ال��ن�����ش��ب مب��ب��ل��غ مايل 

كبري.
التي ن�شرها ال�شحايف  وتاتي هذه االتهامات، 
يف ر�شالة مفتوحة للق�شم التاديبي يف احلزب 
ال�شني  حكام  وعد  ان  بعد  احلاكم،  ال�شيوعي 

اجلدد مرارا بالق�شاء على الف�شاد.
ول��ك��ن ب��ع��د ���ش��اع��ات م��ن ن�شر ال�����ش��ح��ايف وانغ 
وي��ن��ج��ي الت��ه��ام��ات��ه ع��ل��ى م��وق��ع ���ش��ي��ن��ا ويبو 
ال�����ش��ي��ن��ي امل�����ش��اب��ه مل���وق���ع ت���وي���رت، مت اغ���الق 
ح�شابه بحيث مل يعد من املمكن الدخول اليه 
موقعها  على  اجلديدة  ال�شني  وكالة  ون�شرت 
االلكرتوين تقريرا حول ر�شالة وانغ، اال انها 

ازالته يف وقت الحق.
ويف بع�س احلاالت �شجعت ال�شلطات ال�شينية 
املواطنني على الك�شف عن حاالت الف�شاد، اال 

انها كانت متنع ذلك يف بع�س االحيان.
امل�����وارد ال�شينية  ���ش��رك��ة  وات��ه��م وان����غ رئ��ي�����س 
ماليني  م��ئ��ات  بخ�شارة  ل��ني  �شونغ  القاب�شة 
الدوالرت من اموال ال�شركة يف �شفقة ل�شراء 

ا�شول من �شركة اخرى.
ك��ب��ار املدراء  وق���ال ان �شونغ ل��ني وغ���ريه م��ن 
اهملوا  اال�شتحواذ  عملية  يف  �شاركوا  ال��ذي��ن 
مببلغ  باالحتيال  بقيامهم  وي�شتبه  واجبهم 

�شخم من املال .
بامل�شوؤولية  احل�����س  م��ن  ب��داف��ع  ان���ه  وا����ش���اف 
فانه  و���ش��ح��ايف  �شيني  ك��م��واط��ن  وال�����ش��م��ري 
جمر على االبالغ عن الف�شحية، م�شيفا انه 

�شين�شر مزيدا من االدلة الحقا.

•• لو�س اجنلي�س-رويرتز:

الحتجاجات  اجنلي�س  ل��و���س  ���ش��رط��ة  ت��اأه��ب��ت 
�شديدة يف الوقت الذي انطلق فيه متظاهرون 
ال�شوارع لالحتجاج على ترئة  غا�شبون اىل 
ج����ورج زمي���رم���ان م��ن ق��ت��ل امل���راه���ق تريفون 

مارتن رميا بالر�شا�س رغم اأنه كان اأعزل.
حملت  اجنلي�س  ل��و���س  بلدية  جمل�س  واأم����ام 
كتب  الفتات  املحتجني  من  �شلمية  جمموعة 
�شورة  وع��ل��ي��ه��ا  ���ش��الم  ال   .. ع��دال��ة  ال  عليها 

باالبي�س واال�شود للفتى القتيل.
املحتجني  من  جمموعة  على  القب�س  واألقي 
ي���وم االث���ن���ني ت�����ش��ب��ب��وا يف ا���ش��ط��راب��ات عامة 
مبنطقة كرن�شو يف جنوب لو�س اجنلي�س بعد 
واجهات  وحطموا  الطرق  منهم  ع��دد  �شد  اأن 
ذلك  يف  ان��ت�����ش��اره��ا  ال�����ش��رط��ة  وزادت  امل��ت��اج��ر 
ليلة  الفو�شى  ا�شتمرار  ملنع  املكان يف حماولة 

اأخرى.
واأب�����دى ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ا���س ال���ذي���ن جتمعوا 
الليلة  تظل  اأن  يف  اأملهم  كرن�شو  منطقة  يف 
�شلمية خ�شية اأن يف�شد العنف ر�شالة الغ�شب 
التي يريدون توجيهها من هذا احلكم. وقال 
اأح���د املحتجني وي��دع��ى ل��وران�����س واري���ن من 

اأن  اأن تكون مظاهرة �شلمية ويجب  املفرت�س 
نحرتم امال والدة تريفون ووالده النهما قاال 
انهما ال يريدان عنفا لذلك.. فاالمر ال يتعلق 
ب��ن��ا.. ب��ل ب��رتي��ف��ون.. وع��ن��دم��ا ن��خ��رج هناك 
والقتال  النهب  هذا  بكل  ونقوم  �شود  ب�شفتنا 
وكل هذه االم��ور.. فان هذا ال ميثل تريفون 

بالطريقة ال�شائبة.
وكان هناك حمتج اخر يدعى تريفور براثويت 
وله ابن ا�شمه تريفون وقال انه يتمنى اأن ترز 
يف  امل��وج��ودة  امل�شكلة  ال�شلمية  االح��ت��ج��اج��ات 

نظام الق�شاء بالواليات املتحدة وا�شالحها.
واأ�شاف براثويت نتمنى اأن نغري نظام الق�شاء 
النه ما من �شك هناك خطاأ ما.. هل تفهم ما 
اأع��ن��ي��ه.. ت��وج��ه الفتى اىل امل��ت��ج��ر.. وك���ان يف 
ا�شتهدافه  ومت  م��ن��زل��ه..  اىل  ال��ع��ودة  ط��ري��ق 

وقتله ب�شبب ذلك.
لكن بالن�شبة جلوي�س روجرز فان حكم ترئة 
زميرمان يوؤكد جمددا �شحة راأيها من حيث 
عدم ثقتها يف الق�شاء واأ�شافت النظام يخيب 
اأم��ل��ن��ا يف ك��ل م���رة ب����اأي ح����ال.. ف��ه��ذه لي�شت 
الليل  طول  تبكي  ابنتي  ظلت  لهذا  مفاجاأة.. 
وك��ن��ت اأن���ظ���ر ال��ي��ه��ا واأق�����ول ل��ه��ا ه���ذه لي�شت 
مفاجاأة.. هذا هو النظام. النظام دائما يخيب 

اأملنا.
29 عاما  ال��ب��ال��غ م��ن العمر  وظ��ل زمي��رم��ان 
هيئة  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ث��الث��اء  ي���وم  خمتبئا 
عن  يعلن  مل  ن�شاء  �شت  من  املكونة  املحلفني 
اأ�شمائهن ترئته من تهمة القتل من الدرجة 
الثانية والقتل اخلطاأ مما اأنهى ق�شية اأحدثت 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  �شديدة  ا�شتقطاب  حالة 
النارية  اال�شلحة  وقوانني  العن�شرية  ب�شبب 
والدفاع عن النف�س ودعا ال �شاربتون الن�شط 
يف جمال احلقوق املدنية اىل يوم العدالة من 
اأجل تريفون مع اعتزام تنظيم 100 مظاهرة 

اأخرى يف 100 مدينة يوم ال�شبت .

رئي�س غينيا يدعو للهدوء اإثر ا�ضتباكات عرقية 
•• كوناكري-رويرتز:

بعد  الهدوء  ايل  غينيا  رئي�س  كوندي  األفا  دعا 
من  ي��وم��ني  يف  االق���ل  على  �شخ�شا   11 مقتل 
العنف العرقي يف جنوب �شرق غينيا مع ت�شاعد 
التوترات قبل انتخابات برملانية ويف نزيريكوري 
بعد  والواقعة على  اأك��ر مدينة يف غينيا  ثاين 
كوناكري  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ن  ك��ي��ل��وم��رتا   980
لثاين  ال�����ش��وارع  ايل  عرقية  ع�شابات  خ��رج��ت 
ب��وق��وع حوادث  ���ش��ه��ود  ي���وم ام�����س االأول واأف����اد 

الطالق النار.

عدم  طلب  املدينة  يف  بال�شرطة  م�شدر  وق���ال 
االقل  على  �شخ�شا   11 ان  هويته  عن  الك�شف 
ان  م�شت�شفى  يف  �شاهد  وق��ال  العنف.  يف  قتلوا 
كرين من ال�شحايا قتلوا بفوؤو�س �شغرية وان 

احدهم احرق حيا فيما يبدو.
وقال كوندي يف كلمة ايل ال�شعب عر التلفزيون 
ب��ل��دة ن��زي��ري��ك��وري ���ش��ه��دت اح���داث���ا ن��ت��ج عنها 
وا�شرار  ا�شخا�س  ب�شعة  وا�شابة  ارواح  ازه��اق 
كبرية باملمتلكات يف مواجهة هذا الو�شع ادعو 
يف  انتخب  ال��ذي  الرئي�س  ودع��ا  للهدوء  النا�س 
لل�شلطة يف  انتقال دميقراطي  اأول  يف   2010

غينيا ايل الوحدة الوطنية مع ا�شتعداد البالد 
النتخابات ت�شريعية طال تاأجيلها. وبعد �شهور 
بدوافع  اأغلبها  دم��وي��ة  وا�شتباكات  ال��ت��اأزم  م��ن 
عرقية اتفق كوندي واملعار�شة هذا ال�شهر على 
اجراء االنتخابات يف 24 �شبتمر اأيلول. ومن 
املفرت�س ان تكون االنتخابات اخلطوة االخرية 
الغني  ال��ب��ل��د  امل���دين يف  ال���ع���ودة ايل احل��ك��م  يف 
خ�شوم  لكن   2008 يف  ان��ق��الب  بعد  ب��امل��ع��ادن 
االنتخابات  تزوير  مبحاولة  يتهمونه  كوندي 
ال��رمل��ان��ي��ة امل��زم��ع��ة. ووق���ع���ت ���ش��رك��ات تعدين 
حماولة  يف  ال���دوالرات  مبليارات  �شفقات  على 

امل�شتغلة  املعدنية غري  الروات  لال�شتفادة من 
اال�شطرابات  ل��ك��ن  احل��دي��د  خ���ام  وخ�����ش��و���ش��ا 

ال�شيا�شية ادت اىل جتميد بع�س اال�شتثمارات.

احلكم على قيادي اإ�ضلمي بالإعدام يف بنغلدي�س
•• دكا-يو بي اأي:

اح�شان  علي  االإ�شالمية،  ح��زب اجلماعة  ع��ام  الأم��ني  ب��االإع��دام،  ام�س  بنغالدي�س،  ق�شت حمكمة يف 
حممد جماهد، بعد اإدانته ب� 5 تهم بينها االإبادة اجلماعية والقتل والتعذيب خالل حرب ا�شتقالل 
بنغالدي�س عن باك�شتان عام 1971. ونقل موقع )بنغالد�س نيوز24( عن رئي�س املحكمة القا�شي، 

عبيد احل�شن، الذي نطق باحلكم، و�شفه ملجاهد بالقائد ال�شّفاح الذي تاآمر وخطف وعّذب وقتل.
واأدانت املحكمة جماهد ب� 5 تهم من بني 7 وّجهت له، وقد اأدين باإبادة املثقفني ، والتوّرط يف اأعمال 
قتل وتعذيب جمموعات الهندو�س، وحكم عليه باالإعدام كما حكم عليه باالإعدام الإدانته باختطاف 

وقتل ال�شحايف، �شراج الدين ح�شني.
وقال القا�شي يف قاعة املحكمة التي ازدحمت باملحامني واملراقبني وال�شحافيني وعائالت ال�شحايا 

اإن جرى التثبت من التهم من دون اأي جمال لل�شك .

ا�ضتمرار الحتجاجات يف لو�س اأجنلي�س بعد تربئة زميرمان بوتني: علقاتنا مع اأمريكا اأهم من �ضنودن

�ضحايف �ضيني يتهم م�ضوؤوًل بالف�ضاد 

كوبا توؤكد ملكيتها للأ�ضلحة امل�ضادرة يف بنما 

هيغ ي�ضل اإ�ضلم اآباد يف زيارة ر�ضمية 

•• ت�صينغدو-وام:

لقي 58 �شخ�شا م�شرعهم واعتر 175 اآخرون 
يف عداد املفقودين ب�شبب الفي�شانات الناجمة عن 
وقع  ال��ذي  االأر�شي  واالنهيار  املمطرة  العوا�شف 
ت�شببت  فيما   .. ال�شينية  �شيت�شوان  مقاطعة  يف 
28 ر3  ال��ك��وارث يف خ�شائر م��ادي��ة بلغت ح��وايل 
ال�شني اجلديدة  اأنباء  وكالة  ونقلت  مليار دوالر. 
مركز  يف  م�����ش��وؤول  بينغ  ���ش��ي��او  ت���ان  ع��ن  �شينخوا 
الوقاية من الفي�شانات واالإغاثة من اجلفاف يف 
اأر�شيا كبريا �شرب قرية يف  انهيارا  اأن  �شيت�شوان 
مدينة دوجياجنيان يوم االأربعاء املا�شي اأ�شفر عن 
مقتل 44 �شخ�شا وفقدان 117 اآخرين. وقال ما 
يل نائب رئي�س اإدارة االأر�شاد اجلوية يف املقاطعة..

اإن االأمطار املو�شمية التي اجتاحت 43 حمافظة 
اجلاري  يوليو   12 اإىل  ال�شابع  من  �شيت�شوان  يف 
ميلليمرت   800 اإىل   400 من  �شدتها  ت��راوح��ت 
يف دياجن ودوجياجنيان و 800 اإىل األف و 151 
ملليمرتا يف بع�س املناطق من املدينتني. واأ�شاف 

تان اأن حوايل 13 األفا و 400 منزل دمر يف حني 
ت�شرر 47 ر3 مليون �شخ�س ومت نقل 300 األف 
�شخ�س اإىل مناطق اأخرى ب�شبب هطول االأمطار. 
املحلية  واحلكومات  املقاطعة  حكومة  وخ�ش�شت 
وذكرت اإدارة  االإغاثة.  الأعمال  يوان  مليون   230
�شت�شهد  املقاطعة  اأن  املقاطعة  االأر�شاد اجلوية يف 

زخ��م��ا ج��دي��دا م��ن االأم��ط��ار ال��غ��زي��رة يف اأجزائها 
غ��دا حيث  ام�����س وح��ت��ى  م��ن م�شاء  ب���دءا  الغربية 
 300 اأك��ر من  اإىل  �شدتها  ت�شل  اأن  املتوقع  من 
ملليمرت حم���ذرة م��ن اح��ت��م��ال وق���وع م��زي��د من 
االأر�شية  االن���ه���ي���ارات  م��ث��ل  الطبيعية  ال���ك���وارث 

والتدفقات ال�شخرية-الطينية والفي�شانات.

م�ضرع وفقدان 233 �ضخ�ضًا و28 ر3 مليار دولر 
خ�ضائر مادية اإثر في�ضانات ال�ضني

•• انقرة-يو بي اأي:

اأعلن اجلي�س الرتكي، ام�س اأنه رّد على املواقع التي اأطلقت منها النار يف �شوريا واأ�شابت مناطق داخل االأرا�شي 
اإن  اأ�شدرت بياناً قالت فيه  اأن رئا�شة االأرك��ان العامة يف اجلي�س الرتكي  الرتكية. وذكرت وكالة )االأنا�شول( 

القوات الرتكية على احلدود رّدت على م�شادر النريان كجزء من قواعد اال�شتباك الرتكية.
املعار�شة  العّمال الكرد�شتاين وقوات  اأم�س بني تنظيم حزب  التي بداأت  اإن اال�شتباكات  وقالت رئا�شة االأرك��ان 

ال�شورية تتوا�شل يف بلدة راأ�س العني احلدودية.
احلر  ال�شوري  اجلي�س  من  عنا�شر  بني  ا�شتباكات  خالل  ال�شورية  االأرا�شي  م�شدره  بر�شا�س  تركيان،  وقتل 
العني  راأ���س  بلدة  يف  الكرد�شتاين  العّمال  بحزب  املت�شل  ال��ك��ردي  الدميقراطي  االحت��اد  ح��زب  من  واآخ��ري��ن   ،

احلدودية بني �شوريا وتركيا.

حزب اهلل يتخذ تدابري وقائية اجلي�س الرتكي يرّد على ر�ضا�س من �ضوريا
•• بريوت-وكاالت:

ب����داأت اال���ش��ت��ه��داف��ات امل��ت��ت��ال��ي��ة حل���زب اهلل يف ل��ب��ن��ان ب��ت��خ��وي��ف اأه����ايل البيئة 
املحت�شنة له، ودفعت احلزب اىل اتخاذ االإجراءات لطماأنة هذه البيئة وتاأمني 
لبريوت.  اجلنوبية  ال�شاحية  خا�شًة  ن��ف��وذه،  حت��ت  ال��واق��ع��ة  املناطق  حماية 
اأهايل ال�شاحية اجلنوبية لبريوت يلملمون بقايا االنفجار االأ�شبوع  ومل يكد 
املا�شي، حتى تفاجاأ اللبنانيون بوقوع انفجار اآخر يف البقاع ا�شتهدف حزب اهلل، 
على خلفية انخراطه يف ال�شراع الدائر يف �شوريا . وال يزال اأهايل ال�شاحية 
�شورا  ويلتقطون  االن��ف��ج��ار  م��ك��ان  يتفقدون  ال��ي��وم  حتى  ل��ب��ريوت  اجلنوبية 
لل�شيارات املتفحمة املركونة يف املراآب حتى االآن، و�شط اإج��راءات اأمنية مكثفة 

اتخذها حزب اهلل يف هذه املنطقة وحميطها التي تقع حتت نفوذه مبا�شرة.
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الزبادي.. يزيد المناعة ويقوي الجهاز الهضمي والدورة الدموي

حزن الصحابة لوفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم   � اأج��رى اهلل على نبيه  اأكمل اهلل الدين واأمت النعمة على امل�شلمني،  ملا 
�شلى اهلل عليه و�شلم � �شنته املا�شية يف خلقه: )ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت( 
َّ نبينا � �شلى اهلل عليه و�شلم � يف يوم االثنني  )اآل عمران: 185(، فُتويفيِّ
الهجرة،  من  ع�شرة  احلادية  ال�شنة  من  االأول  ربيع  من  ع�شر  الثاين 
" وكانت وفاته يوم االثنني  وله ثالث و�شتون �شنة، وقال ابن حجر: 
اإ�شحاق  .. ثم عند ابن  بال خالف من ربيع االأول، وكاد يكون اإجماعاً 

واجلمهور اأنها يف الثاين ع�شر منه ".
اأظلم منه، فكما كان يوم مولده  االإ�شالم  تاريخ  ُيَر يف  اليوم مل  وهذا 
االأيام  اأ���ش��د  وف��ات��ه  ي��وم  ك��ان  ال�شم�س،  عليه  ي��وم طلعت  واأ���ش��رق  اأ�شعد 
وح�شة وظالما وم�شابا على امل�شلمني، بل والب�شرية جمعاء، قال اأن�س 
بن مالك � ر�شي اهلل عنه �: " ما راأيت يوماً قط كان اأح�شن وال اأ�شواأ 
�، وما راأيت  � �شلى اهلل عليه و�شلم  من يوم دخل علينا فيه ر�شول اهلل 
يوماً كان اأقبح وال اأظلم من يوم مات فيه ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه 

و�شلم � ".
 � ال��ذي قدم فيه ر�شول اهلل  اأن�س: )ملا كان اليوم  اأحمد قال  ويف رواي��ة 
�شلى اهلل عليه و�شلم � املدينة اأ�شاء منها كل �شيء، فلما كان اليوم الذي 
مات فيه اأظلم منها كل �شيء، وقال: ما نف�شنا عن ر�شول اهلل � �شلى 

اهلل عليه و�شلم � االأيدي حتى اأنكرنا قلوبنا( . 
وقد اأ�شار النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � على عظم م�شيبة موته فقال: 
)يا اأيها النا�س: اأميا اأحد من النا�س اأو من املوؤمنني اأ�شيب مب�شيبة 
اأح��دا من  التي ت�شيبه بغريي، فاإن  امل�شيبة  فليتعز مب�شيبته بي عن 
ابن  رواه  م�شيبتي(  م��ن  عليه  اأ���ش��د  بعدي  مب�شيبة  ي�شاب  ل��ن  اأم��ت��ي 

ماجه. 
اأو  � لي�شت كوفاة �شائر النا�س  � �شلى اهلل عليه و�شلم  وذلك الأن وفاته 
االأنبياء، اإذ مبوته � �شلوات اهلل و�شالمه عليه � انتهت النبوات، وانقطع 

الوحي عن االأر�س .
ف على نف�شه موؤونة تلك امل�شيبة بتذّكر  قال ال�شندي: " )فليتعّز( يخفيِّ
غرية ت�شمحّل يف جنب الكبرية، فحيث  هذه امل�شيبة العظيمة، اإذ ال�شّ

غرية ". �شر على الكبرية ال ينبغي اأن يبايل بال�شّ
وعن اأب��ي ب��ردة � ر�شي اهلل عنه � ق��ال: قال ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه 
و�شلم �: )النجوم اأمنة لل�شماء، فاإذا ذهبت النجوم اأتى ال�شماَء ما توعد، 
اأ�شحابي ما يوعدون، واأ�شحابي  اأتى  اأَمَنٌة الأ�شحابي، فاإذا ذهبُت  واأنا 

اأمنٌة الأمتي، فاإذا ذهب اأ�شحابي اأتى اأمتي ما يوعدون( رواه م�شلم . 
قال النووي: " وقوله � �شلى اهلل عليه و�شلم � )واأنا اأمنة الأ�شحابي، فاإذا 
ذهبت اأتى اأ�شحابي ما يوعدون( اأي من الفن واحلروب وارتداد من 
ارتد من االأعراب، واختالف القلوب ونحو ذلك مما اأنذر به �شريحا، 
اأمنة  �: )واأ�شحابي  � �شلى اهلل عليه و�شلم  .. قوله  وقد وقع كل ذلك 
ي��وع��دون( معناه من ظهور  ما  اأمتي  اأت��ى  اأ�شحابي  ذه��ب  ف��اإذا  الأمتي 

البدع واحلوادث يف الدين".

•    •    •    •
ا�شر لك�ل م�شي�بة وجتلَّد      واعل�م باأن امل�رء غري خملَّ�د

وا�شر كما �شر الكرام فاإنها    ُنوٌب تنوب اليوم تك�شف يف غد
اأو ما ترى اأن امل�شائب جم�ة    وترى املني�ة للعب�اد مبر�ش�د

فاإذا اأتتك م�شيبة ت�شجى بها      فاذكر م�ش�ابك بالنبي حمم�د
•    •    •    •

وعن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � : )اأن ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � 
نح، فقام عمر يقول: واهلل ما مات ر�شول اهلل � �شلى  مات واأبو بكر بال�شُّ
اهلل عليه و�شلم �، قالت: وقال عمر: واهلل ما كان يقع يف نف�شي اإال ذاك، 
وليبعثنَّه اهلل فليقطعن اأيدي رجال واأرجلهم، فجاء اأبو بكر فك�شف عن 
ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � فقبله، قال: باأبي اأنت واأمي طبت حياً 
وميتاً، والذي نف�شي بيده ال يذيقك اهلل املوتتني اأبداً، ثم خرج فقال: 
اأيها احلالف على ِر�ْشِلك، فلما تكلم اأبو بكر جل�س عمر، فحمد اهلل اأبو 
� �شلى اهلل عليه  ك��ان يعبد حممداً  " اأال من  واأث��ن��ى عليه وق��ال:  بكر 
و�شلم � فاإن حممداً قد مات، ومن كان يعبد اهلل فاإن اهلل حي ال ميوت "، 
ٌد اإِالَّ  مَّ وقال: )اإِنََّك َمييٌِّت َواإِنَُّهْم َمييُِّتوَن( )الزمر:30(، وقال: )َوَما حُمَ
�ُشُل اأََفاإِْن َماَت اأَْو ُقِتَل اْنَقلَْبُتْم َعلَى اأَْعَقاِبُكْم  َر�ُشوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ
اِكِريَن(  ُ ال�شَّ َ �َشْيئاً َو�َشَيْجِزي اهللَّ رَّ اهللَّ َوَمْن َيْنَقِلْب َعلَى َعِقَبْيِه َفلَْن َي�شُ

)اآل عمران:144(، فن�شج النا�س يبكون( رواه البخاري .
يكونوا  مل  النا�س  ل��ك��اأن  " واهلل   :� عنهما  اهلل  ر�شي   � عبا�س  اب��ن  ق��ال 
يعلمون اأن اهلل اأنزلها حتى تالها اأبو بكر � ر�شي اهلل عنه �، فتلقاها منه 

النا�س، فما ي�شمع ب�شر اإال يتلوها " .
وقال عمر: " فواهلل لكاأين مل اأتل هذه االآية قط " . 

قال ابن رجب: " وملا تويف � �شلى اهلل عليه و�شلم � ا�شطرب امل�شلمون، 
اأقعد فلم يطق القيام، ومنهم  فمنهم من ده�س فخولط، ومنهم من 

من اعتقل ل�شانه فلم يطق الكالم، ومنهم من اأنكر موته بالكلية " .
وعن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها �: )اأن اأبا بكر � ر�شي اهلل عنه � دخل على 
النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � بعد وفاته فو�شع فمه بني عينيه، وو�شع 
يديه على �شدغيه، وقال: )وا نبياه، وا خلياله، وا �شفياه، �شدق اهلل 
ور�شوله )اإِنََّك َمييٌِّت َواإِنَُّهْم َمييُِّتوَن( )الزمر:30( )َوَما َجَعْلَنا ِلَب�َشٍر ِمْن 
اِلُدوَن( )االأنبياء:34(، )ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة  ْلَد اأََفاإِْن ِمتَّ َفُهُم اخْلَ َقْبِلَك اخْلُ

امْلَْوِت( )اآل عمران: من االآية185(( رواه اأحمد .
قال عثمان: تويف ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � فحزن عليه رجال 
من اأ�شحابه حتى كان بع�شهم يو�شو�س، فكنت ممن حزن عليه، فبينما 
اأنا جال�س يف اأطم من اآطام املدينة - وقد بويع اأبو بكر � اإذ َمرَّ بي عمر 

، فلم اأ�شعر به مِلَا بي من احلزن " . ف�شلم عليَّ
�: " قّل ليلة تاأتي عليَّ اإال واأن��ا اأرى فيها  � ر�شي اهلل عنه  اأن�س  ويقول 

خليلي عليه ال�شالم �، ويقول ذلك وتدمع عيناه" . 
قال اأبو ذوؤيب الهذيل: " قدمت املدينة والأهلها �شجيج بالبكاء ك�شجيج 
احلجيج اأهلوا جميعاً باالإحرام، فقلت: مه؟!، فقالوا: ُقِب�س ر�شول اهلل 

� �شلى اهلل عليه و�شلم � " . 
لكن حزن ال�شحابة وعظيم امل�شاب مل يخرجهم عن ال�شر والت�شر 
اإىل النواح واجلزع، فعن قي�س بن عا�شم قال حني موته: "ال تنوحوا 

، فاإن ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � مل ُيَنح عليه". عليَّ
ومما قاله ح�شان بن ثابت � ر�شي اهلل عنه � يبكي ر�شول اهلل � �شلى اهلل 

عليه و�شلم �:
•    •    •    •

ما بال عينك ال تنام كاأنها       ُكِحلت ماآقيها بكحل االأرمد 
جزعا على املهدي اأ�شبح ثاوًيا    يا خري من وطئ احل�شى ال تبعد

وجهي يقيك الرتب لهفي ليتني     ُغييِّْبُت قبلك يف بقيع الغرقد 
باأبي واأمي من �شهْدُت وفاته      يف يوم االثنني النبي املهتدى

فظللُت بعد وفاته متبلدا         متلددا يا ليتني مل اأولد
بيِّْحت �ُشمَّ االأ�شود  اأاأقيم بعدك باملدينة بينهم؟!      يا ليتيي �شُ

•    •    •    •
وقال اأبو بكر ال�شديق � ر�شي اهلل عنه � :

ملا راأيت نبينا متجنداًل         �شاقت عليَّ بعر�شهن الدوُر
فارتاع قلبي عند ذاك ملوته       والعظم مني - ما حييت - ك�شري

اأعتيق ويحك!! اإن خلك قد ثوى     وال�شر عندك -ما بقيت- ي�شري
يا ليتني من قبل مهلك �شاحبي    ُغيبت يف حلد عليه �شخور

فلتحدثن بدائع من بعده         تعيا لهن جوانُح و�شدور
•    •    •    •

وقال عمر � ر�شي اهلل عنه � :
ملّا راأيت الّنا�س هّد جميعهم     �شوٌت ينادي بالّنعّي في�شمع

و�شمعُت �شوتا قبل ذلك هّدين    عّبا�س ينعاه ب�شوت يقطع
فليبكِه اأهل املدائن كّلها       وامل�شلمون بكّل اأر�س جُتدع

•    •    •    •
ورثاه اأبو �شفيان بن احلارث بن عبد املطلب � ر�شي اهلل عنه �، فقال:

�ُشوُل َة ِقيَل َقْد ُقِب�َس الَرّ يَبُتَنا َوَجلَّْت    َع�ِشَيّ َلَقْد َعُظَمْت ُم�شِ
ي�ُل ا َع�َراَها    َتَكاَد ِبَن�ا َجَواِنُبَها مَتِ َنا مِمَّ ْر�شُ َحْت اأَ َواأَ�شْ

اِئي�ُل ْنِزيَل ِفيَن�ا     َيُروُح ِبِه َوَيْغ�ُدو ِجْرَ َفَقْدَنا اْلَوَحَي َوالَتّ

َوَذاَك اأََحُقّ َما �َشاَلْت َعلَْيِه     ُنُفو�ُس الَنّا�ِس اأَْو َك�اَدْت َت�ِشيُل
ا ُيوَحى اإَِلْيِه َوَم�ا َيُق�وُل ا      مِبَ َك َعَنّ َنِبٌيّ َكاَن َيْجُلو ال�َشّ

�ُش�وُل َلَن�ا َدِلي�ُل َوَيْهِديَنا َفاَل َنْخ�َشى �َشاَلاًل     َعلَْيَنا َوالَرّ
ِبيُل َزِعي َذاَك ال�َشّ اأََفاِطُم اإِْن َجَزْعِت َفَذاَك     ُعْذٌر َواإِْن مَلْ جَتْ

�ُش�وُل �ا�ِس الَرّ �ُد الَنّ ُد ُكِلّ َقْرٍ       َوِفيِه �ِشِيّ َفَقْرُ اأَِبيِك �َشِيّ
اإذ  � تهون،  � �شلى اهلل عليه و�شلم  اإن كل م�شيبة دون م�شيبتنا مبوته 
مبوته � �شلوات اهلل و�شالمه عليه � انقطع الوحي من ال�شماء اإىل يوم 
ونق�شانه،  الدين  ُعَرى  انقطاع  اأول  فهو  النبوات،  وانقطعت  القيامة، 
ومن ثم ففي موته � �شلى اهلل عليه و�شلم � غاية الت�شلية عن كل م�شيبة 
ت�شيب العبد اأو حتلُّ باأمة االإ�شالم جمعاء، وقد �شاءت حكمة اهلل تعاىل 
اأن يكون ق�شاوؤه يف جترع املوت ب�شدته واآالمه اأمرا عاما لكل اأحد، مهما 
كانت درجة قربه من اهلل، حتى يدرك النا�س اأنه لو كان اأحد �شلم من 
املوت ل�شلم منه خري الب�شر واأف�شل اخللق � �شلوات اهلل و�شالمه عليه 

-، قال اهلل تعاىل: )اإِنََّك َمييٌِّت َواإِنَُّهْم َمييُِّتوَن( )الزمر:30(.

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ضاءلته(.

ال�شقطي فعا�س اأربعني عاما متخفيا بت�شوفه مواظبا على عمله التجاري ثم 
و وبدافع داخلي من الهام حدث له بداأ ين�شر اأفكاره يف بغداد داعيا اإىل اإ�شالح 
واأ�شبح �شاحب  ا�شمه  االإ�شالمية وعال  البالد  االأم��ة فانت�شر �شيته يف  اأم��ور 
معظم  يف  ا�شمه  يرد  ال�شوفية  عند  مكانته  والأهمية  كبرية  �شوفية  مدر�شة 

�شال�شل الطرق ال�شوفية التي تاأ�ش�شت فيما بعد.
ويتميز اجلنيد باأفكاره النافذة واأ�شلوبه الغام�س وعباراته التي ي�شعب فهمها 
ويبدو وكاأنه اأراد ذلك ق�شدا وقاية من االإ�شاءة اإليه واإىل مذهبه يف الت�شوف 
اأقوال  ول��ه  ال�شوفية  عند  ال�شطح  اأ�شلوب  على  العقل  اأ�شلوب  يف�شل  فكان 
عنده  يعني  ال��ذي  االإلهي  للحب  تعريفه  منها  املو�شوعات  �شتى  يف  م�شهورة 
دخول �شفات املحبوب بدال من �شفات املحب كما ي�شف التوحيد باأنه اأفراد 

القدم عن احلدث اأي تقدمي اأقوال ال�شلف ال�شالح على اأقوال املحدثني. 

من اأقواله
�شئل اجلنيد من العارف باهلل ؟ فقال من مل ياأ�شره حلظة وال لفظة

الغفلة عن اهلل عز وجل اأ�شد من دخول النار
جناح ق�شاء كل حاجه من الدنيا تركها

العلم  واأب��داأه بالرفق فاإن  اإذا لقيت الفقري يق�شد ال�شويف فال تبداأه بالعلم 
يو�شحه والرفق يوؤن�شه.

الوقت اإذا فات ال ي�شتدرك ولي�س �شيء اأعز من الوقت
فتح كل باب �شريف بذل املجهود.

لو اأقبل العبد ب�شدق على اهلل األف األف �شنة  ثم اأعر�س عنه حلظة كان ما 
فاته اأكر مما ناله.

�شاأله رجل من اأ�شحب؟  فقال : من تقدر اأن تطلعه على ما يعلمه اهلل منك.
اأن ين�شى ما له ويق�س  اأخ��رى: من اأ�شحب؟ فقال : من يقدر  وقيل ل مرة 

ما عليه
احلياء من اهلل عز وجل اأزال عن قلوب اأوليائه �شرور املّنة منه.

الر�شا ثاين درجات املعرفة فمن ر�شي �شحت معرفته باهلل بدوام ر�شاه عنه.
وقال اأحد مريديه : راأيت اجلنيد يف املنام فقلت له األي�س كالم االأنبياء اإ�شارات 
عن م�شاهدات ؟ فتب�شم وقال كالم االأنبياء نباأ عن ح�شور وكالم ال�شديقني 

اإ�شارات عن م�شاهدات.

من عرف اهلل حق املعرفة ال ي�شر اإال به.
و�شئل عن املحبة فقال: اأن حتب ما يحب اهلل تعاىل يف عبادة وتكره ما يكره 
اهلل تعاىل يف عباده. وكتب اإىل بع�س اإخوانه يقول : من اأ�شار اإىل اهلل و�شكن 
واأج���راه على ل�شانه فاإن  ابتاله اهلل تعاىل وحجب ذك��ره عن قلبه  اإىل غ��ريه 
انتبه وانقطع ممن �شكن اإليه ك�شف اهلل ما به من املحن والبلوى واإن دام على 
�شكونه اإىل غريه نزع اهلل تعاىل من قلوب اخللق الرحمة عليه واألب�س لبا�س 
الطمع فتزداد مطالبه منهم مع فقدان الرحمة منم قلوبهم فت�شري حياته 

عجزا وموته كمدا ومعاده اأ�شفا ونحن نعود باهلل من ال�شكون اإىل غري اهلل.

عبادة اأهل املعرفة
�شئل اجلنيد رحمه اهلل اإىل اأين تنتهي عبادة اأهل املعرفة باهلل عز وجل فقال 
: اإىل الظفر بنفو�شهم ن�شب احلق لهم اأعمال اأدلة العمال فوقفوا مع ماله 
دون التعريج على مالهم ف�شوق اإليها االأنبياء وانت�شب بهم االأولياء و�شبحت 
لهم املالئكة فرتكوا ما لهم ووقفوا مع ماهلل عز وجل عليهم فرد اهلل تعاىل 

كاّل اإىل قيمته.

احلق واحلقيقة
وقال اخلوف يقب�شني والرجاء يب�شطني واحلقيقة جتمعني واحلق يفرقني 
فاإذا قب�شني باخلوف اأفناين عني بوجودي ف�شانني عني واإذا ب�شطني بالرجاء 
ردين على بفقدي فاإمرتي بحفظي واإذا جمعني باحلقيقة اأح�شرين فدعاين 
واإذا فرقني باحلق اأ�شهدين غريي فغطاين عنه فهو يف ذلك كله حمركي غري 
اأفناين  فليته  وج��ودي  طعم  اأذوق  بح�شوري  موؤن�شي  غري  ومو�شي  مم�شكي 
عني فمتعني اأو غيبني عني فروحني وللفناء اأ�شهدين.. فنانئي بقائي.. ومن 
حقيقة فنائي اأفناين عن بقائي وفنائي فكنت عند حقيقة الفناء بغري بقاء وال 

فناء بفنائي وبقائي لوجود الفناء والبقاء لوجود غريي بفنائي.

الفناء : كنت بال اأنت
بقيامك  والطباع  واالأخ���الق  ال�شفات  عن  فناء   : ثالثة  اجلنيد  عند  الفناء 
مرادها  باملكروه عن  وحب�شها  النف�س  املجهود وخمالفة  ببذل  عملك  بدالئل 
الطاعات  يف  اللذات  ذوق  من  احلظوظ  مطالعة  عن  فناوؤك  الثاين:  والفناء 

هو اأبو القا�شم اجلنيد بن حممد اجلنيد ولد ببغداد يف اأواخر عهد املاأمون عام 
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كان اجلنيد من اأ�شرة جتارية تعمل بالتجارة وعمل هو نف�شه يف جتارة احلرير 
وتربي على يد خاله �شري ال�شقطي الذي كان اأي�شا �شوفيا م�شهورا وكذلك 
كان  اأن���ه  غ��ري  اأق��وال��ه  عنه  وروى  ك��ث��ريا  ب��ه  فتاأثر  املحا�شبي  احل���ارث  �شحب 
فقيها على مذهب اأبي ثور تلميذ االإمام ال�شافعي بل اإنه كان يفتي يف حلقته 
بح�شرته وهو ابن ع�شرين �شنة وحج اإىل مكة ثالثني حجة ولكونه من اأعالم 
الت�شوف ال�شني عرف باأنه �شيد الطائفة وطاوو�س العلماء وقد حارب اجلنيد 
باأ�شول  مقيد  ه��ذا  مذهبنا  يقول  وك��ان  ي�شتطيع  ما  بكل  الفل�شفي  الت�شوف 

الكتاب وال�شنة.
ويقول الطرق كلها م�شدودة على اخللق اإال من اقتفى اأثر الر�شول �شلى اهلل 

عليه و�شلم واتبع �شنته ولزم طريقته فاإن طرق اخلريات كلها مفتوحة عليه.
باالإ�شافة اإىل ت�شوفه ال�شني كان حري�شا يف حياته ال�شوفية على الزهد وكان 
الدنيا  وت��رك  اجل��وع  ولكن عن  والقال  القيل  الت�شوف عن  اأخذنا  ما  يقول: 
وقطع املاألوفات وامل�شتح�شنات وقد ترجمت كتبه اإىل االإجنليزية عام 1948 
مثل كتابة دواء االأرواح وغريه كما اأن له العديد من الكتب والر�شائل االأخرى 

التي مل ترجم.

اجلنيد مت�ضوفًا
حياته  اجل���ن���ي���د  ب�������داأ 
حتت  ال�������ش���وف���ي���ة 
خاله  رع����اي����ة 
�����������ش����������ري 

وبينه  بينك  وا�شطة  ب��ال  لتكون  اإل��ي��ه  النقطاعك  ل��ك  احل��ق  مطالبة  ملوافقة 
والفناء الثالث : فناوؤك عن روؤية احلقيقة من مواجيدك بغلبات �شاهد احلق 
عليك فاأنت حينئذ فاإن باق وموجود حمقق لفنائك بوجود غريك عند بقاء 

ر�شمك بذهاب ا�شمك.

معنى العلم عند اجلنيد
ودور اجلنيد يف الت�شوف هو دور املعلم وهو يقول اإن ما يتكلم به هو علم مل 
اليوم  �شبقوه حتققا ولكنه �شار  العلم عند من  يكن له فيه ف�شل وك��ان هذا 
تعاليم والت�شوف عند ر�شم للعبد ولكنه بالن�شبة هلل تعايل حقيقة واالأخالق 
اأق��رب اإىل الربانية وهي من �شمائل االأنبياء وهو �شفاء املعاملة مع اهلل  فيه 
وا�شله التعزف عن الدنيا واملعرفة فيه منها ما هو للخا�شة وما هو للعامة 
ولكنها يف احلالتني معرفة واحدة الأن مدارها جميعا على اهلل �شبحانه وهو 
كانت ال ميكن  واإن  اأعالها  واأعلى فاخلا�شة يف  اأول  لها  املرفة  اأن  واح��د غري 
الو�شول فيها اإىل نهاية وكيف ميكن اأن تكون معرفة حميطية واملعروف فيها 
اأ�شدهم  واأعلم خلق اهلل  روؤي��ة  به فكر وال يتوهمه ذهن وال تتكيفه  ال يحيط 
عن  عجزهم  ع��ن  ملعرفتهم  ذات��ه  تك�شف  اأو  عظمته  اإدراك  ع��ن  بالعجز  اإق���رار 
اإىل غري نهاية  االأول بغري بداية والباقي  اإدراك من ال �شيء مثله ف�شبحانه 
اأوليائه يف  وال يت�شحق هذا الو�شل غريه وال يلقي ب�شواه فاأهل اخلا�شة من 
اأعلى املعرفة من غري اأن يبلغوا فيها نهاية والعامة من املوؤمنني يف اأولها ولها 
�شواهد ودالئل من العارفني على اأعالها وزدناها وال�شاهد على اأدناها االإقرار 
ونهي  فيه  وما فر�شه  وبكتابة  به  والت�شديق  االأن��داد عنه  اهلل وخلع  بتوحيد 
واأتباع  واإيثاره على جميع خلقه  القيام فيه بحقه  اأعالها  وال�شاهد على  عنه 
ف�شل  التي  فاملعرفة  واالأ�شوة  القدوة  فيها  اأنبياوؤه  كان  التي  االأخ��الق  معايل 
واالإجالل  القدر  بعظيم  قلبوهم  املعرفة يف   العامة هي عظيم  اخلا�شة على 
قلبوهم  يف  فعظم  تعايل  هلل  والكرم  واجل��ود  املحيط  والعلم  النافذة  والقدرة 
قدرة وجالله وهيبته ونفاذه قدرته واأليم عذابه و�شدة بط�شه وجزيل ثوابه 

واإح�شانه ورحمته وعفوه.
والعلم عند اجلنيد له ثمنه فال تعطوه اإال به وثمنه هو و�شعه عند من يح�شن 
حمله وال ي�شيعه فتو�شموه يف احلر وهو ذلك الذي خرج عن كل العالئق وكان 
هلل وحده ومما دونه حرا واحلر احلقيقي الذي عبوديته هلل خال�شة ولن تكون 

على احلقيقة عبد اهلل و�شيء مما دون اهلل ي�شرتقك.
والعبودية هلل : هي اأن تخل�س له احلب فتحب ما يحب اهلل وتكره ما يكره اهلل 
ومن يعرف اهلل ال ي�شر اإال به واهلل تعايل يخل�س اإىل القلوب من بره ح�شب ما 

تخل�س له القلوب من ذكره. 

على  الحتوائه  رم�شان  �شهر  يف  قيمة  غذائية  فائدة  له  • الزبادي 
Cو Bو A فيتامينات

وE، ف�شاًل عن املواد الروتينية العالية القيمة واالأمالح املعدنية .
اله�شمي  ويقوي اجلهاز  املناعة  يزيد  الزبادي  اأن  الدرا�شات  • اأكدت 

والدورة الدموية.
اإذ ي�شاعد اجل�شم على  ال�شحور،  الزبادي يف  • ين�شح ب�شرورة تناول 
التي  الدهنية  امل���واد  وبع�س  ب��ال��روت��ني  ي���زوده  الأن���ه  ال�شيام  حتمل 
الكال�شيوم  مثل  امل��ع��ادن  من  جمموعة  واأي�شاً  اله�شم    عملية  ت�شهل 

والبوتا�شيوم وال�شوديوم .
اجل�شم ،   يف  ال�شارة  البكترييا  على  الق�شاء  يف  ال��زب��ادي  ي�شاعد   •

ومينع االإجهاد والتعب ويقاوم اجلوع والعط�س يف رم�شان.
مينع  اإنه  اإذ  واملخ،  القلب  جلطات  من  للوقاية  االأطباء  به  • ين�شح 

تر�شبات الكول�شرتول على ال�شرايني التي تغذي القلب والدماغ. 
منطقة  ف��ى  ال��ده��ون  ت��راك��م  م�شكلة  م��ن  التخل�س  على  ي�شاعد   •

البطن )الكر�س(.
• يحرق الدهون فى اجل�شم ويقوى الع�شالت وي�شاعد على حتفيز 

اجل�شم حلرق الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه.
املعدة. وتخمرات  و�شعفها  والكلى  الكبد  التهاب  حاالت  فى  • مفيد 

الرمال. ويذيب  والكلى  املثانة  فى  احل�شى  ويكافح  البول  • يدر 
• تبني اأن الزبادي يفيد االأ�شخا�س الذين ال ت�شمح اأمعاوؤهم ب�شرب 
الأنهم  باالإ�شهال  تناوله  عند  في�شابون  الطبيعي،  )ال��ل��ن(  احلليب 
اإىل  يتحلل  ال  ال���ذي  ال��ل��ن(  )�شكر  ال��الك��ت��وز  م��ن  ي��ع��ان��ون ح�شا�شية 
غلوكوز وغالكتوز، ما يت�شبب يف منو بع�س اأنواع البكرتيا التي تكّون 

غازات يف املعدة وت�شبب االإ�شهال.
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االأ�شحار
كم  ليل  ي��ا  وقبلت،  رفعت  توبة فيك  م��ن  ك��م  ليل  ي��ا 
م��ن رق��ب��ة ف��ي��ك اأع��ت��ق��ت، ي��ا ل��ي��ل ك��م م��ن ه��ائ��م فيك 
اأ�شرار  م��ن  فيك  للمحبني  ك��م  ليل  ي��ا  بغيته،  وج��د 

ولل�شادقني فيك من اأخبار.
واأ�شحابه  �شلم  و  النبي �شلى اهلل عليه  الليل له مع 
وال�شاحلني واالأخيار من بعدهم ق�ش�س واأخبار يقول 
ْد  َفَتَهجَّ اللَّْيِل  َوِمَن  عز وجل لر�شوله وم�شطفاه )) 
ُموداً ((  َك َمَقاماً حَمْ ِبِه َناِفلًَة َلَك َع�َشى اأَْن َيْبَعَثَك َربُّ
فامتثل احلبيب عليه ال�شالة وال�شالم اأمر ربه فقام 

واأطال يف القيام، وبكى واأطال يف البكاء.
ع��ن ع��ط��اء ق����ال: دخ��ل��ت اأن����ا وع��ب��ي��د ب��ن ع��م��ري على 
عمري:  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  ف��ق��ال  عنها  اهلل  ر���ش��ي  عائ�شة 
حدثينا باأعجب �شيء راأيته من ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم فبكت وقالت: قام ليلة من الليايل فقال: 
يا عائ�شة! ذريني اأتعبد لربي. قالت: قلت: واهلل اإين 
الأحب قربك واأحب ما ي�شرك قالت: فقام فتطهر ثم 
قام ي�شلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم 
يزل يبكي حتى بل االأر�س، وجاء بالل يوؤذنه بال�شالة 
ق��ال: يا ر�شول اهلل ! تبكي وق��د غفر  راآه يبكي  فلما 
اأفال  ت��اأخ��ر؟! ق��ال:  اهلل لك ما تقدم من ذنبك وم��ا 
اأكون عبدا �شكورا؟! لقد نزلت علي الليلة اآيات ويل 
ملن قراأها ومل يتفكر فيها: )) اإن يف خلق ال�شماوات 

واالأر�س (( رواه ابن حبان و�شححه االألباين.
الليل فقال: ))  و�شف اهلل ال�شاحلني من عباده يف 
ُهْم  َوِبااْلأَ�ْشَحاِر  َيْهَجُعوَن *  َما  اللَّْيِل  ِمَن  َقِلياًل  َكاُنوا 
الليل مدار�س  بيوتهم يف ظالم  فكانت   ) َي�ْشَتْغِفُروَن 
ت����الوة وج��ام��ع��ات ت��رب��ي��ة، وم��ع��اه��د اإمي����ان ح��ت��ى اأن 
فياأ�شره  امل�شلمني  جي�س  ح��را���ش��ة  يف  ي��ك��ون  اأح��ده��م 

قدميه  ي�شف  اأن  اإال  نف�شه  ميلك  فال  الليل  �شواد 
متهجداً هلل.

ف��ه��ذا ع��ب��اد ب��ن ب�����ش��ر ي��ك��ون ح��ار���ش��اً للجي�س يف 
النا�س  وه�����داأة  ال��ل��ي��ل  ���ش��ك��ون  في�شحره  اخل����الء 
اأن ي�شف قدميه هلل قائماً  نف�شه من  فال ميلك 

العدو وير�شل  بالقراآن، فيب�شره  و�شاجداً يرتمن 
في�شيبه  الكهف  ب�شورة  يرتمن  وعباد  �شهماً  اإليه 

الن�شاط  وق��ت  اأن��ا  ق��ائ��اًل:  الليل  على  النهار  افتخر 
اأنا احلياة على احلقيقة  بل  والنماء  والبناء  والعمل 
يف �شاعاتي انت�شر جند اهلل على مر الع�شور ف�شائل 
عني طالئع الفتوح وب�شائر الن�شر وبي اأق�شم اهلل يف 

كتابه فقال : )) والنهار اإذا جتلى (( .
اغرت النهار ب�شمت الليل و�شكونه فتمادى يف الفخر 
الك�شل واخلمول  ف��زم��ان  اأن���ت  اأم���ا  ق��ائ��اًل:  وح��ق��ره 
اأنت  اخل��ام��ل��ني،  بالنائمني  ُتعمر  ف��اأوق��ات��ك  وال��دع��ة 
واأرباب  الل�شو�س  يفرح  فبك  واخل���وف  ال��ذع��ر  بيت 

اجلرائم .
زمن  اأن���ا  ق��ائ��اًل:  ون��ط��ق  �شكونه  م��ن  ال��ل��ي��ل  انتف�س 
لعباده،  ولبا�شاً  �شكناً  اهلل  جعلني  وال��راح��ة  ال�شكون 
اأنا ماأوى الُعبَّاد واأرباب االإح�شان فلهم معي اأحاديث 

واأ�شمار.
االأنبياء واالأتقياء وال�شاحلون وكم كان  كم فرح بي 
���ش��وادي ���ش��رتاً مل�شرى االأن��ب��ي��اء اأح��ر���ش��ه��م م��ن اأعني 
ال��ع��ارف��ني و�شلوة اخلائفني  ل��ذة  اأ���ش��ح��اري  االأع����داء، 

ومالذ املذنبني.
اأق�شم اهلل بي يف القراآن بل �شميت بي �شورة من �شوره، 

يف ثلثي االأخري ينزل الرب جل وعال.
الليل  اإىل  راأ���ش��ه خجاًل و حياًء واجت��ه  النهار  ط��اأط��اأ 

يقبل راأ�شه ويعرتف له بالف�شل.
اأه��ل احلب  ال�شاحلني فيه ي�شفُّ  الليل م�شمار  اإن��ه 
فيه  ذك��ره،  �شيدهم جل  ي��دي  بني  اأقدامهم  ال�شادق 
تكون لذة املناجاة وجميل الت�شرع وحالوة اال�شتغفار 
: )) َوامْلُ�ْشَتْغِفِريَن ِبااْلأَ�ْشَحاِر((، وفيه يفرح املخل�شون 

فهو وقتهم الذهبي للم�شارة بالعمل.
فيه اأزمنة �شريفة، فيه ينزل الرب اإىل ال�شماء الدنيا 
الدعوات،  الرحمات وجت��اب  اأب���واب  فتفتح  وع��ز،  جل 

وتقال العرات.
قلت لليل هل بجوفك �ش����ر

عابق باحلديث واالأ�شرار
األق  قال يل: مل 
ح����ي����ات����ي  يف 

حديثاً
ك�������ح�������دي�������ث 
ال���������ش����م����ار يف 

ال�شهم فينزعه وي�شرت�شل يف �شالته.
له:  فيقول  �شاحبه  فيوقظ  ال�شهام  عليه  فتتابعت 
�شبحان اهلل اأفال اأيقظتني. قال: كنت يف �شورة اأقراأها 
فلم اأحب اأن اأقطعها حتى اأنفذها، واأمي اهلل لوال اأن 
نف�شي  ر�شول اهلل بحفظه لقطع  اأم��رين  ثغراً  اأ�شيع 

قبل اأن اأقطعها اأو اأنفذها.

وعن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت يف حديث الهجرة 
بفناء  م�شجدا  فابتنى  بكر  الأب��ي  ب��دا  ثم   ( الطويل: 
فيتق�شف  القراآن  ويقراأ  فيه  ي�شلي  فكان  وب��رز  داره 
وينظرون  يعجبون  واأب��ن��اوؤه��م  امل�شركني  ن�شاء  عليه 
اإل��ي��ه وك���ان اأب���و بكر رج��ال ب��ك��اء ال ميلك دم��ع��ه حني 

يقراأ القراآن ( رواه البخاري.
كان  بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه  اأن عمر  اأ�شلم  وع��ن 
ي�شلي ما �شاء اهلل حتى اإذا كان اآخر الليل يعظ اأهله 
ي��ق��ول: ال�����ش��الة ال�����ش��الة و ي��ت��ل��وا: )) و اأم���ر اأهلك 

بال�شالة وا�شطر عليها (( رواه اأبو داود.
) كان ي�شلي  ابن كثري عن ليل عمر:  قال احلافظ 
بالنا�س الع�شاء ثم يدخل بيته، فال يزال ي�شلي اإىل 

الفجر (.
فال  وق��دوم��ه  بالليل  يتلذذون  ال�شاحلون  ك��ان  لقد 
ت�شل عن فرحهم اإذا ظفروا به ل�شان حالهم " حبيب 

جاء على فاقة " .
اأه��ل الليل يف  ال���دارين رحمه اهلل:  اأب��و �شليمان  ق��ال 
اأه��ل اللهو يف لهوهم و لوال الليل ما  األ��ذ من  ليلهم 

اأحببت الدنيا.
وقال ثابت البناين رحمه اهلل: ما �شيء اأجده يف قلبي 

األذ عندي من قيام الليل .
وقال بع�س ال�شلف: اإين الأفرح بالليل حني يقبل 
ملا يّلتذ به عي�شي وتقر به عيني من مناجاة من 

اأحب وخلوتي بخدمته والتذلل بني يديه.

وقال عمر بن ذر رحمه اهلل : ملا راأى العابدون الليل 
قد هجم عليهم ونظروا اإىل اأهل ال�شاآمة والغفلة قد 
�شكنوا اإىل فر�شهم ورجعوا اإىل مالذهم من ال�شجعة 
قد  مب��ا  م�شتب�شرين  فرحني  اهلل  اإىل  ق��ام��وا  وال��ن��وم 
التهجد،  ال�شهر وط��ول  ع��ب��ادة  م��ن ح�شن  لهم  وه��ب 
ب�شفاح  ظلمته  وبا�شروا  باأبدانهم  الليل  فا�شتقبلوا 
لذتهم  انق�شت  وما  الليل  عنهم  فانق�شى  وجوههم 

من التالوة وال ملت اأبدانهم من طول العبادة.
وغن  بربح  الليل  عنهم  وىل  وقد  الفريقان  فاأ�شبح 
واأ�شبح هوؤالء  والراحة  النوم  ه��وؤالء قد ملوا  اأ�شبح 
بني  م��ا  �شتان  للعبادة  الليل  جم��يء  اإىل  متطلعني 

الفريقني .
قيل للح�شن: ما بال املتهجدين اأح�شن النا�س وجوها 
ن���ورا من  فاألب�شهم  ب��ال��رح��م��ن  خ��ل��وا  الأن��ه��م  ف��ق��ال: 

نوره.
وقيل حل�شان بن �شنان رحمه اهلل: ما ت�شتهي؟ قال: 

ليلة بعيدة الطرفني اأحيي ما بني طرفيها.
الدنيا  من  لي�شت  املناجاة  لذة  العلماء:  بع�س  وق��ال 
ال  الأوليائه  تعاىل  اهلل  اأظهرها  اجلنة  من  هي  اإمن��ا 

يجدها �شواهم.
وقال ابن املنكدر رحمه اهلل: ما بقي من لذات الدنيا 
وال�شالة يف  االإخ���وان،  ولقاء  الليل،  قيام  ث��الث:  اإال 

اجلماعة.
اأخي! تلك نعمة ولذة رمبا حرمنها على مدار العام 
لنتذوق  رم�شان  �شهر  بّلغنا  اأن  بنا  اهلل  رحمة  وم��ن 
ذلك النعيم فال اأقل من اأن نت�شبه باأولئك القوم يف 
�شهر  بهم فدونك  يلحقنا  اأن  اهلل  لعل  رم�شان  �شهر 

رم�شان.
دون����ك وق���ت ال�����ش��ح��ر وق���ت ال���ن���زول االإل���ه���ي، دونك 

الفر�شة  ت�شيع  ف��ال  ال��رب��ح  م�����ش��م��ار 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ك��ان  فقد 

من  وال�شاحلون  واأ�شحابه 
ليايل  ي��ب��ت��ه��ل��ون  ب��ع��ده��م 
وي�شغلونها  رم�شان  �شهر 
فدونك  العبادات  ب��اأن��واع 

م�شمار ال�شاحلني.

الذهب يذهب 
والف�ضة تنف�س

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

لقد ذكر القراآن الكرمي ما ورد عن املال واالأموال يف حوايل �شبع 
االإن�شانية،  املجتمعات  على  تاأثري  للمال من  ملا  كلمة،  وثمانني 
�شاحبه،  على  وب��اال  يكون  وق��د  حلوة  خ�شرة  يكون  ق��د  ف��امل��ال 
فذكر القراآن ما كان عليه قارون من اأموال وكنوز ي�شرب بها 
املثل، ولتكون عظة يتعظ بها اأ�شحاب االأموال والفقراء الذين 
اإن تكلمت عن  يحلمون بامتالك االأم��وال، وكلمة املال وحدها 
املال �شاحبه  امليل، حيث يدفع  املال من  اإن  نف�شها فاإنها تقول 
ليميل اإىل االإنفاق املرر وغري املرر، فلنلق بنظرة متاأملة على 
قارون يف القراآن، فقد توالت االآيات لتقول ) اإِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمن 
ُه َلَتُنوُء  َقْوِم ُمو�َشى َفَبَغى َعلَْيِهْم َواآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما اإِنَّ َمَفاحِتَ
ُيِحبُّ  اَل   َ اإِنَّ اهللَّ َتْفَرْح  اَل  َقْوُمُه  َلُه  َقاَل  اإِْذ  ِة  اْلُقوَّ اأُويِل  َبِة  ِباْلُع�شْ
َتن�َس  َواَل  ااْلآِخ���َرَة  اَر  ال��دَّ  ُ اهللَّ اآَت��اَك  ِفيَما  َواْب��َت��ِغ  اْلَفِرِحنَي)76( 
ُ اإَِلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَف�َشاَد  ْنَيا َواأَْح�ِشن َكَما اأَْح�َشَن اهللَّ يَبَك ِمَن الدُّ َن�شِ
امْلُْف�ِشِديَن ()77(  �شورة الق�ش�س،  َ اَل ُيِحبُّ  نَّ اهللَّ اإِ ااْلأَْر���ِس  يِف 
وال  الغالية  الن�شائح  ه��ذه  اإىل  ي�شتمع  اأن  ق���ارون  على  وك���ان 
اأو تعجرفا، ليزهو فى حياة فا�شدة ي�شتطيع مباله  يزداد كرا 
اأن يف�شد العالقات الزوجية بني الزوجني، فيبعث باأموال من 
الذهب والف�شة اإىل امراأة متزوجة يريدها اأن تكون زوجة له، 
وهو اأمر يهدد اال�شتقرار يف املجتمع االإن�شاين، علما باأن النظرة 
الثاقبة اإىل املال ترى اأن �شاحب املال قد ميوت، ومل يكن يدرى 
اأن الذهب يوما يذهب عن �شاحبه واأن الف�شة اأي�شا تنف�س عن 
االأم��وال ال تدوم طويال، فعلى �شاحب  اأغلى  �شاحبها، وهكذا 
االأموال اأن ينفق من ماله على الفقراء واملحتاجني من قومه 
ليتذوق لذة تفوق كل اللذات، اإنها لذة العطاء، وهى تفوق لذة 
االأخذ، ومثال ذلك ما تو�شلت اإليه دولة االإمارات العربية حيث 
مق�شدا  دب��ي  اأ�شبحت  كما  االإ�شالمي،  العامل  ل��وؤل��وؤة  اأ�شبحت 
طبيعة  ذات  ح�شارية  �شمات  م��ن  ل��دب��ي  مل��ا  ال��زائ��ري��ن  يجتذب 
جمالية، ينعك�س اأثرها على �شعبها وحكامها الذين ال يبخلون 
عليها، فتزداد جماال يوما بعد يوم، وعلى هذا الدرب يكون املال 
دولة بني النا�س، ينتقل من مكان اإىل مكان ومن جيل اإىل جيل، 
وهكذا يكون اال�شتخالف فى ت��داول االأم��وال، وفى هذا املعنى 
تقول االآية ) واأنفقوا مما جعلكم م�شتخلفني فيه( )7، �شورة 
احلديد(، كما جاء اأي�شا يف القراآن ما يثبت اأن امللكية احلقيقية 
املعنى  ه��ذا  القراآنية  االآي���ة  اأك���دت  وق��د  اهلل،  ملكية  ه��ي  للمال 
بقولها ) واآتوهم من مال اهلل الذى اأتاكم ( )33، �شورة النور(، 
وبهذا املنطق الديني والروحي يتالقى املال مع احلياة لي�شع 

فيها مل�شات اجلمال.

ما حكم الذي يجامع زوجته بعد �ضالة الفجر، وبعد 
ا�ضتغراق من النوم �ضاعة، مع العلم اأن اجلماع مل يكن 

عن طريق التعمد؟ فما هو حكم االحتالم ؟

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

اجلماع بعد الفجر اإذا مل يكن �شاحبه �شائما ال �شيء فيه، اأي 
ال اإثم فيه، الأنه من االأمور املباحة �شرعا، واأما من جامع اأهله 
الق�شاء  عليه  واإمن��ا  عليه،  كفارة  فال  نا�شيا  رم�شان  نهار  يف 
فقط،، ومثل ذلك من جامع اأهله نا�شيا، �شائما، يف غري نهار 
رم�شان،  نهار  تعمد اجلماع يف  على  الكفارة  واإمن��ا   ، رم�شان 
امراأته يف  اأو جامع  �شرب،  اأو  اأك��ل،  "اأراأيت من  املدونة:  ففي 
وال  نعم  ق��ال:  مالك؟  قول  يف  الق�شاء  اأعليه  نا�شيا،  رم�شان 
كفارة عليه"، قال احلافظ بن عبد الر- رحمه اهلل-  يف كتابه 
الكايف:  ) ومن اأكل اأو �شرب اأو جامع نا�شيا اأو جمتهدا متاأوال 
يف نهار رم�شان فلي�س عليه اإال الق�شاء.اه� (،  واإذا كان االإنزال 
من  طلب  اأي  ل��ه،  منه  ا�شتدعاء  عن  اأخيك  من  ح�شل  ال��ذي 
اأو نظر، ف��اإذا كان فعل ذلك يف نهار رم�شان ون��زل منه  فكر، 
املني فعليه الق�شاء مع الكفارة، قال العالمة خليل رحمه اهلل 
تعاىل عاطفا على االأ�شياء التي توجب الكفارة مع الق�شاء: ) 
... ومنيا واإن باإدامة فكر.اه�(،  واإذا مل يكن يف نهار رم�شان 
االإفطار  تعمد  وه��و  االإث���م،  مع  فقط   الق�شاء  فعليه 
كان ما وقع الأخيك جمرد  واإذا  ال�شوم،  باالإنزال يف 
احتالم، اأو خرج املني منه بدون �شعور، وال ق�شد وال 
يف�شد  ال  فيه مبعنى  �شيء  ... فال  نظر  وال  تفكر 
�شومه فال ق�شاء فيه وال كفارة . واهلل اأعلم.

الفجر  ب��ع��د  اجل���م���اع  واخل���ال����ش���ة:    •
فال  ���ش��ائ��م��ا  ���ش��اح��ب��ه  ي���ك���ن  مل  اإذا 
����ش���يء ع��ل��ي��ه وه����و اأم�����ر ج���ائ���ز وال 
اإث�����م ف���ي���ه، وم����ن ج���ام���ع اأه���ل���ه يف 
اأو غ���ريه، - وهو  ن��ه��ار رم�����ش��ان 
كفارة  �شائم غري متعمد-  فال 
عليه، واإمنا عليه الق�شاء فقط، 

ومن  رم�شان،  نهار  يف  اجلماع  تعمد  من  على  الكفارة  واإمن��ا 
نهار  يف  والكفارة  الق�شاء  فعليه  فاأمنى  متيقظا  املني  طلب 
 ، الق�شاء فقط  نهار رم�شان فعليه  رم�����ش��ان،واإذا مل يكن يف 
ومن خرج منه املني باحتالم، اأو من غري ق�شد فال �شيء فيه، 

اأي ال ق�شاء وال كفارة. واهلل اأعلم.

�ضالة  بعد  ال�ضهرية  ــدورة  ال تاأتيها  التي  الفتاة  هل 
الع�ضر يف �ضهر رم�ضان هل تعترب مفطرة؟ الفتاة �ضلت 
�ضالة الع�ضر، بعد اأن �ضلت اأتتها الدورة ال�ضهرية، هل 
ال�ضهرية  الدورة  اأتتها  �ضائمة؟  اأم  مفطرة  تعترب  هي 
اأم �ضائمة؟  املغرب ب�ضاعة فهل هي مفطرة  اآذان  قبل 

ولكم جزيل ال�ضكر.  

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

وزادك  �شوؤالك،  ال�شائلة على  االأخ��ت  اأيتها  فجزاك اهلل خرياً 
حر�شاً، وبارك فيك.

واعلمي رعاك اهلل اأنه يجب على ال�شائم يف نهار رم�شان اإمتام 
واأن يتحقق يف  ال�شم�س،  اإىل غروب  الفجر  ال�شوم من طلوع 
�شوم ال�شائم ا�شتيفاء �شروط �شحة �شومه، فاإن خال ال�شوم 
ال�شوم، ومن هذه  ف�شد  ال�شحة فقد  �شروط  �شرط من  عن 
ْي�ِس َوالنيَِّفا�ِس، قال ال�شيخ خليل  ال�شروط: النََّقاُء ِمْن َدِم احْلَ
اَلٍة  َة �شَ حَّ بن اإ�شحاق املالكي رحمه اهلل يف خمت�شره: َوَمَنَع �شِ
ْوٍم َوُوُجوَبُهَما، قال �شارحه العالمة اخلر�شي املالكي رحمه  َو�شَ
اأََداًء  َنْفاًل  اأَْو  ا  َفْر�شً ْوٍم  َو�شَ اَلٍة  َة �شَ حَّ ْي�ُس �شِ احْلَ َوَمَنَع  اهلل:  
ْوِم  ال�شَّ َوُوُج��وَب  اتيَِّفاًقا  اَلِة  ال�شَّ ُوُج��وَب  ا  اأَْي�شً َنُع  َومَيْ اًء  َوَق�شَ
ِة  ِرِه َوِخفَّ نَِّة ِلَعَدِم َتَكرُّ اَلِة ِبال�شُّ اوؤُُه ُدوَن ال�شَّ َعلَى امْلَ�ْشُهوِر َوَق�شَ

ِتِه ِباأَْمٍر َجِديٍد.اه�. َم�َشقَّ
نفاًل  اأثناء �شومها  دم احلي�س  نزل عليها  اإذا  فاملراأة  وعليه: 
كان اأو فر�شاً فقد ف�شد �شومها، طاملا كان نزوله اأثناء فرتة 
اإىل  الفجر  طلوع  م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة  وه��ي  الواجبة  ال�شوم 
غروب ال�شم�س، اإذ اأن من �شروط �شحة ال�شوم: النََّقاُء ِمْن َدِم 
ْي�ِس َوالنيَِّفا�ِس، وعليها الق�شاء بعد طهرها، قال العالمة  احْلَ
ال�شيخ اأحمد الدردير املالكي رحمه اهلل يف ال�شرح الكبري: )َو( 

ُوُجوٍب  �َشْرُط  ��ُه  نَّ اأَ َف���اَد  َواأَ َوِنَفا�ٍس  َحْي�ٍس  ِم��ْن  )ِبَنَقاٍء(  َتُه  حَّ �شِ
َعاَلَمَة  َراأَْت  اأَْي  َطُهَرْت(  )اإْن  ْوُم  ال�شَّ ِب��َق��ْوِل��ِه:)َوَوَج��َب(  ا  اأَْي�شً

ٍة اأَْو ُجُفوٍف.اه� ، واهلل اأعلم. ْهِر ِمْن ِق�شَّ الطُّ
نزل  اإذا  واملراأة  ال�شوم،  �شحة  مينع  احلي�س  • واخلال�شة: 
فقد  ف��ر���ش��اً  اأو  ك���ان  ن��ف��اًل  �شومها  اأث��ن��اء  احل��ي�����س  دم  عليها 
الواجبة؛  ال�شوم  فرتة  اأثناء  نزوله  كان  طاملا  �شومها،  ف�شد 
ال�شم�س،  غ��روب  اإىل  الفجر  طلوع  م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة  وه��ي 

واهلل اأعلم.

ما حكم االإفطار عمدا يف رم�ضان؟ وهل له كفارة؟  

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

يجنبني  اأن  ال��ك��رمي  ال��ع��ر���س  رب  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  فن�شاأل 
اإىل اهلل، واالإكثار من العمل  واإياك الزلل والتق�شري، التوبة 
َتاَب  )َفَمْن  القبول عند اهلل، قال تعاىل:  اأ�شباب  ال�شالح من 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم( َ َيُتوُب َعلَْيِه اإِنَّ اهللَّ لََح َفاإِنَّ اهللَّ ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َواأَ�شْ

)املائدة:39(.
واإنه يجب على من اأفطر يف رم�شان عمداً الق�شاء والكفارة.

خمت�شر  �شرح  يف  اهلل  رحمه  املالكي  اخلر�شي  العالمة  ق��ال 
خليل: )من اأفطر يف رم�شان... فاإنه يلزمه الق�شاء والكفارة 
اإن كان يف رم�شان...(، والكفارة بّينها العالمة اخلر�شي اأي�شاً 
بقوله: )كفارة الفطر يف رم�شان على التخيري فاإن �شاء ملَّك 
وال�شالم  ال�شالة  عليه  مبده  مد  واحد  م�شكيناً...لكل  �شتني 
... واإن �شاء �شام �شهرين متتابعني... لكن اأف�شل هذه االأنواع 
من  تقريباً  غ��رام  كيلو  امل��د بحوايل ن�شف  االإط��ع��ام(. ويقدر 

االأرز ونحوه.
وعلى هذا: فقم بق�شاء ما اأفطرته؛ واأطعم �شتني م�شكيناً عن 
الهيئات  مثل  يطعمهم،  من  بتوكيل  قم  اأو  اأفطرته،  ي��وم  كل 

اخلريية املرخ�س لها. واهلل اأعلم.
فعليه  رم�شان  نهار  يف  متعمداً  اأفطر  من  واخلال�شة:   •
ال��ق�����ش��اء وال��ك��ف��ارة، وال��ت��وب��ة اإىل اهلل ت��ع��اىل، ول��ي��ت��ق اهلل يف 
واهلل  للتقوى،  وم��در���ش��ة  عظيم،  مو�شم  رم�شان  ف��اإن  نف�شه 

اأعلم.

َالّلـهمَّ اْجَعْل لي فيِه َنصيبًا ِمْن َرْحَمِتَك اْلواِسَعِة، َواْهِدني فيِه 

ِلَبراهيِنَك الّساِطَعِة، َوُخْذ ِبناِصَيتي ِالى َمْرضاِتَك اْلجاِمَعِة، 

ِبَمَحبَّتَك يا َاَمَل اْلُمْشتاقيَن .

 مضمار الصالحين
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة االنعام

 رخ�شة رقم:CN 1032916 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 4.50*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة االنعام
AL ANAM GROCERY
اىل/كافترييا جنم اجل�شرين 

NAJEM AL JUSRAIN CAFETERIA
تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الع�شائر - بالتجزئة )4722002(

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�شناعية  ال�ش�����ادة/برج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1254558 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/برج ال�شناعية للمقاوالت العامة
AL SANAYA TOWER GENERAL CONTRACTING

اىل/برج ال�شناعية لل�شيانة العامة 
AL SANAYA TOWER GENERAL MANTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  ال�ش�����ادة/رابرت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1141266 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*6 اىل 0.50*1

تعديل ا�شم جتاري:من/رابرت للمقاوالت العامة
RAPTAR GENERAL CONTRACTING

اىل/موؤ�ش�شة رابرت لل�شيانة العامة 
RAPTAR GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وي�س البحر للعماره واال�شت�شارات 

الهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1006437 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.54*0.41 اىل 2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/وي�س البحر للعماره واال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م

WAISS ALBAHAR ARCHITECTURTURE & ENGINEERING CONSULTANCIES LLC

اىل/دبليو البحر للعماره واال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م 

W ALBAHAR ARCHITECTURE & ENGINEERING CONSULTANCIES LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
العمال  اجلابري  حممد  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االملنيوم والفاير جال�س رخ�شة رقم:CN 1163645 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 4*2 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حممد اجلابري العمال االملنيوم والفاير جال�س

MOHAMMED AL JABERI ALUMINUM & FIBER GLASS WORKS EST

اىل/موؤ�ش�شة حممد اجلابري العمال الفاير جال�س 

MOHAMMED AL JABERI FIBER GLASS WORKS EST

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب االملنيوم )4330013(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �شتار  الرن�س  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الكهربائية وال�شحية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1188523 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*15 اىل 1*1
تعديل نوع الرخ�شة/من جتارية اىل حرفية

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الرن�س �شتار للمقاوالت الكهربائية وال�شحية ذ.م.م
AL PRINCE STAR ELECTRICAL & SANITART CONTRACTING LLC

اىل/�شركة الرن�س �شتار لالعمال ال�شحية ذ.م.م 
AL PRINCE STAR SANITARY WORK CO LLC

تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت الكهربائية )4220904(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
الغذائية  للمواد  اجلديدة  ال�ش�����ادة/ن�شرين  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1064176 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 0.8*2.5

تعديل ا�شم جتاري:من/ن�شرين اجلديدة للمواد الغذائية
NEW NASRIN FOODSTUFF

اىل/بقالة ن�شرين اجلديده 
NEW NASRIN BAQALA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جالف فود تريد ذ.م.م فرع 

ابوظبي رخ�شة رقم:CN 1067697 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/جالف فود تريد ذ.م.م فرع ابوظبي
GULF FOOD TRADE LLC ABU DHABI BRANCH

اىل/مار�س جلف للتجارة العامة - فرع ابوظبي 1 
MARS GULF GENERAL TRADING BRANCH OF ABU DHABI 1

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املعمارية املتحدة 
 CN 1189246:للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلوى عبداحلميد ح�شنني )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمزه باروت احمد خليفة ال�شويدي 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اعالن قبل �ضدور الرتخي�س
بهذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1009090 باال�شم التجاري : 
بقالة حممد العو�شي وميلكها ال�شيد/ باتيالث فاداكابورام خالد 
عبدالرزاق  حممد  اخلدمات  وكيل  و  اجلن�شية  هندي  �شليمان 
اعاله  املذكورين  ابدى  امارات. حيث  العو�شي   حممد م�شكال 

رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:
تعديل ال�شكل القانوين من/ تو�شية ب�شيطة اىل/موؤ�ش�شة

وذلك قبل �شدور الرتخي�س 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون امل ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1041797 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

مبارك احمد �شلطان حممد ال�شالمي النيادي من 51% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف بدر عامر م�شلم ال�شيعري )%50(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مهند حممد عدنان عجلوين 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
النجم ال�شحري لبيع قطع غيار ال�شيارات اجلديدة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1106846-1 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

الريحان اال�شفر العمال اال�شباغ
 رخ�شة رقم:CN 1010850 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فار�س ابو ميالة التجارية ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1128618 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري موؤ�ش�شة ارت   1167757 رقم 
�شتايل للمقاوالت وال�شيانة العامة بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/انرت تكنو لتقنية التكييف

رخ�شة رقم:CN 1076811 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد علي حممود اهلي )%50(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نبيل حممد علي حممود اهلي )%50(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نبيل حممد علي حممود اهلي

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.25*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/انرت تكنو لتقنية التكييف
INTER TECHNO A/C TECHNOLOGY

اىل/الدز ميدل اي�شت للتجارة ذ.م.م 
ALDES MIDDLE EAST TRADING LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فاين فري لل�شتائر ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1097406 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وليد حممد ناجي احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف من�شور حممد عبا�س علي خوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خرم حممد عزمي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2.90
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/فاين فري لل�شتائر ذ.م.م
FINE FARE CURTAINS LLC

اىل/فاين فري لل�شتائر 
FINE FARE CURTAINS

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة �شباب املدينة لت�شليح 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1165892 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى را�شد عتيق خلفان املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد علي �شلطان احلمادي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*4.30

تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة �شباب املدينة لت�شليح ال�شيارات  
YOUTH CITY AUTO WORK SHOP

اىل/ور�شة �شباب القاهرة لت�شليح ال�شيارات  
SHABAB AL KAHIR AUTO WORK SHOP

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة املميز للنجاره

رخ�شة رقم:CN 1025424 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة املميز للنجاره  
THE SELECTIVE CARPENTRY WORKSHOP

اىل/املميز للنجارة والديكور  
SELECTIVE CARPENTRY & PECORATION

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيب االبواب وال�شبابيك )4330011(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الريات واملعلقات - بالتجزئة )4759003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع االثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اقم�شة ال�شتائر والتنجيد - بالتجزئة )4753004(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

 اإعـــالن �سطب قيد
ارتي�شت�س  جمي  ا  ال�شادة/اي  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
تقدمت  قد  )قر�س(  جن�شيتها  ابوظبي   - ليمتد  )قر�س( 
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت 
. وتنفيذا  بالوزارة  ال�شركات االجنبية  رقم )3464( يف �شجل 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  االقت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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•• دبي-وام: 

 108 اإىل  اإمارة دبي  العقارية يف  القيمة االإجمالية للت�شرفات  قفزت 
مليارات درهم خالل الن�شف االأول من العام احلايل بزيادة ن�شبتها 30 
يف املائة مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�شي . وقال �شعادة �شلطان 
ب��ن جم��رن م��دي��ر ع��ام دائ���رة االأرا����ش���ي واالأم����الك يف دب��ي يف ت�شريح 
الت�شرفات  وع��دد  قيمة  يف  املحققة  الطفرة  ه��ذه  اإن  ام�س  له  �شحايف 
التي  التطورات  اأهمية  توؤكد  املا�شية  ال�شتة  ال�شهور  خ��الل  العقارية 
ي�شهدها ال�شوق العقاري يف االإمارة واجلاذبية التي تتمتع بها العقارات 
العرب  نظرائهم  اإىل  اأم  املحليني  امل�شتثمرين  اإىل  بالن�شبة  �شواء  فيها 
واالأجانب. و�شدد على اأن ال�شوق العقاري يف دبي اأظهر مرونة عالية يف 

تلبية متطلبات وتوجهات امل�شتثمرين يف الفرتة املا�شية ال�شيما �شريحة 
القتنا�س  االأوىل  للمرة  ال�شوق  يدخلون  ال��ذي��ن  اجل���دد  امل�شتثمرين 
الذي  ال�شعري  الت�شحيح  اأعقاب  التي ظهرت يف  اال�شتثمارية  الفر�س 
�شهده ال�شوق خالل العامني املا�شيني. واأ�شار ابن جمرن اإىل اأن موؤ�شر 
بفعل  املا�شية  القليلة  االأ�شهر  خ��الل  ت�شاعديا  منحى  اتخذ  االأ�شعار 
امل�شروعات  يف  ال�شكنية  وال�شقق  والفلل  االأرا���ش��ي  �شراء  على  االإق��ب��ال 
النوعية يف دبي. وتوقع ا�شتمرار حالة االنتعا�س التي ي�شهدها ال�شوق 
خالل الفرتة املقبلة تتمثل يف ارتفاع اأ�شعار االإيجارات واأ�شعار االأرا�شي 
زيادة  على  امل�شتثمرين  ي�شجع  مم��ا  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية  وال���وح���دات 
ا�شتثماراتهم يف القطاع العقاري يف دبي. واأظهرت البيانات االإح�شائية 
ال�شادرة عن اإدارة تنمية القطاع العقاري يف الدائرة اليوم اأن جمموع 

عمليات البيع خالل الن�شف االأول من العام احلايل و�شل اإىل 22 األفا 
بن�شبة  دره��م  مليار  ر52   8 بلغت  اإجمالية  بقيمة  عملية   748 و 
القيمة  اأن  واأو�شحت  الت�شرفات.  قيمة  اإج��م��ايل  من  املائة  يف   49
االإجمالية للرهونات خالل ال�شهور ال�شتة املا�شية بلغت 51.3 مليار 
درهم بن�شبة 47 يف املائة من اإجمايل قيمة الت�شرفات من خالل �شتة 
اآالف و 50 عملية رهن. وبلغت قيمة عمليات تداول اأخرى خالل هذه 
الفرتة 3 ر4 مليار درهم توزعت على �شتة اآالف 671 عملية ا�شتحوذت 
العقارية.  الت�شرفات  قيمة  اإجمايل  املائة من  اأربعة يف  ن�شبته  ما  على 
وبينت االإح�شاءات اأن اإجمايل ت�شرفات االأرا�شي يف دبي خالل الن�شف 
االأول من العام احلايل بلغ 75 مليار درهم مبجموع اإجراءات و�شل اإىل 
�شبعة اآالف و 277 اإجراء فيما حققت ت�شرفات االأرا�شي اأعلى ن�شبة 

بن�شبة  واملباين  الوحدات  االأخ��رى  بالعقارات  مقارنة  القيم  حيث  من 
بيع و  27.1 مليار درهم لعمليات  بواقع  االإجمايل  املائة من  يف   69
 . اأخرى  لت�شرفات  درهم  مليار   2.5 و  لعمليات  درهم  مليار   45.4
واأ�شارت اإىل اأن القيمة االإجمالية لت�شرفات الوحدات يف الن�شف االأول 
و  األفا  من العام احلايل و�شلت اإىل 28.8 مليار درهم من خالل 21 
 4.7 لعمليات بيع و  درهم  مليار   23.2 بواقع  توزعت  اإجراء   357
مليار درهم لعمليات رهن و 849 مليون درهم لعمليات اأخرى. وبلغت 
مليار   4.6 ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل  امل��ب��اين  لت�شرفات  االإجمالية  القيمة 
835 عملية توزعت بواقع 4 ر2 مليار درهم  درهم من خالل األف و 
درهم  مليون   985 و  رهن  لعمليات  درهم  مليار  لعمليات بيع و 1.2 

لعمليات اأخرى. 

ت�ضرفات العقارات يف دبي تقفز ن�ضبة 30 % خلل الن�ضف الأول لت�ضل 108 مليارات درهم
املال والأعمال

الفوعة ترعى مهرجان ليوا للرطب يف املنطقة الغربية
•• العني - الفجر :

زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اإدارة  ال��رئ��ا���ش��ة.. تنظم جلنة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف 
اإمارة اأبوظبي فعاليات الدورة التا�شعة من 
م��ه��رج��ان ل��ي��وا للرطب خ��الل ال��ف��رتة من 
18 ولغاية 25 يوليو القادم يف مدينة ليوا 
وبهذه  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الغربية  باملنطقة 
عاي�س  ظافر  املهند�س  �شعادة  قال  املنا�شبة 
االأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الفوعة، 
من  تاأتي  الرطب  ملزاينة  الفوعة  رعاية  اإن 
منطلق حر�شها على االإ�شهامات املجتمعية 
ومن  الوطنية  املنتجات  ه��وي��ة  ت��رز  ال��ت��ي 
�شمنها اأفخر اأ�شناف التمور االإماراتية، اإذ 
تعد مزاينة الرطب احتفااًل �شنوياً بالنخلة 
االإماراتي  امل���واط���ن  ب��ح��ي��اة  ارت��ب��ط��ت  ال��ت��ي 
العريق،  املا�شي  اأ�شالة  وتعك�س  القدم  منذ 
م�شرياً اىل اأن النخلة تعتر �شجرة احلياة 
ع�شور  منذ  النخلة  ُع��رف��ت  فقد  امل��ب��ارك��ة، 
يقودنا  عنها  احلديث  واإن  التاريخ  قبل  ما 
بروح  املمزوجة  العريق  املا�شي  رائحة  اإىل 
امل��ت��ج��دد، ف��ج��ذور ه���ذه ال�شجرة  احل��ا���ش��ر 

واأبناء  عامة،  اخلليج  اأه��ل  بتاريخ  متاأ�شلة 
االإمارات ب�شفة خا�شة، الذين توارثوا حبها 
وتعلموا  اأهميتها  واأدرك���وا  جيل،  بعد  جياًل 
بالعطاء،  متيزت  التي  بها،  العناية  كيفية 
امل���ب���ارك���ة برعاية  ال�����ش��ج��رة  ه����ذه  وحت��ظ��ى 

ال�شمو  �شاحب  ال��دول��ة  رئي�س  م��ن  كرمية 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل، 
وويل عهده االأمني، اللذين كر�شا جهودهما 
لالهتمام باأ�شجار النخيل واإكثارها يف ربوع 

االإمارات كافة. 

ال�����ش��رك��ة يف االرتقاء  وان��ط��الق��اً م��ن روؤي����ة 
االإم����ارات  ب��دول��ة  وال��ت��م��ور  النخيل  بقطاع 
لي�شبح �شرحاً اقت�شادياً ناجحاً، اأكد م�شلم 
حتر�س  الفوعة  اأن  العام  املدير  العامري، 
على امل�شاركة والتواجد بهذا احلدث �شنوياً 

لالأحتفال  ليوا  اإىل  االن��ظ��ار  تتوجه  حيث 
ملا متثله  املتجدد  الرطب  مبو�شم مهرجان 
يف  وتراثي  اقت�شادي  بعد  من  الثمره  ه��ذه 
احتفاء  اإىل  باالإ�شافة  االإم��ارات��ي��ني  نفو�س 
اإن �شركة  االأحفاد برتاث االأج��داد، م�شيفاً 

اأكر �شركة وطنية عاملية يف  الفوعة تعتر 
اأكر من  تنتج  التمور حيث  وت�شنيع  اإنتاج 
90 األف طن من التمور �شنوياً يتم ت�شدير 
اأكر من 90 % من اإنتاجها اإىل االأ�شواق 
العاملية، ناهيك عن ا�شقبال ال�شركة للتمور 

من اأك��ر من 17 األ��ف م��زارع من خمتلف 
اأنحاء دولة االإمارات. 

من جهته قال �شعادة حممد غامن الق�شيلي 
املن�شوري نائب املدير العام : تاتي م�شاركة 
التمور  م���ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ب��ع��ر���س  ال���ف���وع���ة 
التجارية  العالمة  حتمل  وال��ت��ي  ال��ف��اخ��رة 
ال�شناعة  لتمثل فخر  زادينا   و  التمور  تاج 
االإم����ارات����ي����ة، ح��ي��ث ت���الئ���م م��ن��ت��ج��ات تاج 
احتياجات  خمتلفة  باأحجام  املعباأة  التمور 
امل�شتهلكني مثل عبوات دب�س التمر وعجينة 
والتمور  ال���ث���ريم���وف���ورم  وع����ب����وات  ال��ت��م��ر 
التمور  اإىل حلويات  اإ�شافة  باللوز  املح�شوة 
الراقية، كما يعر�س جناح الفوعة منتجات 
�شل�شلة  وت�شمل  التمور  من  املبتكرة  زادينا 
الب�شر  م��ث��ل ع�شري  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
واملربى وكراميل بالتمر وجميعها م�شنوعة 
والرتافيل  الكعك  اإىل  باالإ�شافة  بالتمر، 
اأنواع  باأجود  املغطاة  التمور  وقطع  الفاخر 
خمتلفة  وبنكهات  البلجيكية  ال�شوكوالتة 
تر�شي جميع االأذواق، باالإ�شافة اإىل حلوى 
النظري  اق��ب��اال منقطع  ال��ت��ي الق���ت  ال��ت��م��ر 
وهي  متعدده  بنكهات  وتاتي  اجلمهور،  من 
ترتبط  وكلها  واملك�شرات  والزعفران  الهيل 

برتاث االإمارات العريق.

البنك   ، الوطني  دب��ي  االإم���ارات  بنك  اأعلن 
اليوم  االأو���ش��ط،  ال�شرق  ال��رائ��د يف منطقة 
يف  م��ب��ت��ك��رة  تعليمية  حلملة  اإط���الق���ه  ع��ن 
اإع���داده���ا خ�شي�شاً  امل����ايل، ج���رى  ال��ق��ط��اع 
مل�شاعدة امل�شرتين املحتملني للعقارات على 
اختيار اأف�شل قر�س �شكني عند تخطيطهم 
ل�������ش���راء م���ن���زل م����ا. وت���رك���ز ه����ذه احلملة 
الن�شائح  م��ن  ع��دد  اإ���ش��داء  على  التعليمية 
لة حول القرو�س  وتقدمي ال�شروحات املف�شّ
والدفعات  ال���ف���ائ���دة،  واأ����ش���ع���ار  ال�����ش��ك��ن��ي��ة، 
القيمة،  القر�س مقابل  املقّدمة، ومعّدالت 
االإم����ارات  بنك  مكانة  يعك�س  ال���ذي  االأم���ر 
باعتباره  ال�شوق  يف  ال��رائ��دة  الوطني  دب��ي 

ال�شريك امل�شريف االأمثل.
نائب  املن�شوري،  �شيف  قال  ال�شياق،  وبهذا 

التجارية  وال��ع��الم��ة  ال��ت�����ش��وي��ق  ال��رئ��ي�����س 
مل��ج��م��وع��ة االإم�������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي : ترد 
ال���ع���دي���د م���ن امل���ع���ل���وم���ات امل��ت�����ش��ارب��ة اإىل 
امل�شرتين املحتملني للعقارات خالل عملية 
ال�شراء، وغالباً ما يواجهون �شعوبة كبرية 
يف ان��ت��ق��اء اأف�����ش��ل اخل��ي��ارات يف م��ا يرتبط 
من  ن�شعى  وع��ل��ي��ه،  ال�شكنية.  ب��ال��ق��رو���س 
خالل هذه احلملة اإىل ت�شهيل هذه العملية 
مبجموعة  ت��زوي��ده��م  ع��ر  عمالئنا،  على 
التطبيق،  و���ش��ه��ل��ة  امل��ه��م��ة  ال��ن�����ش��ائ��ح  م���ن 
اأف�شل  اختيار  بكيفية  يتعلق  فيما  ال�شيما 
معّدل للفائدة واختيار املطورين املنا�شبني 

واالأحياء ال�شكنية املالئمة .
واالإر����ش���ادات  الن�شائح  جم��م��وع��ة  وت�شمل 
التي �شتقّدمها احلملة، اإعطاء روؤية معّمقة 

ال�شكنية  ال��ق��رو���س  ان��ت��ق��اء  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول 
وف���وائ���د اخ��ت��ي��ار ق��ر���س ق��ائ��م ع��ل��ى معدل 
ف��ائ��دة م��ت��غ��رّي ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل، وهو 
ل��ل��م��ق��رت���س يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ت��وج��ه  بعك�س 
ي��دوم لفرتة  اأق��ل �شعر، وال���ذي ق��د  اختيار 

ق�شرية حمدودة.
الوطني  دب���ي  االإم�����ارات  ب��ن��ك  �شيقدم  ك��م��ا 
املحتملني،  امل�شرتين  اإىل  �شديدة  ن�شائح 
املقدمة  الدفعة  حجم  حتديد  كيفية  حول 
االأوىل اأثناء انتقاء اأحد القرو�س ال�شكنية، 
واالأهمية التي حتظى بها معّدالت القر�س 
اأن  فكرة  على  التاأكيد  م��ع  القيمة،  مقابل 
كر حجم الدفعة املقّدمة قد متنح العميل 
الدفعات  و����ش���داد  اإدارة  يف  اأك����ر  ���ش��ال���ش��ة 
ذاته  الوقت  يف  �شت�شاعده  كما  امل�شتقبلية، 

على توفري بع�س املال تعينه على جمابهة 
ظروف احلياة غري املتوقعة.

وتتمحور اإحدى الن�شائح االأخرى من بنك 
اأهمية  االإم����ارات دب��ي الوطني ح��ول م��دى 
لل�شداد،  منا�شبة  ا�شتحقاق  ف��رتة  اختيار 
متديد  اأن  فكرة  على  البنك  �شريّكز  حيث 
عملية ال�شداد لفرتة طويلة ميكن اأن يقلل 
من حجم االأق�شاط، ولكنه �شيزيد من �شعر 

املنزل على املدى الطويل.
اأهمية  االأخ�����رى  ال��ن�����ش��ائ��ح  تت�شمن  ك��م��ا 
العامة  وامل��راف��ق  وامل��ط��ّوري��ن  امل��وق��ع  تقييم 
قرار  ات��خ��اذ  قبل  وذل��ك  ال�شكني،  احل��ي  يف 
تلك  مثل  اأن  حيث  ال�����ش��راء،  عملية  ب�����ش��اأن 
العوامل ميكن اأن توؤثر على جودة املعي�شة 
على املدى الق�شري، كما �شيكون لها تاأثري 
وا�شح على حتديد قيمة �شعر بيع اأو تاأجري 

العقار يف امل�شتقبل.

وّق���������ع جم���ل�������س �����ش����ي����دات اأع������م������ال دب����ي 
�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  م���وؤخ���راً   )DBWC(
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ���ش��رك��ة ب���ي دب��ل��ي��و �شي 
ال����رائ����دة  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������ش���رك���ة   )PwC(
العامل.  امل��ه��ن��ي��ة يف  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
االأعمال  تطوير  اإىل  االإت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
و�شمان  الطرفني  بني  الوظائف  متعددة 
الو�شول املتبادل اإىل اخلدمات عر قنوات 
التوا�شل االإجتماعي اخلا�شة بكل منهما 
التدريبية  والرامج  للفعاليات  للرتويج 

والدرا�شات واالأخبار ذات ال�شلة. 

االإتفاقية،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  م��ع��ر���س  ويف 
رئي�شة  ال��ق��رق،  �شالح  عي�شى  رج��اء  قالت 
نتطلع  اننا   : دب��ي  اأعمال  �شيدات  جمل�س 
م���ن خ���الل ���ش��راك��ت��ن��ا م���ع ب���ي دب��ل��ي��و �شي 
بهدف  النمو  ف��ر���س  م��ن  م��زي��د  اإىل خلق 
عجلة  دف��ع  يف  الع�شوات  م�شاهمة  تعزيز 
ال��ت��ن��م��ي��ة االإج��ت��م��اع��ي��ة واالإق��ت�����ش��ادي��ة يف 
الرائدات  من  باعتبارهن  االإم���ارات  دول��ة 
يف جمال االأعمال. واإنناً ن�شعى من خالل 
�شي  دبليو  ب��ي  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  العمل 
اإىل اال�شتفادة من اخلرات عاملية امل�شتوى 

خمتلف  يف  ال�������ش���رك���ة  حت��ت�����ش��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
امل����ج����االت احل���ي���وي���ة يف ���ش��ب��ي��ل االإرت����ق����اء 
مب�شتوى احلرفية والوعي العاملي. ونحن 
على يقني اأن هذه ال�شراكة �شتعود بالنفع 
امل��راأة وتفعيل دوره��ا يف  الكبري يف متكني 
اإىل  امكانياتها  وتطوير  االأع��م��ال  ق��ط��اع 
االأف�شل. ونحن نتطلع اإىل موا�شلة هذه 
دبليو  ب��ي  م��ع  والطويلة  املثمرة  العالقة 
�شي . ويهدف جمل�س �شيدات اأعمال دبي ، 
الذي تاأ�ش�س يف العام 2002، اإىل حتفيز 
ال�شيدات على تفعيل م�شاهمتهّن يف تنمية 

املجتمع ف�شاًل عن ت�شجيع املتميزات من 
الو�شول  على  االأع��م��ال  قطاعات  خمتلف 
الن�شاء  واإل��ه��ام  النجاح  درج���ات  اأع��ل��ى  اإىل 
وباالأخ�س  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف 
وتوظيف  لتنمية  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
قدراتهّن بال�شكل االأمثل. وينظم املجل�س 
اأعمال  جمل�س  م�شمى  حتت  �شهري  لقاء 
ل��ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات ���ش��ام��ل��ة ح���ول اأح���دث 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  وامل��ع��ارف  امل�شتجدات 
اأه������داف �شيدات  ���ش��اأن��ه��ا دع����م  ال���ت���ي م���ن 

االأعمال والقيادات الن�شائية. 

ارتفاع موؤ�ضر الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك 
اإىل 98 ر117 نقطة خلل �ضهر يونيو

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع الرقم القيا�شي العام الأ�شعار امل�شتهلك �شنة االأ�شا�س 2007 = 100 خالل 
�شهر يونيو املا�شي اإىل 98 ر117 نقطة بزيادة ن�شبتها 26 ر0 يف املائة مقارنة 
ب� 67 ر117 نقطة خالل �شهر مايو املا�شي. واأعلن املركز الوطني لالإح�شاء 
يف بيان له ام�س اأن اأ�شعار امل�شتهلك �شجلت ارتفاعا بن�شبة 25 ر1 يف املائة خالل 
يونيو 2013 مقارنة مع �شهر يونيو 2012 بينما �شجل ارتفاعا بن�شبة 88 
االأول  الن�شف  احل��ايل مقارنة مع  العام  االأول من  الن�شف  املائة خالل  ر0 يف 
من العام املا�شي. فعلى م�شتوى الدولة حققت اأ�شعار االأغذية وامل�شروبات غري 
مقارنة  املائة  يف  ر1   20 2013ن�شبته  ارتفاعا خالل �شهر يونيو  الكحولية 
بال�شهر ال�شابق نتيجة ارتفاع اأ�شعار االأ�شماك واللحوم والدواجن واخل�شروات 
االألبان  اأ�شعار منتجات  انخف�شت  املقابل  والفواكه وال�شاي والن والكاكاو ويف 
والبي�س والتوابل وامللح واالأغذية االأخرى وال�شكر واملنتجات ال�شكرية والزيوت 
امل�شروبات  ملجموعة  وبالن�شبة  املرطبة.  وامل�شروبات  املعدنية  واملياه  وال��ده��ون 
 60 ق��دره  يونيو  �شهر  خ��الل  ارتفاعا  اأ�شعارها  �شهدت  فقد  والتبغ  الكحولية 
ارتفاع  عن  رئي�شية  ب�شورة  ه��ذا  ونتج  املا�شي  مايو  ب�شهر  مقارنة  املائة  يف  ر0 
اأ�شعار امل�شروبات الكحولية. اأما اأ�شعار جمموعة املالب�س واالأحذية فقد �شهدت 
بال�شهر  مقارنة  املائة  يف  ر0   07 ن�شبته   2013 يونيو  �شهر  خالل  ارتفاعا 
وتنظيف  تف�شيل  واأج��ور  اجلاهزة  املالب�س  اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب  وذل��ك  املا�شي 
املالب�س. وبالن�شبة ملجموعة ال�شكن واملياه والكهرباء والغاز فقد ارتفعت خالل 
رئي�شية عن  ب�شورة  ونتج  ال�شابق  بال�شهر  املائة مقارنة  ر0 يف  �شهر يونيو 23 
ارتفاع اأ�شعار االإيجارات. اأما اأ�شعار جمموعة التجهيزات واملعدات املنزلية فقد 
�شجلت ارتفاعا خالل �شهر يونيو مقداره 37 ر0 يف املائة مقارنة مبايو املا�شي 
الكهربائية  والتجهيزات  واالأدوات  وال�شجاد  االأث��اث  اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب  وذلك 
ومواد النظافة املنزلية بينما اأ�شعار جمموعة ال�شحة فقد �شجلت ارتفاعا خالل 
اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب  املا�شي  املائة مقارنة مبايو  06 ر0 يف  ن�شبته  �شهر يونيو 
االأدوية والفيتامينات. وبالن�شبة ملجموعة النقل فقد �شجلت اأ�شعارها انخفا�شا 
خالل �شهر يونيو 2013 مقداره 0.01 يف املائة مقارنة بال�شهر املا�شي ب�شبب 

انخفا�س اأ�شعار ال�شيارات اخلا�شة وقطع الغيار.

بنك الإمارات دبي الوطني يطلق حملة اإر�ضادية تعليمية مل�ضرتي العقارات املحتملني

اتفاقّية �ضراكة بني جمل�س �ضيدات اأعمال دبي وبي دبليو �ضي لتطوير الأعمال وتبادل اخلدمات

•• ابوظبي-الفجر: 

التنمية  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  ابوظبي  مدينة  بلدية  ب���داأت 
االقت�شادية تنفيذ االآلية اجلديدة لتنظيم ادارة العقارات 
االيجارية  ال��ع��ق��ود  توثيق  ن��ظ��ام  �شمن  اب��وظ��ب��ي  ام���ارة  يف 
العقارية  ال�����ش��وق  تنظيم  يف  انطالقته  منذ  �شاهم  ال���ذي 
كما  املتعاقدين من موؤجرين وم�شتاأجرين  وحفظ حقوق 
ميكن  بيانية  مرجعية  ت�شكل  �شخمة  بيانات  ق��اع��دة  وف��ر 
ا�شتثمارها يف تطوير اآليات العمل املنظمة للتداول العقاري 

يف امارة ابوظبي.
ووفقا لالآلية اجلديدة يجب اال تتم ممار�شة ن�شاط ادارة 
العقارات اال من خالل �شخ�س طبيعي او معنوي مرخ�س 
امل��رخ�����ش��ة يف امارة  ال�����ش��رك��ات  ، وان المت���ار����س  ب��ذل��ك  ل��ه 
ح�شولها  بعد  اال  باأبوظبي  العقارات  ادارة  ن�شاط  اخ��رى 
على ترخي�س جتاري من دائرة التمية االقت�شادية و عدم 
ال�شماح الدارة العقارات من قبل امل�شتثمرين االفراد اال من 

تربطهم عالقة عمل او �شلة قرابة مبالك العقار املوؤجر .
االأو�شاع ملدة  لتعديل  باإعطاء مهلة  العمل  البلدية  وب��داأت 
يف  اجل��دي��د  التعهد  من���وذج  على  التوقيع  خ��الل  م��ن  �شنة 
ل��ل��ع��ق��ارات اخلا�شعة  االي��ج��اري��ة  ال��ع��ق��ود  توثيق  اج����راءات 
عقارية  الغري  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  املوؤجرين  الإدارة 
او العقارات اخلا�شعة الإدارة املالك واملوؤجرين من االفراد 
الذين ال تربطهم اأي عالقة مبالك العقار ، وذلك الإلزام 
ادارة  ن�شاط  التجارية  تت�شمن رخ�شتها  التي ال  ال�شركات 
العقارات وعدم التعامل مع اي �شركة غري مرخ�شة داخل 
ع��ق��ار مم��ل��وك ل�شاحب  ت��ت��ع��ام��ل يف  ك��ان��ت  اذا  اال  االم�����ارة 

ال�شركة.
ودع����ا ع��ل��ي خ��ال��د ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ق�����ش��م ت��وث��ي��ق العقود 
الغري  ال�شركات  جميع  اأبوظبي  مدينة  ببلدية  االإيجارية 
مرخ�شة لها مبزاولة ن�شاط اإدارة العقارات ب�شرورة البدء 
اإ�شافة االأن�شطة  اأو  اإ�شدار الرتاخي�س الالزمة  باإجراءات 
التجارية اخلا�شة باإدارة العقارات اىل الرخ�شة احلالية او 

تفوي�س املكاتب العقارية املرخ�شة مبوجب توكيل قانوين 
م�شدق لدى الكاتب العدل ، والتجاوب مع متطلبات تنفيذ 
وت�شهيل  تب�شيط  ب��ه��دف  ال��ع��ق��ار  الدارة  اجل��دي��دة  االل��ي��ة 

االجراءات والتعاون لتحقيق امل�شلحة العامة.
امل�شتثمرين  الإدارة  اخل��ا���ش��ع��ة  ال��ع��ق��ارات  اإىل  وبالن�شبة 
االأفراد اأ�شار الها�شمي ب�شرورة قيام املالك )املوؤجر( للعقار 
بتفوي�س االأفراد الذين تربطهم به �شلة القرابة اأو عالقة 
الكاتب  ل��دى  م�شدق  قانوين  توكيل  مبوجب  وذل��ك  عمل 

العدل.
وقال اأن هذا االإجراء يهدف اإىل احلد من ظاهرة التاأجري 
من الباطن الغري قانوين والتالعب يف حق اإدارة العقار من 
امل�شتفيدين وال�شما�شرة الغري مرخ�شني  ِقبل العديد من 
اإدارة  �شركات  مع  والتعاون   ، االإيجارية  النزاعات  وتقليل 
العقارات املوؤهلة ملزاولة هذا الن�شاط والتي اأعلنت بدورها 
الالزمة  وامل�شاندة  الدعم  بتقدمي  ورغبتها  التام  اإلتزامها 
اأ�شبح  ال��ذي  )توثيق(  م�شروع  واإجن��اح  تطبيق  للبلدية يف 

اأحد العنا�شر االأ�شا�شية يف عملية تنظيم ال�شوق العقارية 
يف اإمارة اأبوظبي.

ويذكر اأن نظام توثيق العقود االيجارية الذي بداأت بلدية 
�شمانة  ي�شكل   2011 ع��ام  م��ن  تطبيقه  ابوظبي  مدينة 
لكافة اأطراف العالقة االإيجارية من حيث تنظيم العالقات 
وح��ف��ظ احل��ق��وق وت��وح��ي��د اآل��ي��ة ت��وث��ي��ق ع��ق��ود االإي���ج���ار يف 
اأبوظبي خا�شة يف هذه املرحلة التي ت�شهد نه�شة عمرانية 
منها  اال�شتفادة  ميكن  بيانات  قاعدة  تكوين  حتتم  وا�شعة 
والرجوع اإليها من قبل �شانعي القرار واجلهات الر�شمية 
وتنظيم  واالأكادمييني  والباحثني  وال�شركات  وامل�شتثمرين 
اإجراءات العمل مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني للم�شروع من 

خالل تفعيل اخلدمات وتبادل املعلومات.
وتهدف ال�شراكة مع ال�شركات العقارية اإىل تطبيق م�شروع 
و  احلكومي  القطاع  بني  التعاون  �شبل  تدعيم  و  )توثيق( 
القطاع اخلا�س مبا يعود بالنفع على جميع �شكان االإمارة 
اأحد  اأ�شبح  حيث  �شواء  حد  على  واملقيمني  املواطنني  من 

يف  العقارية  ال�شوق  تنظيم  عملية  يف  االأ�شا�شية  العنا�شر 
اإمارة اأبوظبي 

اإىل  العقارات  اإدارة  اآلية  تنظيم  اإج��راء  تفعيل  �شاهم  وق��د 
القابلة  ال��ع��ق��ارات  م�شتاأجري  ق��ب��ل  م��ن ِ ال�����ش��ك��اوي  تقليل 
للتاأجري ومدى �شحة بيانات عقود االإيجار ومتكني البلدية 
من التوا�شل ب�شهولة وديناميكية مع املجتمعات العمرانية 
العقارية  ال�����ش��رك��ات  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال�شكانية  والتجمعات 
ا���ش��ت��خ��دام االأن��ظ��م��ة االإل��ك��رتون��ي��ة واإعطائهم  م��ن خ���الل 
بدءاً  االإج���راءات  وت�شهيل  لتب�شيط  الالزمة  ال�شالحيات 
من فتح ح�شاب لدى بلدية مدينة اأبوظبي مروًرا بت�شجيل 
بيانات  ت�شجيل  وكذلك  للتاأجري  القابلة  العقارات  بيانات 
اإىل  و���ش��واًل  القائمة  ال��وح��دات  يف  احلاليني  امل�شتاأجرين 
املعامالت  جميع  ت�شمل  وال��ت��ي  النظام  ا�شتخدام  مرحلة 
والتجديد  اجل��دي��دة  العقود  اإ���ش��دار  فيها  االي��ج��اري��ة مب��ا 
واإلغاء العقود واإج��راء اأي تعديل على العقود وغريها من 

اخلدمات امل�شمولة �شمن امل�شروع. 

بالتعاون مع دائرة التنمية االقت�ضادية

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ تنفيذ الآلية اجلديدة لتنظيم اإدارة العقارات
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54634
با�ش��م :�س اخلليج للمياه النقية  

وعنوانه :االمارات العربية املتحدة ام القيوين �س.ب:407 ، هاتف: 06/7665511 ، ف: 
. 06/667477

وامل�شجلة حتت رقم : )45555(  بتاريخ:2004/3/3 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/7/27  وحتى تاريخ :2023/7/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54633
  SUPER GULF PURE SPRING WATER با�ش��م :�شوبر جلف مياه نبع نقية

وعنوانه :االمارات العربية املتحدة ام القيوين �س.ب:407 ، هاتف: 06/7665511 ، ف: 
. 06/667477

وامل�شجلة حتت رقم : )45554(  بتاريخ:2004/3/3 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/7/27  وحتى تاريخ :2023/7/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54632
  FAMILY PURE DRINKING WATER با�ش��م :اال�شرة مياه �شرب نقية

وعنوانه :االمارات العربية املتحدة ام القيوين �س.ب:407 ، هاتف: 06/7665511 ، ف: 
. 06/667477

وامل�شجلة حتت رقم : )45047(  بتاريخ:2004/2/22 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/7/27  وحتى تاريخ :2023/7/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة املثلث الذهبي للنجارة امل�شلحة 

والطابوق والبال�شرت رخ�شة رقم:CN 1158030 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة املثلث الذهبي للنجارة امل�شلحة والطابوق والبال�شرت  
GOLDEN TRIANGLE CARPENTRY BLOCK & PLASTERING WORKS EST

اىل/موؤ�ش�شة املثلث الذهبي للنجارة امل�شلحة  
GOLDEN TRIANGLE CERPENTRY BLOCK

تعديل عنوان/من ال�شناعية املنطقة الغربية ليوا قطعة 2 حمل 7 اىل املنطقة الغربية 
املنطقة الغربية ليوا املالك بلدية املنطقة الغربية اجلفن ق 5 حمل 15

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/ حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:التنقية اخل�شراء لل�شالمة ذ.م.م
TERMINIX COMMERCIAL POWER OVER PESTS :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191852       بتاريخ:2013/5/19 م
با�ش��م:التنقية اخل�شراء لل�شالمة ذ.م.م

وعنوانه: ابوظبي ، �شارع املطار ، �س.ب:108682 ، هاتف: 026411191 ، فاك�س: 024433989 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 مكافحة وابادة احل�شرات والقوار�س واحليوانات ال�شاره 

يف غري جمال الزراعة .
باللون  خط  �شكل  وا�شفلها  واعالها  االخ�شر  باللون   TERMINIX عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
 POWER OVER PESTS باللون الرمادي ا�شفلها COMMERCIAL االزرق ب�شكل مميز وا�شفلها

باللون اال�شود .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:كوالك للمقاوالت االن�شائية التجارية وال�شناعية امل�شاهمة - فرع ابوظبي 

kulak construction co. طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: �شركة كوالك لالن�شاءات

املودعة بالرقم:189135       بتاريخ:2013/3/26 م
با�ش��م:كوالك للمقاوالت االن�شائية التجارية وال�شناعية امل�شاهمة - فرع ابوظبي

وعنوانه: م�شفح التجارية ، �س.ب:11610 ، هاتف: 024410160 ، فاك�س: 024410170 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 مقاوالت �شرف مياه االمطار مقاوالت البيوت الزراعية 
املنازل  وتو�شيالت  الفرعية  ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  الرئي�شية مقاوالت  ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  مقاوالت 
مقاوالت  الري  �شبكات  مقاوالت  الت�شجري  مقاوالت  الهواء  وتكييف  التريد  نظم  وا�شالح  تركيب  مقاوالت 
املعدنية  االن�شاءات  مقاوالت  املياه  وتوزيع  نقل  بانواعها مقاوالت  املباين  م�شاريع  االت�شال مقاوالت  �شبكات 

املقاوالت امليكانيكية املقاوالت الكهربائية .
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل مربع باللون الرمادي وملت�شق على ي�شاره �شكل �شهمني بااللوان 
 kulak construction co. ويدنوها  لالن�شاءات  كوالك  �شركة  ال�شكل  وا�شفل  واالزرق  اال�شود 

واحلروف باللون اال�شود وال�شكل على خلفية بي�شاء .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شيتي �شتار للتجارة ذ.م.م 
SUPER FLASH :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:185504       بتاريخ:2013/1/21 م
با�ش��م:�شيتي �شتار للتجارة ذ.م.م

وعنوانه: ال�شارقة ، �س.ب: 62393 ، هاتف:0552023300 ، فاك�س: 048855149 ، االمارات العربية املتحدة . 
واجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالدوات  االجهزة  بالفئة:9  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
واال�شارة  والقيا�س  ال��وزن  وادوات  الب�شرية  واالدوات  واالجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  وادوات 
واملراقبة )اال�شراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم 
يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شور حامالت بيانات مغناطي�شية اقرا�س 
ت�شجيل اقرا�س مدجمة اقرا�س فيديو رقمية وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية اليات لالجهزة التي 
تعمل بقطع النقد االت ت�شجيل النقد االت حا�شبة معدات معاجلة البيانات اجهزة الكمبيوتر برامج كمبيوتر 

اجهزة اطفاء احلرائق .
الرمادي  باللون  االقوا�س  الوان  ملونه  مقو�شة  ا�شكال  ثالثة  من  يتكون  مميز  العالمة:�شكل  و�شف 
اال�شود  باللون  مميز  بخط   SUPER كلمة  ا�شفلها  ومكتوب  متقطع  بي�شاوي  �شكل  مكونه  والرتقايل 

وا�شفلها كلمة Flash بخط مميز باللون اال�شود .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شيتي �شتار للتجارة ذ.م.م 
SUPER FLASH :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:185505       بتاريخ:2013/1/21 م
با�ش��م:�شيتي �شتار للتجارة ذ.م.م

وعنوانه: ال�شارقة ، �س.ب: 62393 ، هاتف:0552023300 ، فاك�س: 048855149 ، االمارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11 اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتريد 

والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالغرا�س ال�شحية .
الرمادي  باللون  االقوا�س  الوان  ملونه  مقو�شة  ا�شكال  ثالثة  من  يتكون  مميز  العالمة:�شكل  و�شف 
اال�شود  باللون  مميز  بخط   SUPER كلمة  ا�شفلها  ومكتوب  متقطع  بي�شاوي  �شكل  مكونه  والرتقايل 

وا�شفلها كلمة Flash بخط مميز باللون اال�شود .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   
للمقاوالت  اوريكا  ل�شركة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 
ذ.م.م بحل وت�شفية ال�شركة ذ.م.م )حتت الت�شفية( رقم رخ�شتها 
لها  التجاري  ال�شجل  مبثابة  تعتر  والتي   )1174126( التجارية 
لذا اعلن انا امل�شفي / عو�س العبد علي العامري باين اقوم حاليا 
عليه  او  له  من  فعلى  املذكورة  ال�شركة  وحل  ت�شفية  باجراءات 
تاريخ  من  يوما   )45( مهله  خالل  مراجعتنا  حقوق  او  مطالبات 
ال�شرق االو�شط  ن�شر هذا االعالن ومراجعتنا على عنوان مكتبنا 
 ، املدينة  ، منطقة و�شط  العني  الكائن مبدينة  لتدقيق احل�شابات 
 ، املزروعي  ، بناية بن فا�شل  ال�شيخة �شالمة غرباً  مقابل م�شجد 
رقم  فاك�س   ، تلفون:03/7511565   ،  )1( رقم  مكتب   ،  )1( ميزان 

:03/7518565 ، متحرك رقم : 050/6183882
امل�ضفي/عو�س العبد علي العامري

ل�ضركة اوريكا للمقاوالت وال�ضيانة العامة ذ.م.م
)حتت الت�ضفية(

اإعـــالن حل و ت�سـفية �ســركة

 تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/    
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بت�اري�����خ:2013/7/17م    املودعة حتت رقم:191585 
 تاريخ ايداع االولوية :2013/7/17م  

 ALfoah Mall - باإ�ش��م:الفوعة مول 
وعنوانه:العني ، منطقة الفوعة ، حي ال�شجعة ، ���س.ب:14341 ، هاتف: 037041020 ، فاك�س: 037843664 

، هاتف: 0501126151
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمة جتميعية ت�شكيلية منوعة من ال�شلع لغاية عر�شها و�شرائها من قبل امل�شتهلك وال تنظوي على خدمة 
النقل )جممع جتاري(.

 والواقعة يف الفئة:35 
و�شف العالم�ة: �شتة خطوط متو�شطة الطول متتابعة ب�شكل دائري الوانها احمر وردي ازرق اخ�شر ا�شفر 
ازرق فاحت كتب على الدائرة باللغة العربية )الفوعة مول( باللون بنف�شجي داكن كتب ا�شفل الدائرة باللغة 

االجنليزية )Al Foah Mall( باللون بنف�شجي داكن .   
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة نبتون لتجارة املواد الغذائية
classic طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: كال�شيك 

املودعة بالرقم:192581       بتاريخ:2013/6/2 م
با�ش��م:�شركة نبتون لتجارة املواد الغذائية

وعنوانه: دبي ، ديرة نايف بناية را�شد بن ثاين مكتب 102 ���س.ب:80144 ، هاتف: 0559550800 ، فاك�س: ، 
 . neptuneexpress1@gmail.com :الريد االلكرتوين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 ال�شاي .
الزوايا يوجد اعاله �شكل ورقة نبات  و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل �شدا�شي اال�شالع غري حاد 
 )Classic( كلمة  االجنليزية  باللغة  مكتوب  وحتتها  )كال�شيك(  كلمة  ال�شكل  داخل  ومكتوب  ال�شاي 

جميعها كتب باللون اال�شود على خلفية عدمية اللون .
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  يوليو 2013 العدد 10846

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/03   املودعة حتت رقم: 174573 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: االحتاد للطريان 
وعنوانه: �س.ب. 35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات ال�شفر وت�شمل توفري خدمات احلجز؛  تنظيم الرحالت وال�شفر ومعلومات الرحالت وال�شفر واملعلومات 
ال�شياحية املتعلقة بكافة اأمناط الرحالت وال�شفر؛ خدمات املطارات وت�شمل اخلدمات املت�شلة باإنهاء اإجراءات 
امل�شافرين يف �شاالت  �شركات الطريان واإنهاء اإجراءات اأمتعة امل�شافرين وال�شحنات والعتالة )التحميل والتنزيل( 
واخلدمات املت�شلة بتحميل وتفريغ ال�شحنات؛  توفري خدمات املعلومات واال�شت�شارات والن�شح فيما يتعلق بكافة 

 هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
 39  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة HALA TRAVEL MANAGEMENT باللغة االجنليزية  و�شف العالمة:  
 اال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/03   املودعة حتت رقم: 174574 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: االحتاد للطريان 
وعنوانه: �س.ب. 35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خ��دم��ات حجز  اأم��اك��ن االإق��ام��ة امل��وؤق��ت��ة؛ خ��دم��ات توفري الطعام وال�����ش��راب مب��ا يف ذل��ك يف ���ش��االت املطارات 
واملطاعم  اخلفيفة  الوجبات  ومطاعم  )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  واملطاعم  والكافيرتيات  والكافيهات 
ومطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات التموين بالطعام وال�شراب؛ اأماكن االإقامة املوؤقتة وت�شمل الفنادق والنزل 
ومع�شكرات االأجازات واأماكن اإقامة ال�شياح واملوتيالت؛ توفري خدمات املعلومات واال�شت�شارات والن�شح فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت  عبارة HALA TRAVEL MANAGEMENT باللغة االجنليزية  و�شف العالمة:  
 اال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/03   املودعة حتت رقم: 174576 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: االحتاد للطريان 
وعنوانه: �س.ب. 35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
وال�شفر  ال��رح��الت  ومعلومات  وال�شفر  ال��رح��الت  تنظيم  احل��ج��ز؛   خ��دم��ات  توفري  وت�شمل  ال�شفر  خ��دم��ات 
املت�شلة  اخلدمات  وت�شمل  املطارات  خدمات  وال�شفر؛  الرحالت  اأمن��اط  بكافة  املتعلقة  ال�شياحية  واملعلومات 
باإنهاء اإجراءات امل�شافرين يف �شاالت  �شركات الطريان واإنهاء اإجراءات اأمتعة امل�شافرين وال�شحنات والعتالة 
)التحميل والتنزيل( واخلدمات املت�شلة بتحميل وتفريغ ال�شحنات؛  توفري خدمات املعلومات واال�شت�شارات 
والن�شح فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب 

عاملية.
 39  الواق�عة بالفئة:  

الالتينية.  كتبت االأحرف "HTM" باالأحرف   و�شف العالمة:  
 اال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/03   املودعة حتت رقم: 174577 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: االحتاد للطريان 
وعنوانه: �س.ب. 35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خ��دم��ات حجز  اأم��اك��ن االإق��ام��ة امل��وؤق��ت��ة؛ خ��دم��ات توفري الطعام وال�����ش��راب مب��ا يف ذل��ك يف ���ش��االت املطارات 
واملطاعم  اخلفيفة  الوجبات  ومطاعم  )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  واملطاعم  والكافيرتيات  والكافيهات 
ومطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات التموين بالطعام وال�شراب؛ اأماكن االإقامة املوؤقتة وت�شمل الفنادق والنزل 
ومع�شكرات االأجازات واأماكن اإقامة ال�شياح واملوتيالت؛ توفري خدمات املعلومات واال�شت�شارات والن�شح فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت االأحرف "HTM" باالأحرف الالتينية.   و�شف العالمة:  
 اال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/29 املودعة حتت رقم : 170059  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ميك ماي تريب )الهند( برايفت ليمتد

وعنوانه : يو جي-7 ، فرونت �شايد ، تي دي اآي مول ، راجوري جاردن ، نيودلهي 110 027 ، الهند.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اأو  ، حجز  العطالت  الداخلية واخلارجية وعرو�س  الرحالت  وال�شفر مبا يف ذلك عرو�س  الرحالت  تنظيم 
ال�شكة احلديدية وحجوزات  اأو  البا�شات  الطريان وحجوزات  لل�شفر مبا يف ذلك حجوزات  حجوزات مقاعد 
، تنظيم رحالت  ، تنظيم رحالت بحرية  احلافالت الرتفيهية وحجوزات �شيارات االأج��رة و قوارب الرتفيه 
تاريخية وتراثية وثقافية وبرية ورحالت املغامرات ، عرو�س النقل مبا يف ذلك نقل ال�شياح وتاأجري ال�شيارات 

وتاأجري احلافالت ، حرا�شة امل�شافرين ، اإرتياد االأماكن )ال�شياحية( ، توفري املعلومات حول الرحالت.
الواقعة بالفئة : 39

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات MakeMyTrip باللغة االإجنليزية ٌكتبت ككلمة واحدة.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/29 املودعة حتت رقم : 170060  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : ميك ماي تريب )الهند( برايفت ليمتد
وعنوانه : يو جي-7 ، فرونت �شايد ، تي دي اآي مول ، راجوري جاردن ، نيودلهي 110 027 ، الهند.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
حجز وحجوزات الفنادق ، حجوزات اأو حجر اأماكن االإقامة املوؤقتة مبا يف ذلك الفنادق ال�شغرية )موتيالت( 
خدمات   ، املر�شدين  حجوزات   ، النزل  حجوزات   ، ال�شياح  اإقامة  اأماكن  حجز   ، ال�شكنية  وامل��راك��ب  واليخوت 

خميمات العطالت )اماكن اإقامة(.
الواقعة بالفئة : 43

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات MakeMyTrip باللغة االإجنليزية ٌكتبت ككلمة واحدة.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/29 املودعة حتت رقم : 170061  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ميك ماي تريب )الهند( برايفت ليمتد

وعنوانه : يو جي-7 ، فرونت �شايد ، تي دي اآي مول ، راجوري جاردن ، نيودلهي 110 027 ، الهند.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اأو  ، حجز  العطالت  الداخلية واخلارجية وعرو�س  الرحالت  وال�شفر مبا يف ذلك عرو�س  الرحالت  تنظيم 
ال�شكة احلديدية وحجوزات  اأو  البا�شات  الطريان وحجوزات  لل�شفر مبا يف ذلك حجوزات  حجوزات مقاعد 
، تنظيم رحالت  ، تنظيم رحالت بحرية  احلافالت الرتفيهية وحجوزات �شيارات االأج��رة و قوارب الرتفيه 
تاريخية وتراثية وثقافية وبرية ورحالت املغامرات ، عرو�س النقل مبا يف ذلك نقل ال�شياح وتاأجري ال�شيارات 

وتاأجري احلافالت ، حرا�شة امل�شافرين ، اإرتياد االأماكن )ال�شياحية( ، توفري املعلومات حول الرحالت.
الواقعة بالفئة : 39

و    MAKE ٌكتبت  االإجنليزية  باللغة   MakeMyTrip الكلمات  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�شف 
الداكن حتتهم خط يف�شل بينهما كلمة MY بخط اأحمرمميز داخل دائرة �شفراء. االأزرق  باللون   TRIP

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/29 املودعة حتت رقم : 170062  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ميك ماي تريب )الهند( برايفت ليمتد

وعنوانه : يو جي-7 ، فرونت �شايد ، تي دي اآي مول ، راجوري جاردن ، نيودلهي 110 027 ، الهند.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

حجز وحجوزات الفنادق ، حجوزات اأو حجر اأماكن االإقامة املوؤقتة مبا يف ذلك الفنادق ال�شغرية )موتيالت( 
خدمات   ، املر�شدين  حجوزات   ، النزل  حجوزات   ، ال�شياح  اإقامة  اأماكن  حجز   ، ال�شكنية  وامل��راك��ب  واليخوت 

خميمات العطالت )اماكن اإقامة(.
الواقعة بالفئة : 43

و    MAKE ٌكتبت  االإجنليزية  باللغة   MakeMyTrip الكلمات  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�شف 
باللون االأزرق الداكن حتتهم خط يف�شل بينهما كلمة MY بخط اأحمرمميز داخل دائرة �شفراء.  TRIP

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  18  يوليو 2013 العدد 10847

EAT 60840 EAT 60841 EAT 60842 EAT 60843

العدد 10847 بتاريخ 2013/7/18   

 اإعـــالن �سطب قيد
لال�شت�شارات  رادات  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
الهند�شية )م�شرية اجلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )1751( يف  ال�شركة يف  فرع 
ذات  �شركة  اىل  وحتويلها  بالوزارة  االجنبية  ال�شركات  �شجل 
رقم  القانون االحتادي  وتنفيذا الحكام   . م�شوؤولية حمدودة 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ال يتجاوز �شهر من 

االقت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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•• اأبوظبي-وام: 

حتر�س وزارة االقت�شاد على تعزيز وعي القطاعني العام واخلا�س 
باأنظمة التجارة واال�شتثمار لدى ال�شركاء الرئي�شيني لدولة االإمارات 
العربية املتحدة من خالل ر�شد وحتليل ما يرد يف تقارير ودرا�شات 
البلدان ال�شادرة عن منظمة التجارة العاملية ويف م�شادر املعلومات 
وا�شرتاتيجية  ر���ش��ال��ة  و  اأه����داف  اإط���ار  يف  وذل���ك  االأخ����رى  املعتمدة 
التجارة اخلارجية يف  �شيا�شات  اإدارة  ال�شياق بداأت  ال��وزارة. ويف هذا 
وزارة االقت�شاد اإعداد �شل�شلة من التقارير املخت�شرة ب�شاأن مراجعات 
ت�شدرها  التي  واملحوريني  التجاريني  لل�شركاء  التجارية  ال�شيا�شة 
منظمة التجارة العاملية باعتبارها من اأهم م�شادر املعلومات املتعلقة 

بقواعد وقيود التجارة واال�شتثمار الأية دولة ع�شو يف املنظمة ومن 
املتحدة  للواليات  التجارية  ال�شيا�شة  ب�شاأن  الراهن  التقرير  فاإن  ثم 
للواليات  التجارية  ال�شيا�شة  تقرير مراجعة  على  يرتكز  االأمريكية 
الفرتة  يغطي  وال��ذي  العاملية  التجارة  منظمة  عن  ال�شادر  املتحدة 
اآل  ال�شالم  عبد  وق��ال   .2012 عام  اإىل   2010 عام  الزمنية من 
النوع من  اإن مثل هذا  اإدارة �شيا�شات التجارة اخلارجية  علي مدير 
التقارير يت�شمن حتليالت عميقة ب�شاأن �شيا�شات التجارة اخلارجية 
امل��ق�����ش��ودة م��ن حيث بيئتها االق��ت�����ش��ادي��ة وم��ا تطبقه  ال���دول  ل��دى 
واملمار�شات  ال�شيا�شات  واأي�شا  اخلارجية  جتارتها  ل�شيا�شة  نظم  من 
التجارية النافذة لديها واملوؤثرة على ال�شادرات وال��واردات واالإنتاج 
لل�شيا�شات  املف�شل  التحليل  عن  ف�شال  واخل�شخ�شة  واال�شتثمار 

املطبقة لكافة القطاعات االقت�شادية للدولة كل على حدة. وتناول 
التقرير تطورات العالقات التجارية الثنائية القائمة بني الواليات 
العالقات  �شعيد  وع��ل��ى  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ودول���ة  املتحدة 
التجارية الثنائية مع دولة االإمارات العربية املتحدة يذكر التقرير 
اأن حجم التجارة الثنائية غري النفطية بني اأمريكا ودولة االإمارات 
دوالر  مليار  ر21   846 ح��وايل  بلغ   2012 لعام  املتحدة  العربية 
االقت�شادية  عالقاتهما  تعزيز  على  يعمالن  البلدين  ف��اإن  ثم  ومن 
وم�شاحلهما امل�شرتكة. واأ�شار اإىل اأن دولة االإمارات العربية املتحدة 
ت�شدر اإىل اأمريكا اللدائن وم�شنوعاتها اللوؤلوؤ الطبيعي واالحجار 
منها  وت�شتورد  وال��ف��والذ  ال�شب  احلديد  من  وامل�شنوعات  الكرمية 
االآلية  واالأدوات  واالأج��ه��زة  االآالت  الف�شائية  وال�شفن  ال��ط��ائ��رات 

العربات و ال�شيارات والدراجات. 
ور�شد التقرير و�شع وتطورات ال�شيا�شة التجارية للواليات املتحدة 
املائة  12 يف  اأن �شادرات ال�شلع االأمريكية �شهدت زيادة بنحو  وبني 
ر1   3 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اإىل  لت�شل  و2008   2007 ع��ام��ي  خ���الل 
االأمريكية  التجارة  اأن  اإىل  2008 الفتا  تريليون دوالر خالل عام 
ذات تنوع جغرايف فبالرغم من انخفا�س ح�شة دول نافتا من جممل 
�شادرات ال�شلع بني عامي 2006 و2008 اإال اإنها ا�شتمرت كوجهة 
املائة من جممل ال�شادرات االأمريكية ون�شبة  32 يف  ملا يقارب من 
اإىل كندا و 12 يف املائة اإىل املك�شيك بينما يعد االحتاد  املائة  يف   19
االأوروبي ثاين اأكر �شوق لل�شادرات االأمريكية بح�شة بلغت 21 يف 

املائة عام 2009. 

القت�ضاد تر�ضد تقرير ال�ضيا�ضية التجارية للوليات املتحدة لعام 2012
املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

وقع جمل�س التوازن االقت�شادي و معهد م�شدر 
للتعاون  اتفاقية  ام�����س  والتكنولوجيا  للعلوم 
ال��ب��ح��ث��ي يف جم���ال االأن��ظ��م��ة االأر���ش��ي��ة وامل����واد 
التوازن  جمل�س  ع��ن  االإتفاقية  وق��ع  املتقدمة. 
الهاجري  ���ش��ي��ف حم��م��د  ���ش��ع��ادة  االق���ت�������ش���ادي 
عن  امل�����ش��وؤول   - للمجل�س  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
للدولة  االق��ت�����ش��ادي  ال���ت���وازن  ب��رن��ام��ج  تطبيق 
للعلوم  م�������ش���در  م���ع���ه���د  ع����ن  وق���ع���ه���ا  -ف���ي���م���ا 
رئي�س  موفنزاده  فريد  الدكتور  والتكنولوجيا 
للدرا�شات  امل�شتقلة  البحثية  اجلامعة   - املعهد 
املتقدمة  الطاقة  تقنيات  التي تركز على  العليا 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة وذل����ك ب��ح�����ش��ور معايل 
الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان اجلابر وزير 
اللجنة  رئي�س  مل�شدر  التنفيذي  الرئي�س  دول��ة 
وقال  م�شدر.  معهد  اأم��ن��اء  ملجل�س  التنفيذية 
معايل الدكتور �شلطان اأحمد اجلابر يف ت�شريح 
التعاون بني قطاع الطاقة  اإن  املنا�شبة  له بهذه 
على  ينطوي  االأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ش�شات  املتجددة 
لدولة  التناف�شية  القدرة  لتعزيز  بالغة  اأهمية 
على  تعتمد  التي  امل��ج��االت  يف  االإم����ارات خا�شة 
جمل�س  مع  ال�شراكة  اأن  يف  ثقته  واأك��د  املعرفة. 
ال���ت���وازن االق��ت�����ش��ادي ت��ر���ش��ي االأ���ش�����س الالزمة 

لتمكني دول��ة االإم��ارات من تطوير تقنيات من 
والف�شائية  الدفاعية  ال�شناعات  دع��م  �شاأنها 
املال  راأ�����س  ي��دع��م ج��ه��ود تنمية  امل��ت��ق��دم��ة مب��ا 
مع  متا�شيا  االقت�شادي  النمو  وي��ع��زز  الب�شري 
من  ال��ر���ش��ي��دة.  لقيادتنا  ال�شديدة  التوجيهات 
جانبه قال �شيف حممد الهاجري اإن االإتفاقية 
مع معهد م�شدر تعزز م�شاعي جمل�س التوازن 
امل�����ش��اه��م��ة يف ق���ي���ادة وبناء  ب�����ش��اأن  االق��ت�����ش��ادي 
التحويلية  ال�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع��ات  يف  ال���ق���درات 

وامل��ت��ق��دم��ة يف دول����ة االإم������ارات وت��وف��ري فر�س 
املعرفية  امل�����ش��اري��ع  ال���دول���ة يف  مل��واط��ن��ي  ال��ع��م��ل 
ت�شريع  ع��ن  ف�شال  اإ���ش��اف��ي��ة  قيمة  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
اأن املجل�س على ثقة  نقل التكنولوجيا. واأ�شاف 
يف  كبري  ب�شكل  �شت�شهم  ال��ت��ع��اون  اإت��ف��اق��ي��ة  ب���اأن 
االإمارات  دول��ة  جعل  اإىل  الرامية  امل�شاعي  دع��م 
مركزا عامليا للتميز يف املجال ال�شناعي معتقدا 
ميتلكها  ال��ت��ي  والبحثية  العلمية  اخل���رات  اأن 
معهد م�شدر �شت�شاعد على حتقيق هذا الهدف 

املزيد  الطريق نحو  االإتفاقية  اأن متهد  متمنيا 
من التعاون يف امل�شتقبل. من جهته قال الدكتور 
ف��ري��د م��وف��ن��زاده مت��ث��ل االإت��ف��اق��ي��ة م��ع جمل�س 
البحوث  على  تركز  والتي  االقت�شادي  ال��ت��وازن 
املتعلقة باالأنظمة االأر�شية واملواد املتقدمة اأول 
اأو�شع  تعاونية  م�شاريع  حمفظة  �شمن  م�شروع 
واأو�شح  املجل�س.  يعمل عليها معهد م�شدر مع 
الذي  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  يعك�س  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأن 
الدولة  يف  والتطوير  البحث  جهود  ب��ه  حتظى 

البحثية  امل���ج���االت  حت���دي���د  يف  ���ش��اع��د  وال�����ذي 
بجانب متكني املعرفة وتنمية القدرات الب�شرية 
يف الدولة معربا عن اأمله اأن يحقق هذا التعاون 
البحثي الفائدة املرجوة جلميع االأطراف. يذكر 
العام  يف  تاأ�ش�س  االقت�شادي  التوزان  جمل�س  اأن 
التوازن  برنامج  تنفيذ  على  لالإ�شراف   1992
اقت�شادية  قيمة  لتحقيق  للدولة  االقت�شادي 
وجتارية من برامج امل�شرتيات الدفاعية. ومتكن 
تاأ�شي�س عالقات  ال�شنوات من  مر  على  املجل�س 

خمتلف  يف  دول��ي��ني  �شركاء  م��ع  م�شتدامة  عمل 
االآون���ة  املجل�س يف  ال��ق��ط��اع��ات وت��رك��زت ج��ه��ود 
ودعم  املتقدمة  التقنيات  تطوير  على  االأخ��رية 
للم�شاهمة  والف�شائية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شناعات 
ويوا�شل  للبالد.  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  حتقيق  يف 
االأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  باعتباره  م�شدر  معهد 
القيام بدوره  الب�شرية  الكوادر  واإعداد  لالبتكار 
اجلوهري يف دعم روؤية م�شدر وحتقيق اأهدافها 
ب�����ش��اأن م�����ش��اع��دة اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ال��ت��ح��ول اإىل 
التو�شل  وكذلك  املعرفة  على  القائم  االقت�شاد 
اإىل حلول فعالة الأ�شعب التحديات التي تواجه 
ويوفر  امل��ن��اخ.  ت��غ��ري  منها  �شيما  وال  الب�شرية 
معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تاأ�شي�شه  مت  ال���ذي  امل��ع��ه��د 
فر�شا  لطالبه  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
بدءا  العلمية  البحوث  ميادين  �شتى  متميزة يف 
وانتهاء  التطبيقية  ث��م  النظرية  البحوث  م��ن 
املعهد  ي��ه��دف  و  ال��ت��ج��اري.  الت�شويق  مب��رح��ل��ة 
من خالل ما يوفره من مرافق حديثة للبحث 
اإىل  النظيفة  التكنولوجيا  جمال  يف  والتطوير 
الدولة  يف  االقت�شادي  التنوع  دع��م  يف  االإ�شهام 
واإعداد  التقنية  االب��ت��ك��ارات  تطوير  خ��الل  م��ن 
املوارد الب�شرية الالزمة ويلتزم من خالل كادره 
التدري�شي املتخ�ش�س وطالبه املتميزين باإيجاد 

حلول لتحديات الطاقة النظيفة وتغري املناخ.

جمل�س التوازن القت�ضادي ومعهد م�ضدر يوقعان اتفاقية للتعاون البحثي يف الأنظمة الأر�ضية واملواد املتقدمة 

اأبوظبي لل�ضياحة تنظم حملة ترويجية جلائزة اأبوظبي الكربى يف ال�ضوق الرو�ضي
•• اأبوظبي-وام:

والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 
بالتعاون مع �شركة االحتاد للطريان و حلبة 
جائزة  ل�شباق  ترويجية  حملة  يا�س  مر�شى 
يف  للفورموال1  ال��ك��رى  للطريان  االحت���اد 
فيما  ال��رو���ش��ي  ال�����ش��وق  ت�شتهدف  اأب��وظ��ب��ي 
�شباقات  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  م���ع  ت��ت��زام��ن 
يومي  تنطلق  التي  مو�شكو  مدينة  طرقات 
ال�����ش��ب��ت واجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل��ني. ت��ه��دف الهيئة 
م���ن خ����الل ج��ن��اح��ه��ا امل�������ش���ارك يف احل���دث 
جائزة  ع��ط��الت  ب��ب��اق��ات  زواره  ت��ع��ري��ف  اإىل 
واإط��الع��ه��م على جوانب  ال��ك��رى  اأب��وظ��ب��ي 
اإ�شافة  ال����رتاث وال��ث��ق��اف��ة االإم���ارات���ي���ة  م��ن 
مع  ���ش��ور  ال��ت��ق��اط  مثل  اأخ���رى  اأن�شطة  اإىل 
التقليدية  العربية  االأزي��اء  وارت��داء  ال�شقور 
وتتزامن  العربية.  والقهوة  التمور  وت��ذوق 
النزالء  عدد  ارتفاع  مع  الرتويجية  احلملة 
اأبوظبي  يف  ال��ف��ن��دق��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  يف  ال���رو����س 
العام  م��ن  االأويل  اخل��م�����ش��ة  االأ���ش��ه��ر  خ���الل 
األفا   12 اإىل  امل��ائ��ة  يف   63 بن�شبة  اجل���اري 
من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  ن��زي��ل   301 و 
 6.17 اإقامة  ف��رتة  مبتو�شط  املا�شي  العام 

ن��زالء فنادق  االأك��ر بني جن�شيات  ليلة وهو 
اإدارة  مدير  النعيمي  مبارك  وق��ال  االإم���ارة. 
الرتويج واملكاتب اخلارجية يف هيئة اأبوظبي 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة يف ت�����ش��ري��ح ل���ه بهذه 
املنا�شبة اإن رو�شيا تعتر �شوقا هاما لتحقيق 
اأهداف هذه الدورة من �شباق جائزة اأبوظبي 
املائة من  42 يف  بيع  اإىل  الكرى والرامية 
تذاكرها للجمهور من خارج الدولة. واأ�شاف 
اأن حمالت الهيئة الرتويجية لل�شباق و�شلت 
العام املا�شي اإىل الزوار املحتملني يف 12 من 

يف  و�شاهمت  الرئي�شية  ال�شياحية  اأ�شواقها 
35 يف املائة من التذاكر خارج الدولة.  بيع 
واأو����ش���ح اأن���ه �شمن احل��م��ل��ة ال��رتوي��ج��ي��ة يف 
املهرجان  واحد من جمهور  مو�شكو يح�شل 
االإلكرتونية  ال��ر���ش��ال��ة  يف  ي�شجلون  ال��ذي��ن 
ال�شهرية للموقع ال�شياحي على جائزة عبارة 
جائزة  �شباق  حل�شور  ل�شخ�شني  رحلة  عن 
للفورموال1  ال���ك���رى  ل��ل��ط��ريان  االحت������اد 
وت�����ش��م��ل ت��ذك��رت��ي ط����ريان اإىل اأب��وظ��ب��ي يف 
م��ق�����ش��ورة امل����رج����ان ال�����ش��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى من 

اأرب��ع ليال  رحالت االحت��اد للطريان واإقامة 
اأنانتارا  يف فندق و�شبا القرم ال�شرقي باإدارة 
اأبوظبي  ل�����ش��ب��اق ج��ائ��زة  ت��ذك��رت��ني  ب��ج��ان��ب 
الكرى باملدرج الرئي�شي وتذكرتني لدخول 
ي��ا���س ووت���روورل���د اأب��وظ��ب��ي و ع��امل فرياري 
اأبوظبي . من جانبه قال اإدوارد جريجوريف 
مدير مكتب هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
هذه  الغ��ت��ن��ام  ت�شعى  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  رو���ش��ي��ا  يف 
الفر�شة لتعزيز وعي اجلمهور الرو�شي من 
الفعاليات  برنامج  ال�شيارات  ريا�شات  هواة 
واالأن�شطة امل�شاحبة جلائزة اأبوظبي الكرى 
واملعامل ال�شياحية املتميزة يف االإم��ارة والتي 
جتعل زيارتها حل�شور هذا احلدث الريا�شي 
واأ�شار  ���ش��ي��اح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة.  ال��ك��ب��ري جت��رب��ة 
برتاث  التعريف  على  تركز  احلملة  اأن  اإىل 
وكرم  جمتمعها  وتقاليد  اأب��وظ��ب��ي  وث��ق��اف��ة 
لزوارها.  متنحه  ال���ذي  االأ���ش��ي��ل  ال�شيافة 
طرقات  ����ش���ب���اق���ات  م���ه���رج���ان  يف  ي�������ش���ارك 
�شباقات  جن��وم  م��ن  العديد  مو�شكو  مدينة 
الفورموال1 على م�شمار موؤقت يف ال�شوارع 
ي�شتقطب  اأن  واملتوقع  بالكرملني.  املحيطة 
حوايل 100 األف من هواة ريا�شات ال�شرعة 

واالأكر من نوعه يف رو�شيا.

•• دبي-وام:

خالل  دب��ي  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وف��د  اطلع 
ال��ري��ا���ش��ي على جتربته  دب��ي  ام�����س جمل�س  زي��ارت��ه 
التي  واال���ش��ت��ع��دادات  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ات  التح�شري  يف 
اآيزو  العاملية  املطابقة  �شهادة  على  للح�شول  اأهلته 
اإدارة  يف  اال�شتدامة  نظام  فئة   20121  :-2012
حكومية  موؤ�ش�شة  اأول  وه��ي  والفعاليات  االأح����داث 
وقدمت  االأو���ش��ط.  ال�شرق  منطقة  يف  عليها  حت�شل 
يف  ج���ودة  اأخ�شائي  الهيجاء  اأب���و  �شريين  ال��دك��ت��ورة 
اإدارة اال�شرتاتيجية واالأداء املوؤ�ش�شي يف املجل�س لوفد 
تنتهجها  التي  املعايري  ت�شمن  مرئيا  عر�شا  الهيئة 
امل�شتحدثة وكيفية  الفئة  االآي��زو خا�شة هذه  �شهادة 
الزمنية  وال��ف��رتة  منها  وال��ه��دف  امل��ع��اي��ري  تطبيق 
ا�شرتاطات  ت��ن��ف��ي��ذ  واآل���ي���ة  ل��ل��ت��ح�����ش��ري  امل�����ش��ت��غ��رق��ة 
بها  للم�شاركة  العمل  ومراحل  ومتطلباتها  ال�شهادة 

واحل�شول عليها.

التطوير  اإدارة  م���دي���ر  اجل���رم���ن  ���ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت   
املوؤ�ش�شي يف قطاع اال�شرتاتيجية واحلوكمة  واالأداء 
املوؤ�ش�شية يف هيئة الطرق واملوا�شالت يف ت�شريح لها 
بهذه املنا�شبة اإن الهيئة ت�شعى دائما اإىل التعرف على 
اأف�شل املمار�شات ل�شمان حت�شني بيئة العمل وتطوير 

اآليات الو�شول اإىل اأف�شل املخرجات العملية.
 واأو�شحت اأن زيارة وفد الهيئة ملجل�س دبي الريا�شي 
تدخل �شمن خطط الهيئة يف االإطالع على جتارب 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واال���ش��ت��ف��ادة م���ن خ��رات��ه��ا يف 
خا�شة  متميزة  جناحات  فيها  حققت  التي  املجاالت 
متنح  املجل�س  عليها  ح�شل  التي  االأي���زو  �شهادة  اأن 
الأول مرة ملوؤ�ش�شة حكومية يف ال�شرق االأو�شط واأكدت 
اجلرمن حر�س اإدارة التطوير واالأداء املوؤ�ش�شي على 
ال�شلة  ذات  اجلهات  مع  اخل��رات  وتبادل  التوا�شل 
انطالقا  امل��وؤ���ش�����ش��ي  االأداء  م��ع��اي��ري  واأرق����ى  ب��اأف�����ش��ل 
تت�شمن  والتي  للهيئة  اال�شرتاتيجية  االأه��داف  من 

العمل الدائم على تطوير اأ�شاليب وبيئة العمل. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�شارك 17 نا�شئاً و�شاباً من املنت�شبني ملركز نا�شئة 
ل�����الإدارة ال��ع��ام��ة مل��راك��ز النا�شئة  وا���ش��ط ال��ت��اب��ع 
االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شات  اإحدى 
االأعمال  ب���دء  مع�شكر  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ب��ال�����ش��ارق��ة، 
امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  نظمته  ال��ذي 
ال�شغري  م�شروعك  �شعار  حتت  ال��ري��ادي��ة)رواد( 
هدفنا الكبري، وذلك بهدف متكني رائد االأعمال 
امل�شارك من نقل الفكرة اال�شتثمارية التي يعمل 
م�شروع  اإىل  عابرة  فكرة  من  املع�شكر  يف  خاللها 

جتاري متكامل.
مهاراتهم  توظيف  يف  النا�شئة  م�شاركة  ومتثلت 
االإبداعية يف القيام بعمليات الت�شويق االإلكرتوين 
يف  امل�شاركني  االأعمال  ب��رواد  اخلا�شة  للم�شاريع 
وذلك   ، و���ش��ح��ارى  ميغامول  مب��رك��زي  املع�شكر 
الفي�س  على  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  ع��ر 
ب���وك وت��وي��رت وغ��ريه��ا م��ن امل���واق���ع، ف�����ش��اًل عن 
ال��رتوي��ج االإع��الم��ي واالإع���الين الأف��ك��ار امل�شاريع 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ل��ل�����ش��ب��اب امل�����ش��ارك��ني، م���ن خالل 
ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة، ف�����ش��اًل ع���ن ����ش���رح طبيعة 
البيعية  واملنافذ  االأجنحة  يف  امل��وج��ودة  املنتجات 
اأي م�شكلة  مبركز ميجا مول، وامل�شاهمة يف حل 
خا�شة ب��امل�����ش��روع، وق��د ت��واج��ه رائ���د االأع��م��ال يف 
تعامالته مع اجلمهور.  وجاءت م�شاركة النا�شئة 
اإىل  ق��رب  ع��ن  تعريفهم  ب��ه��دف  املع�شكر  ه��ذا  يف 
طويلة  ال�شغرية  وامل�شاريع  االأعمال  عامل  اأ�شرار 

والتعامل  متكينهم  عن  ف�شاًل  امل��دى،  وق�شرية 
تنمية  اإىل ج��ان��ب  ال��ت��ج��اري،  املحلي  ال�����ش��وق  م��ع 
قدراتهم وتدريبهم على فنون التجارة والت�شويق 
التجاري عر  الت�شويق  االإل��ك��رتوين، من خالل 
الذكية  والهواتف  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
رهبة  من  التخل�س  يف  م�شاعدتهم  اإىل  اإ�شافة   ،
العمل احلر وذلك من خالل االحتكاك بال�شباب 
اأ���ش��ح��اب امل�����ش��اري��ع، ك��خ��ط��وة مت��ه��ي��دي��ة لتمكني 
لي�س  القادمة،  ال���دورة  يف  امل�شاركة  من  النا�شئة 
اأفكار  من خالل الت�شويق فح�شب، واإمنا بعر�س 
بهم  اخلا�شة  واملنتجات  اال�شتثمارية  م�شاريعهم 
مبادراته  يف  باملع�شكر  اخلا�شة  البيع  منافذ  يف 

املقبلة ، ولكي ي�شبحوا من رواد اأعمال امل�شتقبل. 
على  املع�شكر  يف  امل�شاركة  امل�شاريع  اأ�شحاب  واأك��د 
الرتويج  يف  النا�شئة  لعبه  ال���ذي  ال����دور  اأه��م��ي��ة 
له  ك��ان  مم��ا  للم�شاريع،  االإل��ك��رتوين  والت�شويق 
اإيجابياً يف تعريف جمهور  اأثراً وا�شحاً وم��ردوداً 
مركزي ميجا مول و�شحارى بامل�شاريع امل�شاركة، 
املتميزين  ب��ال��ن��ا���ش��ئ��ة  اال���ش��ت��ع��ان��ة  ي��ت��م  و����ش���وف 
كموجهني ملجموعة رواد االأعمال يف العام املقبل، 
و���ش��وف ي��ك��ون ل��ه��م ام��ت��ي��ازات خ��ا���ش��ة تتمثل يف 
دورات  امل�شاركة مب�شاريع �شغرية خالل  اإمكانية 
اأخرى تخدم جمال  املقبلة ويف مبادرات  املع�شكر 

ريادة االأعمال والت�شويق االإلكرتوين. 

•• دبي-وام:

اأكد �شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�شناعة دبي اأن دبي ت�شهد 
مرحلة منو تاريخية على ال�شعد كافة فهي تعتر وجهة االأعمال االأوىل 
الروؤية  يعك�س  حاليا  وت�شهده  دبي  �شهدته  ما  اأن  اإىل  م�شريا  املنطقة  يف 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  احلكيمة ل�شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الذي اأدرك مكامن قوة 
االإمارة. واأ�شاف يف ت�شريح خا�س لوكالة اأنباء االإمارات وام اأنه تظهر يف 
دبي بو�شوح معامل النمو والتطور يف خمتلف املجاالت والقطاعات فقطاع 
التجارة يحقق منوا قيا�شيا مل ت�شهده دبي يف تاريخها مع تخطى جتارة 
ولعامني  �شنويا  دره��م  الرتيليون  حاجز  النفطية  غ��ري  اخلارجية  دب��ي 
متتاليني بينما ي�شري قطاع ال�شياحة خطوات واثقة نحو م�شاعفة عدد 
 2020 العام  بحلول  �شائح  مليون   20 اإىل  ل��الإم��ارة  الزائرين  ال�شياح 
اإ�شافة اإىل قطاع اخلدمات اللوج�شتية واملالية اللذين يحققان اأرقام منو 
هائلة مدفوعني با�شتمرار م�شاريع تطوير البنية التحتية واالأداء القوي 
لقطاع امل�شارف. وتوقع بوعميم اأن يحقق اقت�شاد االإمارة منوا يرتاوح ما 
بني اأربعة اإىل خم�شة يف املائة خالل العام احلايل وهي ن�شبة اإذا ما قورنت 
بحالة عدم اال�شتقرار التي ت�شود املنطقة فاإنها تعك�س جاذبية دبي وقوة 
الن�شف  الغرفة خالل  اأبرز مالمح توجهات  اقت�شادها ومرونته. وحول 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل ق��ال ب��و عميم اإن ال��غ��رف��ة اأع��ل��ن��ت م��وؤخ��را عن 
مراجعة �شاملة ال�شرتاتيجيتها خا�شة مبا يتعلق بتحفيز بيئة االأعمال 
الواعدة  االأ���ش��واق  ا�شتهداف  على  املا�شي  ال��ع��ام  منذ  تعمل  وه��ي  دب��ي  يف 
اال�شتثمارات  وج��ذب  العاملية  االأ���ش��واق  يف  دب��ي  �شركات  تناف�شية  لتعزيز 
�شبكة عالقاتها اخلارجية مبا  تو�شع  الغرفة  اأن  اإىل  واأ�شار  االإم��ارة.  اإىل 
يخدم م�شالح االإمارة االقت�شادية مع الرتكيز على جذب اأبرز ال�شركات 
العاملية اإىل دبي واإبراز مزاياها التناف�شية لدفعها اإىل تاأ�شي�س اأعمال لها 
يف االإمارة والتو�شع من دبي اإىل اأ�شواق املنطقة دون اإغفال لتعزيز قدرة 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات والفعاليات االإقت�شادية املحلية على املناف�شة والنمو 
واالإزده���ار وذل��ك من خالل توفري حلول عملية الأه��م ما يعرت�شها من 
اللم�شات  و�شع  اأنه يجري حاليا  واأ�شاف  ت�شغيلية.  اأو حتديات  م�شاعب 
قدرات  �شرتفع من  التي  واملنتجات  االأدوات  االأخ��رية على جمموعة من 
تطلعاته.  ويخدم  يواكب  املحلي مبا  االأع��م��ال  دع��م جمتمع  على  الغرفة 
الدولية  االأع�شاء  عالقات  �شبكة  قريبا  �شتطلق  الغرفة  اأن  عن  وك�شف 
ودفعها  دب��ي  اإىل  الدولية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  بجذب  لها  �شت�شمح  التي 
لتاأ�شي�س فروع لها يف االإمارة مو�شحا اأنه مت تد�شني هذه املبادرة باإطالق 
ال�شرق  منطقة  يف  الدولية  التجارة  لغرفة  االإقليمية  امل�شرفية  اللجنة 
التمويل  �شوؤون  مبتابعة  املخت�شة  اللجنة  وهي  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط 
اأن  واأ�شاف  لها.  اإقليميا  مقرا  دبي  من  اتخذت  والتي  الدولية  والتجارة 
ا�شتقطاب  الغرفة من خالل  الذي تقوم به  العمل  هذه اخلطوة ترتجم 
الربحية  غري  والعاملية  الدولية  واملوؤ�ش�شات  والنقابات  االأعمال  جمعيات 
اإىل االإمارة وم�شاعدتها على تاأ�شي�س تواجد لها مما �شيدعم جهود الغرفة 
يف الرتويج اخلارجي الإمارة دبي و�شيجعل من غرفة دبي �شوتا حقيقيا 
وداعما رئي�شيا ملجتمع االأعمال. واأ�شار بوعميم اإىل تقييم اأداء ال�شادرات 
خالل االأ�شهر ال�شتة االأوىل من العام احلايل والتوقعات للفرتة الباقية 
من 2013 م�شيفا اأن قطاع التجارة وخا�شة الت�شدير واإعادة الت�شدير 
اأثبت اأنه اأحد الركائز االأ�شا�شية القت�شاد دبي وهو يحقق اأرقاما قيا�شية 
اأع�شائنا خالل ال�شتة  اأرق��ام �شادرات واإع��ادة �شادرات  اإىل  واإذا ما نظرنا 
اأ�شهر االأوىل من العام احلايل جند اأنها بلغت 2 ر145 مليار درهم بنمو 
ن�شبته �شبعة يف املائة مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�شي والتي بلغت 
2 ر136 مليار درهم. واأ�شاف اأن ن�شبة منو �شهادات املن�شاأ التي ت�شدرها 
الغرفة خالل نف�س الفرتة بلغت 2 ر12 يف املائة ليبلغ عددها 418 األف 
العام  الفرتة من  نف�س  �شهادة خالل  �شهادة  األف   372 ب�  �شهادة مقارنة 
تظهر بو�شوح اأن التجارة م�شتمرة يف قيادة م�شرية  اأرقام  وهي   2012

اقت�شاد دبي نحو التنمية امل�شتدامة.

مدير عام غرفة دبي: الإمارة ت�ضهد مرحلة منو تاريخية على ال�ضعد كافة نا�ضئة ال�ضارقة ي�ضاركون يف مع�ضكر بدء الأعمال لدعم امل�ضاريع الريادية

وفد طرق دبي يطلع على معايري ح�ضول جمل�س دبي 
الريا�ضي على �ضهادة الآيزو لتنظيم الفعاليات

اخلميس   - 18   يوليو    2013 م    -    العـدد    10847
Thursday    18    July     2013  -  Issue No   10847



16 اخلميس   - 18   يوليو    2013 م    -    العـدد    10847
Thursday    18    July     2013  -  Issue No   10847

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/247 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

�شامل رحمه حممد الع�شم املزروعي اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على  
 ) للخياطة  الذهبي  )القو�س  التجاري  اال�شم  يف  :ت��ن��ازل    يت�شمن  حم��رر 
امللف )40690(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
�شامل  حممد  ال�شيد/  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
الكاتب  بان  ليكن معلوما للجميع  االم���ارات    �شاعد حر�شي اجلن�شية:  حممد 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/248 ك.ع.ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
�شامل رحمه حممد الع�شم املزروعي اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على  
حمرر يت�شمن :تنازل   يف اال�شم التجاري )م�س كيوتي خلياطة العباءات 
الن�ضائية ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)58315( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد/ حممد 
�شامل حممد �شاعد حر�شي اجلن�شية: االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/641   مد جز- م ر- ب-ع ن

العربي  بوكالة ه�شام ح�شن عبداهلل  ال�شيارات  لتاجري  مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت 
االردن     االمارات  مدعي عليه: حممد ح�شن علي طيطي اجلن�شية:  اجلن�شية: 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 350درهم املطلوب اعالنه / حممد ح�شن علي 
طيطي اجلن�شية: االردن  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى،  اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة  لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
العني االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة  املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/75   جت جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: فريده عبداحل�شني 
  86412 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املرزوقي  غالم 
غالم  عبداحل�شني  فريده   / اعالنه  املطلوب    %12 القانونية  الفائدة   + درهم 
املدعي  ان  التقرير( حيث  بالن�شر)بورود  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  املرزوقي 
املوافق 2013/7/31  االربعاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
    اعادة اعالن رقم   2013/369 بالن�سر

املدعى : �شركة ابوظبي التجاري للعقارات   املطلوب اعالنه: حمد خالد 
الدعوى  رفع  املدعي  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  العو�س    مال اهلل حممد 
امل��واف��ق 2013/9/16 موعدا لنظرها  ي��وم االثنني  اع��اله وح��دد  امل��ذك��ورة 
املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
وعليك  معتمد،  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العني  يف  الكائنة  االيجارية 
ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شري وذلك 

خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم االعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
 اعالن  احلكم يف الدعوى العمالية اجلزئية  رقم 2013/64     

بالن�شر  العنوان:  ذ.م.م   العامة  للمقاوالت  النجاح  �شركة  عليه:  املدعي  اىل 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/26م  بتاريخ  انه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ حا�شرت خان زاري جان - افغاين  بالتايل: 
حكمت املحكمة  مبثابة احل�شوري: بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )خم�شة ع�شر الف وت�شعمائة وخم�شة و�شبعني درهم( وفقا ملا ورد با�شباب 
هذا احلكم وان توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة التي ا�شتقدم منها والزمتها 
امل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.    
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/6/4   
القا�سي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/233    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /عبدالروؤوف اليف �شوال، هندي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف )اعماق البحار ملقاوالت اال�شباغ واال�شقف 
املعلقة( رخ�شة رقم )623518( وذلك اىل ال�شيد/ ع�شمت اهلل بيج حممد هندي 
اجلن�شية. وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 
وان��ه �شوف  للعلم  ن�شر هذا االع��الن  اقت�شى  العدل.  فقد  الكاتب  �شان  1991م يف 
يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع 

االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

مكتب دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18      ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/612    
الهند اجلن�شية ترغب يف  �شاجد  ناهد زوج��ة حممد  ال�شيدة /�شيما  بان  للجميع  ليكن معلوما   
البالغ 49% يف/ االعجوبه لتجارة االجهزة االلكرتوميكانيكية  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع 
ذ.م.م ترخي�س جتاري 707309 وذلك لل�شيد/ داندكار ف�شال �شاندر اكانت الهند اجلن�شية وال�شيد 
التجاري:  اال���ش��م  تعديل  مت  اخ���رى:  تعديالت  اجلن�شية  الهند  يو�شف  حممد  �شاجد  /حممد 
االعجوبه لتجارة االجهزة االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اىل اال�شم اجلديد: الوا�شط لتجارة االجهزة 
االلكرتوميكانيكية ذ.م.م  وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 
الت�شديق  وان��ه �شوف يتم  اقت�شى ن�شر هذا االع��الن للعلم  العدل.  فقد  الكاتب  1991م يف �شان 
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة        

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/492 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- �شعيده احمد حممد نا�شر جمهول حمل االقامة مبا ان 
احمد  حممد  ابراهيم  وميثله:  الزرعوين  ح�شن  علي  احمد  التنفيذ/  طالب 
بني  بالف�شل  اخلا�شة  اللجنة  من  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  القا�شم    حممد 
املوؤجرين وامل�شتاأجرين  ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: �شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )424855دره��م( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك 
ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع����الن.   وعليه ف��ان املحكمة �شتبا�شر  خ��الل 15 ي��وم م��ن 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/168 ا�سكالت عمايل

لوقف  ع��م��ايل   2013/1351 رق��م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  الق�شية:  م��و���ش��وع 
االجراءات التنفيذية  -املطلوب اعالنه امل�شت�شكل �شده/1- اديب ح�شني 
حممد رو���ش��ان   جمهول حمل االق��ام��ة. مو�شوع االع��الن: نعلنكم بانه 
قد حتددت جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/7/22 ال�شاعة 8.30 �شباحا 
عليكم  ي��ت��وج��ب  وال��ت��ي  اع����اله  اال���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر  ب��ال��ق��اع��ة 
مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها 

نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/95 بيع عقار مرهون

بيع مال مرهون عبارة عن وحدة عقارية  اذن  الق�شية: طلب  مو�شوع 
رقم 4001، بناية املرجان 1 الواقعة على قطعة االر�س رقم 170 مبنطقة 
مر�شى دبي  املطلوب اعالنه املنفذ �شده /1- باتهيا ناكراج ح�شني لك�شمي  
جمهول حمل االقامة- مو�شوع االع��الن: نعلنكم بانه مت احلجز على 
�شكنية- قطعة  �شقة  نوع:  العقار  اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن عن 
االر�س رقم : 170- الكائن يف : مر�شى دبي- ا�شم املبني : املرجان 1- رقم 
الوحدة: 4001 حتت يد دائرة االرا�شي واالمالك وفاء للمبلغ املطالب 

به وقدره )2570016.3 درهم( وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2050   عم جز- م ع- ب-اأظ

اورينتل  عليه:  مدعي  �شريالنكا    اجلن�شية:  عبدالكفار  اني�س  حممد  مدعي/ 
عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الفندقية  لل�شقق 
عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  الفندقية  لل�شقق  اورينتل      / اعالنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/8/1 موعدا  املوافق  اخلمي�س 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية    املحكمة 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/11
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1588   عم جز- م ع- ب-اأظ

مطعم  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  ح�شني  باليت  ليت  جا�شم  مدعي/ 
اجلن�شية:  الدرمكي  را�شد  علي  خليفة  علي  ميثلها/  متوين  وخدمات  اجرا 
االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه / مطعم اجرا 
االمارات    اجلن�شية:  الدرمكي  را�شد  علي  علي خليفة  وخدمات متوين ميثلها/ 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1830و2013/1833   عم جز- م ع- ب-اأظ

ح�شني   دلوار  حممد  �شوكت  2-حممد  عبدالعزيز   �شونو  حممد   -1 مدعيان/ 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  االناقة  برج  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية: 
االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه / برج االناقة 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/7/29 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
مول   مزيد  زايد  بن  حممد  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1753و1763و2013/1760   عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعني/ 1- خري حممد عليم خان  2-باكوت اهلل جان 3-�شانا جول نور جول 
االمارات     اجلن�شية:  العامة  للنقليات  دملون  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية: 
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه /  دملون للنقليات العامة 
اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد مزيد مول  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/840   عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي  م�شر   اجلن�شية:  عبدال�شمد  عبدالرحمن  حممود  امين  مدعي/ 
االمارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  االو�شط  ال�شرق  ام  ايه  عليه: 
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه /  ايه ام ال�شرق االو�شط 
للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/7/29 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
مزيد  زايد  بن  الكائنة حممد   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة 
مول  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10847 بتاريخ 2013/7/18    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/934 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
�شركة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
االم��راء لتجارة الرخام واجلرانيت  - اقام املدعي/�شلطان ح�شن حميد ح�شن 
فلج  القيوين- منطقة  عنوان:ام  املتحدة.  العربية  االم��ارات  العليلي جن�شيته: 
عجمان-  كلي-   - -م��دين   2013/934 برقم  ال��دع��وى    0504500250 ت:  املعال 
ام��ام حمكمة  باحل�شور  فانت مكلف  دره��م   72481 املطالبة مببلغ  ومو�شوعها 
عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�شنة  �شبتمر  �شهر  2 من  ي��وم  امل��واف��ق   11.00

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/10
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجاري الكلية رقم 2013/234     

بالن�شر  العنوان:  م�شري    العدل-  احمد  ان�س  عبداهلل  عليه:  املدعي  اىل 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/7/8م  بتاريخ  انه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ احمد حممود خليفة احمد- م�شري  حكمت 
املحكمة  مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغا وقدره 
)830.000 درهم( ثمامنائة وثالثون الف درهما( قيمة ال�شيكات �شند الدعوى 
وفائدة تاخريية قدرها 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 
التام على ان ال تتجاوز ا�شل الدين كما الزمته مب�شروفات الدعوى وخم�شمائة 
درهم اتعاب املحاماة.       حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/7/11   

القا�سي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
 اعالن  احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/103

االمارات  اجلن�شية:  للخدمات  اك�شري�س  ور�شة  عليه:  املحكوم  اىل 
العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/7/8 قد حكمت عليك 
املذكورة بالرقم اعاله / غ�شان �شامي قا�شم  هذه املحكمة يف الدعوى 
اجلن�شية: فل�شطني بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
وبامل�شاريف.     درهم   181.707 مبلغ   للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعى 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك 

هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/7/14   
رئي�س ق�سم العمالية  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                           اىل املدعي عليه/اودما انرتنا�شيونال خلدمات التنظيف واال�شباغ   جمهول 
اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  االقامة  حمل 

املحكمة لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 ال�شاعة 9:00  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2501/2013/13
2496/2013/13
2499/2013/13
2498/2013/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
ميزان الرحمن ماكو مياه
مقبول ح�شني عبدامللك

جمال زيد العابدين
روبيل هوالدير ديلوار ح�شني      

مبلغ املطالبة
13988 درهم + تذكرة العودة
11789 درهم + تذكرة العودة 
13662 درهم + تذكرة العودة
13675 درهم + تذكرة العودة

العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/136 ا�سكالت جتاري
مو�شوع الق�شية: ا�شكال يف التنفيذ رقم 2012/780 جتاري لوقف االجراءات التنفيذية 
-املطلوب اعالنه امل�شت�شكل �شدهم/1- كوميك�س ل�شناعة اخلر�شانة اجلاهزة �س.ذ.م.م 
واالملنيوم  ال�شقاالت  لتجارة  امل�شتقبل  )�������س.ذ.م.م(3-  احل��دي��دي��ة  لل�شناعات  علم   -2
)�س.ذ.م.م( 4- انرت تامي )�س م ح( 5- �شركة ح -2 انرتنا�شيونال ذ.م.م 6- اودين حممد 
���س.ذ.م.م( 8- تران�س جلف للتجارة )�س.ذ.م.م(   الل حممد 7- جولدن ريدي مك�س ) 
االحد  يوم  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم  االع��الن:  االقامة. مو�شوع  جمهويل حمل 
اعاله  اال�شكال  ch1B.6للنظر يف  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �شباحا  املوافق 2013/7/28 
والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم 

مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10847 بتاريخ  2013/7/18      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1862  جتاري كلي

جلوبال  اي��ومن��ي��ت��ال  ب�����ش��رك��ة  م��دي��ر  ب�شفته  ���ش��م��ك��ري-  واى  ع��م��رو   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
كومبو�شايت�س ���س.ذ.م.م ومدير ل�شركة كول  ريت�س  خلدمات التريد املركزي للمناظق ذ.م.م 
2- يوه �شينغ �شاي ب�شفته مدير ب�شركة ابومنيتال جلوبال كومبو�شايت�س �س .ذ.م.م  جمهويل 
جلوبال   ايومنيتال  ب�شركة  و�شريك  مدير  ب�شفته  ب��ووالي  ونغ   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  ����س.ذ.م.م  قد  كومبو�شايت�س- 
بتاريخ 2013/6/25 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف 
املو�شوع بندب اخلبري احل�شابي �شاحب الدور باجلدول تكون مهمته بعد مطالعة االوراق وما 
قدم فيها من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم اله االنتقال اىل  مقر �شركة ايومنيتال 
جلوبال كومبو �شايت�س وفروعها وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة مقدارها 10.000 درهم 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  املحكمة جل�شة  ل��ه��ا   املحكمة.  وح���ددت  اي��داع��ه��ا خزينة  امل��دع��ي  ال��زم��ت 

ch.1.C.15  2013/8/20. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1354 ت  اجر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/حمدان �شعيد حارب القبي�شي اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده 
: عمر نبيل حممود حمدي اجلن�شية: م�شر املطلوب اعالنه: �شركة بالتينيوم 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  لينك 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم -  وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/6 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم اليجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع���وة/ جنالء 
حم����م����د �����ش����اك����ر ن����ي����ازى  
اجلن�شية-  �����ش����وري����ا   -
ج�������������واز ������ش�����ف�����ره�����ا رق�����م   
)1926890( من يجده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4428702

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جود حممد 
ف���وزي رح��م��ون  - �شوريا 
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )1926889( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/4428702

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ كرايج اندريو 
امريكا   - ان��������رتى  م�����ك 
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم   )216924453( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/7222980

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جميل احمد 
باك�شتان   - ام���ني  حم��م��د 
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
 )1153461( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

055/8467808
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الر�ضيدي :ال اأخ�ضى املواجهة مع اأف�ضل الالعبات يف العامل 

منتخب قوى املعاقني يرتقب الجتماع الفني ملونديال فرن�ضا ويتابع حت�ضرياته 

جناح )عاملي( جديد جلمعية املحرتفني

)�ضرتي�ضا( الإيطالية حتت�ضن مونديال زوارق )اإك�س كات(
املدينة ال�ضاحرة تنظم احلدث للمرة االأوىل وملدة 3 �ضنوات
الكتبي: دليل للم�ضاعي اجلادة من اأجل تطوير اخلطط
دي ميال: تعاون جديد يفتح اآفاق جديدة للمدينة اجلميلة

تنفيذي �ضطرجن العني يعتمد ترتيبات ا�ضت�ضافة مونديال النا�ضئني

�شتتقا�شم ثالثة اندية اوروغويانية، بينها اثنان هاويان، مليوين يورو 
نابويل  من  كافاين  ادين�شون  ال��دويل  املهاجم  انتقال  �شفقة  اط��ار  يف 
االيطايل اىل باري�س �شان جرمان الفرن�شي كافاين )26 عاما(، الذي 
ا�شبح رابع اغلى العب يف التاريخ بعد انتقاله مقابل 64 مليون يورو، 
ا�شتهل م�شواره الكروي مع فريقي �شالتو اوروغ��واي وفرّيو كاّريل يف 

م�شقط راأ�شه �شالتو على احلدود االرجنتينية.
و�شرح كارلو لوبيز احد م�شوؤويل نادي فرّيو كاّريل حيث لعب كافاين 
خالل مراهقته: بالن�شبة لكثريين منا هذه مفاجاأة �شخمة ان نرى 
امل��ك��ان��ة ال��ت��ي و���ش��ل ال��ي��ه��ا. ك��ان الع��ب��ا متميزا ع��ن االخ��ري��ن، لكن مل 
بر�س  فران�س  لوكالة  لوبيز  وتابع  امل�شتوى  هذا  اىل  ي�شل  ان  نت�شور 
بناء قاعة لاللعاب  ، م�شريا اىل اعمال  امل��ال مرحبا به هنا  : �شيكون 

الريا�شية. و�شتكون االموال املخ�ش�شة اىل االندية املكّونة يف �شالتو، 
على  التعوي�شات  اط��ار  يف  ع�شرة،  الثالثة  بعمر  ك��اف��اين  و�شل  حيث 
متويل  يف  و�شت�شتخدم  انتقال،  لكل  الت�شامن  اآلية  و�شمن  التدريب 
اعمال بناء جممع ريا�شي وترك كافاين �شالتو لالن�شمام اىل دانوبيو 
عام  االوىل  ال��درج��ة  يف  م�شواره  ا�شتهل  ثم  مونتيفيدو،  العا�شمة  يف 
رئي�س  نائب  ليونارد غويكوت�شيا  وقال  التا�شعة ع�شرة.  بعمر   2006
دانوبيو: هذا نباأ جيد لنادينا، الن ال�800 الف يورو املنتطرة �شتغطي 
ميزانية اربعة ا�شهر يف النادي وغادر كافاين االوروغواي عام 2007 
نابويل  ال���وان  حمل  ث��م   )2010-2007( االي��ط��ايل  بالريمو  نحو 
حتى املو�شم املن�شرم حيث احرز لقب هداف الدوري، قبل انتقاله اىل 

�شان جرمان ام�س االربعاء.

اعتر االرجنتيني ليونيل مي�شي اف�شل العب يف العامل يف االعوام 
التي  ال�شريبي  الف�شاد  تهم  ازاء  قلقا  لي�س  ان��ه  االخ��رية،  االربعة 
من  واث���ق  ان��ه  ام�����س  مي�شي  وراأى  االخ����رية.  اال�شابيع  يف  الحقته 
حماميه قبل االدالء ب�شهادته امام الق�شاء يف 17 ايلول-�شبتمر 
مرتاح.  ان��ا  بر�شلونة:  يف  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  مي�شي  وق��ال  املقبل. 
ان���ا خ���ارج ك��ل ه��ذ االم���ر ع��ل��ى غ���رار وال����دي ل��دي��ن��ا ع���دة حمامني 
يتمكنوا  كي  بهم  نثق  االم��ور.  بهذه  يهتمون  الذين  وم�شت�شارين 
من حل الق�شية وكان الق�شاء اال�شباين وجه ال�شهر املا�شي تهمة 
التهرب من دفع ال�شرائب اىل مي�شي وا�شتدعاه اىل التحقيق كما 
ال  بر�شلونة:  جنم  وا�شاف  بر�شلونة  حمكمة  با�شم  الناطق  اعلن 

اآخ��رون فيها  ا�شخا�س  الق�شية، لذا يهتم  افهم اي �شيء من هذه 
دفع  بالتهرب من  ووال��ده  مي�شي  اىل  التهمة  ووجهت   . عنا  نيابة 
ال�شرائب بقيمة 16ر4 ماليني يورو. وك�شفت املحكمة يف الدعوى 
التي اقامها بان الرجلني متهمان بثالث جنح يف ما يتعلق بالتهرب 
من دفع ال�شرائب خ�شو�شا يف ما يتعلق باعوام 2007، 2008، 
و2009 مببلغ مقداره 06ر1 مليون يورو، و58ر1 مليون يورو، 

و53ر1 مليون يورو على التوايل .
و�شنفت جملة فورب�س مي�شي ال�شهر املا�شي كعا�شر اغنى ريا�شي 
وع��ائ��دات جتارية  ي��ورو  مليون   15 يبلغ  �شنوي  براتب  العامل،  يف 

ت�شل اىل 53ر15 مليون يورو.

مي�ضي: ل�ضت قلقًا من تهم الف�ضاد ال�ضريبي 3 اأندية تتقا�ضم مليوين يورو ب�ضبب انتقال كافاين 

•• �صامي عبدالعظيم- ليون :

ت�شارعت وترية التح�شريات لالعبي 
والعبات منتخب قوى املعاقني مع بدء 
العد التنازيل ملونديال فرن�شا الألعاب 
يوم  اإنطالقته  ،املقرر  املعاقني  ق��وى 
متهيدا  االفتتاح  بحفل  اجلمعة  غ��د 
لق�س �شريط املناف�شات املختلفة يوم 
ال�شبت ، مب�شاركة نحو 1236 العبا 
والعبة ميثلون اأكر من 100 دولة 

، على ملعب رون مبدينة ليون .
وحر�س نائب رئي�س االحتاد االآ�شيوي 
العام  االأم������ني  امل���ع���اق���ني،  ل��ري��ا���ش��ة 
ل��ري��ا���ش��ة املعاقني  الحت���اد االإم�����ارات 
اجتماع  عقد  ،على  الع�شيمي  ،ماجد 
بعثة  مقر  يف  اأم�س  من  اأول  ت�شاوري 
املنتخب بفندق نوفيتل مبدينة ليون 
،مع مدربي املنتخب لالإطمئنان على 
الرتتيبات الفنية قبل بدء املناف�شات 

يوم ال�شبت .
ا�شتكمال  امل��ن��ت��خ��ب  م���درب���و  وت���اب���ع 
ال�شاعات  خالل  املقررة  التح�شريات 
املا�شية ،لو�شع الالعبني والالعبات 
اأج�����واء ال��ب��ط��ول��ة ،وت��ع��زي��ز درجة  يف 

جاهزيتهم خلو�س غمار املناف�شة مع 
نخبة من اأبطال العامل .

االجتماع  الوطني  املنتخب  وينتظر 
م�شاء  ب��ال��ب��ط��ول��ة  اخل���ا����س  ال��ف��ن��ي 
عن  الك�شف  �شيتم  االأرب���ع���اء،اإذ  اليوم 
اجلوانب املرتبطة بالبطولة وقوائم 

املناف�شات املختلفة .
وع��������ًد م��������درب امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي 
،البطولة  ���ش��وداين  ر���ش��ا  ،ال��ت��ون�����ش��ي 
جاهزية  الإخ����ت����ب����ار  م��ه��م��ة  ف���ر����ش���ة 
ع���ن���ا����ش���ر امل���ن���ت���خ���ب ،����ش���م���ن اإط������ار 
املقبلة  ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات  ال��ت��ح�����ش��ري 
االأ�شيوية  ال�شباب  بطولة  خ�شو�شا 
املقررة يف �شيافة ماليزيا اعتبارا من 
املقبل  واالأوملبياد  املقبل  اأكتوبر  �شهر 
الرازيلية  يف مدينة ريودي جانريو 

.2016
واأ�شاف : احلقيقة اأن بطولة العامل 
بالعنا�شر  للزج  جيدة  فر�شة  تبدو 
غمار  ،يف  املختلفة  املنتخبات  ال�شابة 
ن�شهد غياب  ،ورمبا  املقبلة  املناف�شات 
احلالية  الن�شخة  املوؤثرة عن  النجوم 
،�شمن  ليون  البطولة يف مدينة  من 
التي  ال�شابة  امل��واه��ب  اكت�شاف  اإط���ار 

ميكن التعويل عليها يف اال�شتحقاقات 
االإماراتي  :املنتخب  واأكمل   . املقبلة 
ي�شم جمموعة من العنا�شر ال�شابة 
لال�شتفادة  كثريا  عليها  يعول  التي 
م���ن اخل�����رة امل��ي��دان��ي��ة ال���ت���ي ميكن 
املقبلة  ل��ل��م��رح��ل��ة  م��ه��م��ة  ت���ك���ون  اأن 
،من  والع����ب����ة  الع���ب���ا   18 ،ووج��������ود 
االيجابية  اجل��وان��ب  ي��ع��زز  اأن  ���ش��اأن��ه 
�شمن  تكون  اأن  ميكن  التي  الكثرية 
،وال  املطلوبة  التاأهيل  مرحلة  اإط��ار 
يف  االأن  امل��وج��ودة  العنا�شر  اأن  �شك 
اأن حتقق النتائج  مدينة ليون ميكن 
حتقق  الذي  النجاح  ،لتعزيز  اجليدة 

يف امل�شابقات املا�شية .
ي��ح��دث يف  اأن  وزاد :ه��ن��اك م��ا ميكن 
عن  نتحدث  ،ع��ن��دم��ا  البطولة  ه��ذه 
الالعب حممد القايد يف فئة تي 34 
،ا�شتنادا  املتحركة  الكرا�شي  ،�شمن 
باالألقاب  حتت�شد  التي  م�شريته  اإىل 
ي��ح��ت��ف��ظ بحظوظ  اأن����ه  ،واحل��ق��ي��ق��ة 
جيدة يف املناف�شة على املراكز االأوىل 
ولدينا اأي�شا �شهام الر�شيدي يف رمي 
مبرحلة  باتت  اأنها  ،خ�شو�شا  الرمح 

جيدة من التطور اأخريا .

واختتم : ال نن�شى العنا�شر االأخرى 
للدولة  الكثري  حتقق  اأن  ميكن  التي 
،ب����وج����ود حم��م��د بني  امل���ون���دي���ال  يف 
100 مرت للكرا�شي  �شباق  ها�شم يف 
امل��ت��ح��رك��ة ،وال�������ش���يء ذات����ه مي��ك��ن اأن 
فئة  الظاهري يف  را�شد  زميله  يفعله 
تي 54 وميكن اأن ينجح بتحقيق رقم 
املعطيات  ه��ذه  ،لكن  جديد  �شخ�شي 
قيمة  من  التقليل  تعني  ال  املتوافرة 
ال��ت��ن��اف�����س ال��ق��وي ب��ني امل�����ش��ارك��ني يف 

البطولة من دول العامل املختلفة .

فر�شة جديدة 
وبدورها اأكدت العبة املنتخب الوطني 
املمتازة  نتائجها  ،اأن  الر�شيدي  �شهام 
متنحها  امل��ا���ش��ي��ة  اال���ش��ت��ح��ق��اق��ات  يف 
امل��اأم��ول يف مونديال  املعنوي  ال��داف��ع 
ال����ع����امل ب����رم����ي ال���ق���ر����س وال����رم����ح 
،خ�شو�شا بعد اأن تابعت حت�شرياتها 
للبطولة مبع�شكري الت�شيك وتايلند 
وبطولة هولندا ،مو�شحة اأن املناف�شة 
اأبرز  ب��وج��ود  للغاية  �شعبة  �شتكون 
،لكن  االأخ���رى  ال��دول  من  امل�شاركات 
ورمبا  النجاح  اأ�شعى الدراك  اأن  املهم 

اأجنح يف كتابة التاريخ من جديد يف 
باالأمل  ،و�شاأمت�شك  فرن�شا  مونديال 
ول���ن اأخ�����ش��ى �شيئا ،ف��ه��ن��اك رغ��ب��ة يف 

الو�شول اإىل الهدف.
بتجاوز  اأجن���ح  اأن  :اأمت��ن��ى  واختتمت 
التي  ف���زاع  بطولة  يف  ال�شابق  رق��م��ي 
املا�شي يف  �شهر مار�س  اأقيمت خالل 
اإم��ارة دبي ،اإذ جنحت يف رمي الرمح 
مل�شافة 27مرتا وميكن اأن اجنح هذه 
ثالث  على  ح�شويل  و�شاأتذكر  امل��رة 
التعاون  جمل�س  بطولة  يف  ذه��ب��ي��ات 
2006 باإمارة دبي ،  التي اأقيمت يف 
وذهبيتي ببطولة اآرفورا يف ا�شرتاليا 
امل���ي���دال���ي���ات  ج����ان����ب  ،اإىل   2009
االأخرى التي ح�شلت عليها يف بطولة 
�شندل فنجن باأملانيا 2009 برونزية 
هولندا2010  يف  اأوروب�����ا  وب��ط��ول��ة 
ف�����ش��ي��ة وب���رون���زي���ة ،ون���ت���ائ���ج اأخ����رى 
دواخلي  يف  وع��ززت��ي  الثقة  منحتني 
�شيئا  اأ�شنع  اأن  ميكن  باأنني  ال�شعور 
العاملي  املحفل  ه��ذا  يف  لوطني  جيدا 

املهم .
خمي�س  م������رمي  ال����الع����ب����ة  واأك����������دت 
تكلل  اأن  ت��ت��م��ن��ى  اأن���ه���ا  امل���ط���رو����ش���ي 

فرن�شا  م����ون����دي����ال  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���ا 
ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى رق���م ج��دي��د ،برغم 
امل���ن���اف�������ش���ة ال�����ش��ع��ب��ة امل���ت���وق���ع���ة من 
امل�����ش��ارك��ات يف ال��ب��ط��ول��ة م��ن ال���دول 
االأخرى ،مو�شحة اأن مع�شكري اأملانيا 
،يدفعها  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر  وال��ت�����ش��ي��ك 
للتفاوؤل باأن هناك ما ميكن اأن يكون 
واق��ع��ا ج��ي��دا يف ح���ال م�شت االأم���ور 

على ما يرام .
التي  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
مدينة  يف  اال���ش��ب��وع  مطلع  �شتنطلق 
جيدة  فر�شة  متثل  اأن  ميكن  ل��ي��ون 
لالحتكاك والت�شلح باخلرة امليدانية 
مع  ،لكن  املقبلة  للمناف�شات  اجليدة 
ال��و���ش��ع يف االع��ت��ب��ار اإم��ك��ان��ي��ة جتاوز 

االأرقام ال�شابقة .
امل���ط���رو����ش���ي ح�����ش��ل��ت على  وك����ان����ت 
ذهبيتني يف بطولة غرب اآ�شيا الألعاب 
القوى للمعاقني 2008 يف االإمارات 
العاملية  االأل���ع���اب  ب��ط��ول��ة  ،وف�����ش��ي��ة 
لل�شلل والبرت 2009 بالهند وف�شية 
للمعاقني  االآ���ش��ي��وي��ة  االأل���ع���اب  دورة 
وبرونزية  بال�شني  جوانزهو2010 
والبرت  لل�شلل  العاملية  االأل��ع��اب  دورة 

بطولة  وذهبية   ،  2011 بال�شارقة 
فزاع الدولية الألعاب القوى 2012 

الدولية  ال��ت�����ش��ي��ك  ب��ط��ول��ة  وذه��ب��ي��ة 
الألعاب القوى برنو 2012 .

االيطالية  �شرتي�شا  مدينة  �شتكون 
والتي تقع �شمال مدينة ميالنو على 
ب��ح��رية م��اج��ي��وري اخلالبة  ���ش��ف��اف 
حدث  حتت�شن  اأوروب��ي��ة  مدينة  اأول 
بطولة العامل للزوارق ال�شريعة اك�س 
جمعية  جنحت  بعدما   2013 ك��ات 
املحرتفني الدولية للزوارق ال�شريعة 
اأي�����ه اجل���ه���ة املروجة  ب���ي  ب���ي  دب��ل��ي��و 
وامل�شرفة على احلدث يف توقيع اتفاق 
تاريخي مع ال�شلطة املحلية للمدينة 
ال���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة ومل�����دة ثالث 

�شنوات اعتبارا من العام احلايل. 
بحرية  يف  امل��ح��رك��ات  ه��دي��ر  و�شيعلو 
ماجيوري التي تقع يف �شمال ايطاليا 
بالقرب من احلدود مع �شوي�شرا يوم 
املقبل  ال�شهر  احل��ادي والثالثني من 
اجلولة  ف���ع���ال���ي���ات  ان����ط����الق  م���وع���د 
ال��راب��ع��ة م���ن ب��ط��ول��ة ال���ع���امل والتي 
انطلقت من مياه االإمارات من خالل 

االأوىل يف  ال���ث���الث  اإق���ام���ة اجل�����والت 
ابوظبي ودبي. 

وقال �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي 
رئي�س جمل�س ادارة جمعية املحرتفني 
بي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية 
تاأتي  اإن اخل��ط��وة اجل���دي���دة  اي���ه  ب��ي 
كدليل على م�شاع اجلمعية وخططها 
العاملية  نحو  بقوة  اجل��ادة لالنطالق 
كهدف و�شعه جمل�س االإدارة من اجل 
تو�شيع دائرة هذه الفئة من ال�شباقات 
ال���ع���امل حيث  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه��ا يف  وزي�������ادة 
خارجية  حم��ط��ة  اأول  اي��ط��ال��ي��ا  ت��ع��د 
من  ك��ف��ك��رة  انطلقت  ال��ت��ي  للبطولة 
العديد من  احت�شنت  التي  االإم���ارات 
اأ�شبحت اليوم هذه  اإن  ال�شباقات اإىل 
الناجحة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ري��ا���ش��ة 
ال�شياحي  ال��رتوي��ج  يف  ت�شهم  وال��ت��ي 
بف�شل مميزاتها خا�شة �شعبيتها بني 
حمبي الريا�شات البحرية باعتبارها 

االأقل تكلفة اقت�شاديا. 
وج�������اء اإع��������الن اخل����ط����وة اجل����دي����دة 
للزوارق  الدولية  املحرتفني  جلمعية 
ال�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب���ي ب���ي اأي�����ه خالل 
عقد  ال��ذي  املو�شع  ال�شحايف  امل��وؤمت��ر 
خالد  ال��دك��ت��ور  االيطالية  املدينة  يف 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��زاه��د  حممد 
الدولية  امل��ح��رتف��ني  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
اأيه(  ال�شريعة )دبليو بي بي  للزوارق 
الزفني  �شيف  ع��ارف  العاملي  والبطل 
الفيكتوري  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير 
املدينة  ع��م��دة  ميال  دي  وك��ان��ي��و  تيم 
ود.غايتانو لو�شاب نائب العمدة و�شيد 
للجمعية  ال���ع���ام  االأم�����ني  ���ش��ال��ح  ب���ن 
املحلي  امل������روج  ب���ر����ش���ايل  وروب����رت����و 
العلميات  م��دي��ر  �شي�شنا  وب��ا���ش��ك��وايل 
ال�شباقات.   مدير  بلي�شا  و�شبي�شتيان 
الزاهد  ال��دك��ت��ور خ��ال��د حممد  واك���د 
املحرتفني  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 

بي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية 
مدينة  ا�شت�شافة  اإع���الن  اإن  اأي���ه  ب��ي 
من  الرابعة  اجلولة  حلدث  �شرتي�شا 
بطولة العامل للزوارق ال�شريعة اك�س 
كات خالل الفرتة من 31 اأغ�شط�س 
�شبتمر  ���ش��ه��ر  م����ن  ال����ث����اين  وح���ت���ى 
املقبلني لهو اأمر رائع وجميل خا�شة 
تغادر  �شوف  التي  االأوىل  امل��رة  واإن��ه��ا 
فيها الزوارق امل�شاركة ار�س االإمارات 
جديدة  ���ش��ف��ح��ة  ل��ت��ف��ت��ح  اأوروب������ا  اإىل 
اجلمعية  اأجن���زت  بعدما  التاريخ  م��ع 
قبل  م��ن  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م  وبف�شل 
القائمني  وثقة  الدولة  يف  امل�شئولني 
اأمر الريا�شات البحرية العاملية  على 
العديد من اخلطوات يف �شبيل الرقي 
اإن  يف  و�شعته  ال��ذي  باحللم  والتقدم 
�شاحبت  ك���ات-  -اك�����س  زوارق  ت��ك��ون 
ال���ري���ا����ش���ات  يف  االأوىل  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

البحرية. 

جمعية  اإدارة  جمل�س  ب���ذل  واأ����ش���اف 
املحرتفني الدولية للزوارق ال�شريعة 
دبليو بي بي اأيه وبتوجيهات ومتابعة 
الكتبي  مرخان  بن  �شيف  �شعادة  من 
االإدارة جهودا مت�شلة  رئي�س جمل�س 
�شئون  اإدارة  يف  للمهمة  ت�شدينا  بعد 
االأول  عامنا  ننهي  اإن  وقبل  اجلمعية 
ها نحن نعقد اأول اتفاقاتنا مع احدى 
املدن العاملية والتي تراهن دائما على 
�شيما  ال  الريا�شية  االأح���داث  تنظيم 

�شباقات الزوارق ال�شريعة. 
واأو�شح اإن اجلمعية ما�شية يف حتقيق 
الغالية  ال��ث��ق��ة  وت���رج���م���ة  اأه���داف���ه���ا 
الريا�شي  املجتمع  لها  منحها  ال��ت��ي 
ال��ري��ا���ش��ي ال��ب��ح��ري ال��ع��امل��ي يف ن�شر 
والرتويج لل�شباقات البحرية وريا�شة 
ال�����ش��ري��ع��ة وخ��ا���ش��ة )اك�س  ال������زوارق 
منذ  للجمعية  ال�شرعي  االب��ن  ك��ات( 
تاأ�شي�شها عام 2005 ونحن ما�شون 

بان�شمام  و���ش��ع��دا  احل���دث  تطوير  يف 
للتعريف  ك����اأول حم��ط��ة  )���ش��رتي�����ش��ا( 
اإن ج��ه��ودن��ا م���ا تزال  ب���احل���دث رغ���م 
العرو�س  م��ن  امل��زي��د  الإي��ج��اد  مت�شلة 
ودرا�شة عدد من ملفات املدن الراغبة 

يف ا�شت�شافة البطولة العاملية. 
وار�����ش����خ ك��م��ا ذك���رن���ا م���ن ق��ب��ل فان 
ت�شت�شيف  ���ش��وف  ال��ت��ي  )���ش��رتي�����ش��ا( 
لن  العاملية  البطولة  ج���والت  اح���دي 
االأحداث  روزن��ام��ة  واح��ده��ا يف  تكون 
الكثري  هنالك  ي���زال  فما  امل��و���ش��م  ه��ا 
البطولة  �شتتجه  حيث  املفاجاآت  من 
املقبل  اأك���ت���وب���ر  ���ش��ه��ر  ذل����ك ويف  ب��ع��د 
اجلولة  حتت�شن  ال��ت��ي  ال�����ش��ني  اإىل 
اخل��ام�����ش��ة ث��م ت��ع��ود ب��ع��د ذل���ك قافلة 
االإم��������ارات  اإىل  امل�������ش���ارك���ة  ال���������زوارق 
الحت�شان جولتي اخلتام يف الفجرية 

ثم دبي.
دي ميال  ك���ان���ي���و  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 

االيطالية  ���ش��رتي�����ش��ا  م��دي��ن��ة  ع��م��دة 
اإن تقام بطولة العامل  اأنهم فخورون 
على  ك��ات-  –اك�س  ال�شريعة  للزوارق 
م��ي��اه ب��ح��رية م��اج��ي��وري خ��ا���ش��ة وان 
الكبري  احل����دث  ت��ن��ظ��ي��م  ال��ت��ع��اون يف 
املحرتفني  ج���م���ع���ي���ة  م�����ع  ����ش���ي���ك���ون 
ال��دول��ي��ة )دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي اأي����ه( والتي 
لعدد  املدينة  تنظيم  وراء جناح  كانت 
العامل  بطولة  خا�شة  ال�شباقات  من 
االأوىل  ال��ف��ئ��ة  ال�����ش��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق 

2009 و2010. 
على  ت��ع��م��ل  امل��دي��ن��ة  اإن  اإىل  واأ�����ش����ار 
حتقيق الكثري من االأه��داف ال �شيما 
يتزامن  حيث  لها  ال�شياحي  الرتويج 
احلدث مع مهرجانها ال�شنوي نهاية 
املقبلني  �شبتمر  وب��داي��ة  اأغ�شط�س 
مهما  عامال  البطولة  ح��دث  ويعتر 
اإن  اإىل  منوها  الفرتة  تلك  اإجن��اح  يف 
املدينة ي�شعدها اإن توقع على االتفاق 

ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ب��ح��رية ل��ل��ح��دث على 
م���دار ث��الث �شنوات وذل���ك م��ن واقع 
حققتها  ال���ت���ي  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ج��اح��ات 
وكانت  املا�شية  ال�شنوات  يف  البطولة 

حديث العامل.

الزفني: �ضعادة كبرية 
من جانبه ابدي البطل العاملي عارف 
�شيف الزفني املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
الكبرية  ���ش��ع��ادت��ه  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
االيطالية  �شرتي�شا  مدينة  بان�شمام 
العامل  ب��ط��ول��ة  ح���دث  روزن���ام���ة  اإىل 
)اك�������س ك�����ات( ح��ي��ث ���ش��ي��ق��ام احلدث 
للمرة االأوىل يف هذه املدينة اجلميلة 
والتي  ماجيوري  بحرية  مياه  وعلى 
كنت حمظوظا اإن اأتوج فيها من قبل 
االأوىل(  )الفئة  العامل  بطولة  خالل 
ال��ذي يحفزين الإ�شافة اجناز  االأم��ر 

اآخر باإذن اهلل يف اجلولة القادمة.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لنادي  امل��ك��ت��ب  اع��ت��م��د 
ال�����ع�����ني ل���ل���ث���ق���اف���ة وال�������ش���ط���رجن 
مونديال  اإ���ش��ت�����ش��اف��ة  ت��رت��ي��ب��ات 
املقرر  لل�شطرجن  للنا�شئني  العامل 
ال���ع���ني حتت  اإق���ام���ت���ه يف م���دي���ن���ة 
العاملي  ال�شالم  مهرجان  م�شمى  
 29 –  17 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 

دي�شمر-كانون اأول املقبل .
الثالث  ج��اء ذل��ك خ��الل االإجتماع 
برئا�شة  العني  �شطرجن  لتنفيذي 
خلريباين  ����ش���امل  ���ش��ي��ف  ����ش���ع���ادة 
للنادي  ال���ع���ام  االأم������ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الزرعوين  اأم��ني  حممد  وبح�شور 
نا�شر  والدكتور  التنفيذي  املدير 
االأن�شطة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ري 
وامل��ه��ن��د���س ط���ارق ال��ط��اه��ر رئي�س 
وم��������رمي حمد  ال����ف����ن����ي  اجل�����ه�����از 
ال�شام�شي رئي�شة الن�شاط الن�شائي 
نا�شر  ال�����دك�����ت�����ور  ع����ر�����س  وق�������د 
ال��ع��ام��ري م��دي��ر ب��ط��والت العامل 
ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني دل���ي���ال م��ت��ك��ام��ال عن 
املهرجان العاملي لل�شالم وبطوالت 
ال����ع����امل ل��ل��ف��ئ��ات ال�����ش��ن��ي��ة ومتت 
املكتب  امل����وازن����ة واط���ل���ع  م��ن��اق�����ش��ة 
التنفيذي على الت�شور الكامل ومت 
النهائي  لالعتماد  ورفعه  اعتماده 

من �شمو ال�شيخ �شلطان بن خليفة 
بن �شخبوط اآل نهيان رئي�س نادي 

العني للثقافة وال�شطرجن .
املهرجان  ي�شهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
م�����ش��ارك��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة ل��ع��دد 5000 
خمتلف  من  م�شارك  اآالف  خم�شة 
جتمع  اأك����������ر  يف  ال������ع������امل  دول 

�شطرجني على م�شتوى العامل 

خالل  العامري  الدكتور  واأو���ش��ح 
عر�س )الداتا �شو( كافة تفا�شيل 
املونديال  اإ���ش��ت�����ش��اف��ة  وت��رت��ي��ب��ات 
منذ  النا�شئني  ل�شطرجن  ال��ع��امل��ي 
للدول  ال����دع����وات  ت��وج��ي��ه  حل��ظ��ة 
امل�����ش��ارك��ة وت���ن���اول ال��ع��ر���س كافة 
للتنظيم  ال���دق���ي���ق���ة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
اللوج�شتية  اجل���وان���ب  م��ت�����ش��م��ن��ا 

والفنية وفريق العمل واملتطوعني 
بلغت  والتي  العمل  جلان  وت�شكيل 
اأب���رزه���ا جلنة  15 جل��ن��ة ف��رع��ي��ة 
العامة  وال���ع���الق���ات  اال���ش��ت��ق��ب��ال 
االإق��ام��ة واالإع��ا���ش��ة وجلنة  وجلنة 
االإعالم واملرا�شم واللجنة الطبية 
وجل����ن����ة احل�����ك�����ام واال����ش���ت���ئ���ن���اف 

وت�شجيل النتائج .

���ش��ط��رجن العني  ت��ن��ف��ي��ذي  وا����ش���اد 
والدوائر  املوؤ�ش�شات  كافة  بتعاون 
مقدمتها  ويف  امل��ون��دي��ال  الإجن����اح 
جم���ل�������س اأب�����وظ�����ب�����ي ال���ري���ا����ش���ي 
ت�شت�شيف  التي  االإم��ارات  وجامعة 
والعبة يف  اآالف الع��ب  اأربعة  نحو 
�شكن اجلامعة بينما تتم اإ�شت�شافة 
فنادق  اأف�شل  يف  ال�شخ�شيات  كبار 

العني .
خلريباين  �شيف  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
النعيمي االأمني العام على اإهتمام 
بالتفا�شيل  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
على  واحل�������ر��������س  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة 
ال�شابقة  التجارب  م��ن  اال�شتفادة 
ل��ه��ذا امل��ون��دي��ال ال��ع��امل��ي م��ن اأجل 
حدوثها  يتوقع  �شلبيات  اأي  ت��اليف 
وخ��ا���ش��ة ����ش���رورة احل���ر����س على 
للعدد  امل��ن��ا���ش��ب��ة  االإق����ام����ة  ت��وف��ري 
املتوقع  امل�������ش���ارك���ني  م����ن  ال���ك���ب���ري 
على  و�شدد  احل��دث  يف  م�شاركتهم 
و�شرورة  امل��ت��ط��وع��ني  دور  اأه��م��ي��ة 
تكاتف  م��وؤ���ش�����ش��ة  م����ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
فاعلة  عنا�شر  �شم  اإىل  باالإ�شافة 
ال���ك���وادر  م���ن  اخل�����رة  م���ن ذووي 
الوطنية يف خمتلف جلان البطولة 
اأف�شل �شورة  الإخ��راج املونديال يف 

تنظيميا وفنيا.
الطاهر  املهند�س طارق  كما ك�شف 
رئي�س اجلهاز الفني عن بدء تنفيذ 
نا�شئي  اأب��رز  وتاأهيل  تدريب  خطة 
يف  للم�شاركة  واإع���داده���م  ال���ن���ادي 
اأجل  من  العامل  نا�شئي  مونديال 
ن��ت��ائ��ج م��ت��ق��دم��ة يف هذه  حت��ق��ي��ق 

البطولة العاملية.

مورينيو ي�ضخر من الفوز بكاأ�س اليوروبا ليج !
قال جوزيه مورينيو مدرب ت�شيل�شي الذي يناف�س يف الدوري االجنليزي لكرة 
اإن الفوز بكاأ�س االندية االوروبية اليوروبا ليج لن ير�شيه مطلقا بعد  القدم 

اأ�شهر من حتقيق �شلفه االإ�شباين رفائيل بنيتز الفوز بالبطولة.
وخرج ت�شيل�شي من دور املجموعات بدوري ابطال اوروبا يف املو�شم املا�شي ليلعب 
يف كاأ�س االندية االوروبية واأح��رز اللقب بعد الفوز على بنفيكا يف النهائي يف 
�شهر مايو ايار املا�شي وقال مورينيو لهيئة االذاعة الريطانية ال اأريد الفوز 
اأمل  بخيبة  اأ�شعر  ف�شوف  البطولة  بهذه  ف��زت  اذا  االوروب��ي��ة..  االندية  بكاأ�س 
كبرية الين ال اأريد اللعب فيها وا�شاف ال اأريد اأن ي�شعر اأي من الالعبني ان 
ابطال  الفوز بدوري  ان  واأكد مورينيو  كاأ�س االندية االوروبية هي بطولتنا.  
البطولة  امل��درب الرتغايل هذه هي  بالن�شبة له وق��ال  اوروب��ا يحتل االولوية 
فيها.   جهدنا  ق�شارى  ون��ب��ذل  نخو�شها  ان  ينبغي  التي  ال��وح��ي��دة  االوروب��ي��ة 
 2004 اوروب��ا مع بورتو الرتغايل عام  ابطال  ب��دوري  الفوز  و�شبق ملورينيو 
ان��ه ي�شعى لتحقيق  واأك��د مورينيو   .2010 ان��رت ميالن االي��ط��ايل ع��ام  وم��ع 
املزيد من النجاح يف الدوري االجنليزي املمتاز بعد الفوز باللقب مرتني ابان 
فرتته ال�شابقة يف قيادة الفريق. وقال مورينيو اأهم �شيء يف كرة القدم ان نكون 

االف�شل يف املو�شم ونحاول الفوز بالدوري املحلي. 

جراحة جلي اآر �ضميث تبعده 3 اأ�ضهر 
االمريكي  ال�شلة  ك��رة  دوري  يف  �شاد�س  الع��ب  اف�شل  �شميث،  اآر  ج��ي  �شيغيب 
ركبته  يف  جلراحة  خ�شوعه  بعد  املالعب  عن  ا�شهر  و4   3 بني  للمحرتفني، 
على  للنادي  بيان  وج��اء يف  نيك�س  نيويورك  فريقه  اعلن  ما  بح�شب  الي�شرى، 
تويرت : خ�شع جي اآر �شميث لتدخل جراحي ب�شبب متزق يف الوتر الر�شفي، 
لركبته  اجل��ان��ب��ي  ال��غ�����ش��روف  لتمزق  املف�شل  تنظري  ج��راح��ة  اىل  ب��اال���ش��اف��ة 
تدريجا،  وتفاقمت  مزمنة  كانت  �شميث  ا�شابة  ان  ال��ن��ادي  وا���ش��اف  الي�شرى 
معترا انه �شيغيب بني 12 و16 ا�شبوعا وجدد �شميث عقده مع نيك�س هذا 
الوقت  �شباق مع  و�شيكون يف  �شنوات،  دوالر الرب��ع  25 مليون  ال�شيف مقابل 
للم�شاركة يف الدوري الذي ينطلق يف 29 ت�شرين االول-اكتوبر و�شجل �شميث 
اق�شي  املا�شي حيث  املو�شم  و3ر5 متابعات  نقطة  1ر18  )27 عاما( معدل 

نيويورك يف ن�شف نهائي املنطقة ال�شرقية امام انديانا بي�شرز 2-4.
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خما�شيات  مناف�شات  اأم�س  من  اأول  م�شاء  انطلقت 
ن���ادي �شباط  اأومل��ب��ي��اد  ل��ل��رج��ال �شمن  ال��ق��دم  ك���رة 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة امل��ف��ت��وح��ة ال�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��رة على 
بالنادي  امل���ق���ام���ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  اخل��ي��م��ة  م���الع���ب 
بالعا�شمة اأبوظبي. وحقق فريق اآي جي جي بداية 
االأوىل  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �شمن  البطولة  يف  ق��وي��ة 
فريق  مناف�شه  اكت�شح  بعدما  االأوىل  املجموعة  من 
ال�شركة العربية ب�شتة اأهداف مقابل ال �شيء ليعلن 
اآي جي جي عن نف�شه مبكراً وي�شع اأول ثالث نقاط 

يف ر�شيده ويت�شدر املجموعة االأوىل.
م����ن فر�س  ج����ي  ج����ي  اآي  ف���ري���ق  ومت���ك���ن الع���ب���و 
اللقاء ومل يجدوا  التامة على جمريات  �شيطرتهم 
�شعوبة يف تخطي مناف�شهم ال�شركة العربية والذي 

بدا م�شت�شلماً متاماً ومل يظهر اأي مقاومة تذكر.
 5 ب��الل �شويف  ال��الع��ب  اآي ج��ي ج��ي  �شجل لفريق 
اليوم  يف  البطولة  ه���دايف  قائمة  ليت�شدر  اأه����داف 
ال�شاد�س  الهدف  اأح��رز  بينما  املناف�شات،  من  االأول 

زكريا كويري.
ا�شتطاع  ذاتها  املجموعة  �شمن  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
اك�شرتامك�س  بلومينجتون من تخطي فريق  فريق 
املركز  ليحتل  وح��ي��د  ه��دف  مقابل  اأه���داف  بثالثة 
ال��ث��اين ب��ف��ارق االأه�����داف ع��ن اآي ج��ي ج���ي، و�شجل 
لبلومينجتون اأبوت�شي فيكتور واأولوا�شي وكري�شتيان 
اك�شرتامك�س حممد  اأح���رز ه��دف  ك��وام��ي، يف ح��ني 
مكون  حتكيم  طاقم  املباراتني  واأدار  �شيد.  حممود 
احلكم  باإ�شراف  نعمان  ونبيل  احلمادي  يعقوب  من 

الدويل ال�شابق الكابن فريد علي ع�شو جلنة كرة 
القدم بالبطولة.

مباريات  �شمن  ل���ق���اءات   4 االأرب���ع���اء  ال��ي��وم  وت��ق��ام 
مناف�شه  اآي جي  فريق  يواجه  االأوىل حيث  اجلولة 
القوات اجلوية والدفاع اجلوي يف العا�شرة والن�شف 
م�شاء، ويلتقي فريق زيدان مع موؤ�ش�شة عبد احلمد 
خ����وري ل��ل��ت��ج��ارة يف احل���ادي���ة ع�����ش��ر م�����ش��اًء �شمن 

املجموعة الثالثة.
جتمع  مواجهتني  ال��راب��ع��ة  املجموعة  ت�شهد  بينما 
االأوىل بني اإيه اآي اإ�س واالحتاد الريا�شي للجامعات 
يف احل���ادي���ة ع�����ش��ر وال��ن�����ش��ف، ب��ي��ن��م��ا ي��ل��ت��ق��ي فريق 

ال�شامبا مع �شركة اأ�شمبلي بوينت منت�شف الليل.
كما �شتقام بتمام ال�شاعة العا�شرة والن�شف من م�شاء 
اليوم يف قاعة ال�شينما بنادي �شباط القوات امل�شلحة 
 ، لل�شيدات  ال��ق��دم  ك���رة  خما�شيات  م�شابقة  ق��رع��ة 
على  وامل�����ش��رف��ني  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  ممثلي  بح�شور 

امل�شابقة التي �شتنطلق بعد غد اجلمعة.
اللجنة  ع�شو  الغيثي  نا�شر  املقدم  اأك��د  جانبه  من 
العليا املنظمة الأوملبياد نادي �شباط القوات امل�شلحة 
القدم  ك��رة  خما�شيات  من  االأول  اليوم  مباريات  اأن 
جاءت قوية مما ينبئ على اأن البطولة �شوف ت�شهد 
�شراعاً قوياً بني الفرق ال� 17 امل�شاركة، م�شرياً اإىل 
اإال اأن  اأن الفرق قدمت م�شتوى جيد اإىل حد كبري 
يف  خ�شو�شاً  ال��وق��ت  م��رور  م��ع  يرتفع  �شوف  االأداء 
بني  �شر�شة  مناف�شة  ت�شهد  والتي  احلا�شمة  االأدوار 
اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  املتاأهلة.  الفرق 

مناف�شات كرة القدم يف يومها االأول اإال اأن احل�شور 
اجل���م���اه���ريي ك����ان ال ب���اأ����س ب���ه ون��ت��وق��ع اأن ي����زداد 
احل�شور اجلماهريي يف املباريات القادمة، وقال بال 
�شك مناف�شات خما�شيات كرة القدم للرجال حتظى 
باعتبارها  ال�شباط  ن��ادي  اأوملبياد  يف  بالغة  باأهمية 
اللعبة االأكر �شعبية، وناأمل اأن تاأتي كما هو متوقع 

كعادتها يف البطولة كل عام.
ال�شابق  ال��دويل  اأع��رب فريد علي احلكم  من جهته 
بالبطولة  القدم  ك��رة  على  امل�شرفة  اللجنة  وع�شو 
عن �شعادته بانطالق خما�شيات كرة القدم للرجال، 
نخبة  عليها  ي�شرف  القدم  ك��رة  مباريات  اأن  م��وؤك��داً 
من احلكام املميزين والذين حر�شت اللجنة العليا 

املنظمة على تواجدهم الإدارة مباريات البطولة.
وقال منلك حكاماً على قدر عال من الكفاءة والتميز 
ويعزز  ال��ب��ط��ول��ة،  م�شتوى  رف��ع  يف  ي�شاهم  م��ا  وه��و 
امل�شاركة،  الفرق  بني  اأي�شاً  التناف�شية  القدرات  من 
م�شرياً اإىل اأن اأوملبياد نادي ال�شباط اأ�شبحت متثل 
بالغة  اأهمية  ملا لها من  االإم��ارات  اأيقونة يف ريا�شة 
من  املتوا�شلة  وبالرعاية  الكرمي  رم�شان  �شهر  يف 
اآل نهيان نائب رئي�س  �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 

جمل�س الوزراء، وزير �شئون الرئا�شة.

القدم  كــرة  بطولة  يف  متاأهلني  ثمانية 
االإلكرتونية-بالي �ضتي�ضن 

م���ازال���ت امل��ن��اف�����ش��ة ���ش��دي��دة يف ب��ط��ول��ة ك���رة القدم 
للدور  التاأهل  اجل  من  �شتي�شن  بالي  االلكرتونية 

لتاأهل  تناف�شا  اأك��ر  يكون  اأن  يتوقع  ال��ذي  ال��ث��اين 
اأم�س  اللعبة، وت��اأه��ل  االأك���ر خ��رة يف جم��ال ه��ذه 
املتاأهلني  ك��ب��ار  اىل  ان�شموا  الع��ب��ني  ثمانية  االأول 
، �شياح علي  املنهايل  64 وهم:خالد حممد  للدور 
���ش��ل��ط��ان امل��ن�����ش��وري، اأح���م���د ب���ن ع��ب��د اهلل وه���الن، 
ح�شن عبد اهلل وهالن، اأمين ح�شن النعيمي. �شامل 
اأحمد الريك، عامر عبد اهلل املنهايل، يو�شف علي 

احلمادي.
اأح��م��د عبد اهلل وه��الن بالبطولة   واأ���ش��اد ال��الع��ب 
جمعت  اأنها  موؤكدا  اجلميع  بني  االأخوية  واملناف�شة 
على  باملنظمني  واأ���ش��اد  رم�شان  �شهر  يف  االأ���ش��دق��اء 
بالبطولة اىل جانب  ي�شارك  اأنه  ، م�شريا  البطولة 
اأخيه ح�شن ، باعتبار امل�شابقة واحدة من البطوالت 

املهمة والداعمة للتفاعل االجتماعي بني ال�شباب .

يف مناف�ضة حما�ضية ناعمة
ال���دور  22 الع��ب��ة اىل  م��ن��ه��ن  ت��ت��اأه��ل  رام���ي���ة   26

التمهيدي الثاين
انطلقت يف  والتي  لل�شيدات  الرماية  �شهدت بطولة 
االأول  اأم�س  انطلقت  والتي  االأول  التمهيدي  دوره��ا 
لظروف  راميتني  اع��ت��ذار  بعد  رام��ي��ة   26 م�شاركة 
خمتلفة مناف�شة �شديدة بني الراميات ، فكل منهن 
اأمام  الوجود  الإثبات  للنهائيات  الو�شول  يف  ترغب 
ال��رج��ال يف ال����دور ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��ف��وز ب��اإح��دى املراكز 
ال�شتة االأوىل والتي �شتحظى بخطف اإحدى اجلوائز 

الكرى املخ�ش�شة لهذه املناف�شات .

للرجال  التمهيدي  ال����دور  ف���ان  م��ع��روف  ه��و  وك��م��ا 
وال�شيدات يقام على مدى يومني ليتاأهل عدد معني 
اىل الدور النهائي لتحديد االأبطال ال�شتة تنازليا . 
وكان اليوم االأول للدور التمهيدي لرماية ال�شيدات 
قد اأ�شفر عن تاأهل 22 رامية اىل الدور التمهيدي 

الثاين املوؤهل اىل االأدوار النهائية .

البولينغ 
ا�شتداد املناف�شة يف الت�شفيات التمهيدية

يف  ق��وي��ة  ببطولة  يب�شر  امل�شتوى   : خمي�س  اأح��م��د 
البولينغ

االأوملبياد  يف  م�����ش��واره��ا  البولينغ  م�شابقة  ت��وا���ش��ل 
ال��رم�����ش��اين ل���ن���ادي ال�����ش��ب��اط ب���ال���ي���وم ال���ث���اين يف 
الر�شمي  االف��ت��ت��اح  ي��وم  يف  توقفها  بعد  مناف�شاتها 
الت�شفية  يف  الالعبني  نتائج  وتقاربت   ، لالأوملبياد 
املناف�شة بني  ا�شتدت  ، حيث  الرجال  الثانية يف فئة 
خا�شوها  ال��ت��ي  ال�شتة  االأ����ش���واط  ط���وال  ال��الع��ب��ني 
تقارب  ع��ن  حققوها  ال��ت��ي  نتائجهم  م��ع��دل  لينتج 

ملحوظ . 
الثانية لالعبني  الت�شفية  االأول يف  املركز  وجاء يف 
حممد  يليه  نقطة   206 مب��ع��دل  اجل���الف  ع���ادل 
�شعيد  ب��ا���ش��ل  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  ويف   201.8 ح��ري��ز 
 193.8 املا�س  عبداهلل  الرابع  املركز  ويف   196.6
 183.3 امل��ط��رو���ش��ي  امل��رك��ز اخل��ام�����س حم��م��د  ويف 
180.1 ويف املركز  ويف املركز ال�شاد�س �شامل املا�س 
الثامن  امل��رك��ز  ويف   160.5 خمي�س  �شامل  ال�شابع 

في�شل عبيد 140.3 . 
ومن جانبه اأكد اأحمد خمي�س )رئي�س جلنة البولينغ 
االأوملبياد  بان بطولة   ) للبطولة  املنظمة  اللجنة  يف 
اأخ����ذت مكانتها من  ال�����ش��ب��اط  ل��ن��ادي  ال��رم�����ش��اين 
بني البطوالت الرم�شانية يف دولة االم��ارات وعلى 
م�شتوى املنطقة ، فقد اأ�شبحت حمط اأنظار جميع 
هذا  ونيل  فيها  للم�شاركة  ومق�شدهم  الريا�شني 
ال�شرف ، وكما ن�شاهد اأن عدد امل�شاركني يف البطولة 
الرم�شانية يتزايد من �شنة اىل اآخرى ، وهذا دليل 

على جناح البطولة من عام اىل اآخر . 
املناف�شة  ب��اأن  حمي�س  اأو�شح  البولينج  ريا�شة  وع��ن 
الثاين ت�شهد تناف�س �شديد بني  اأالن يف يومها  اىل 
ال��ت��ي قدمها  ال��ك��ب��رية  امل�����ش��ت��وي��ات  ال��الع��ب��ني بحكم 
�شدة  ترتفع  اأن  ونتوقع   ، يومني  اأول  يف  الالعبني 
الفني  فامل�شتوى   ، اي�شاً  القادمة  ب��االأي��ام  املناف�شة 
فمناف�شة   ، وارد  االأق���وى  وال��ت��واج��د  ب��اخل��ري  يب�شر 
ال��ب��ول��ي��ن��ج جت���ذب ج��م��ي��ع مم��ار���ش��ي ه���ذه الريا�شة 
القبي�شي  خليفة  حممد  بها  ي�شارك  كما   ، بالدولة 
منتخب  اع�شاء  باالإ�شافة   ، البولينج  اإحت��اد  رئي�س 

االإمارات االأول وال�شباب . 
بدولة  الوافدين  ع��دد من  اي�شاً  ي�شارك   : واأ���ش��اف 
اأن هناك وف��ود خليجية  ، كما  االم��ارات يف املناف�شة 
يزيد  مم��ا  ال��ق��ادم��ة  االأي����ام  يف  للم�شاركة  �شتح�شر 
البطولة قوة وتناف�شية اأكر ، و�شتبداأ مناف�شات فئة 
20 �شنة ومادون يوم ال�شبت القادم مب�شاركة وا�شعة 

من الالعبني اي�شاً .

حتت رعاية اللواء عبدالرحمن حممد رفيع رئي�س جمل�س اإدارة مفو�شية 
القدم  ك��رة  بطولة  دب��ي  ك�شافة  مفو�شية  مبقر  ،اأن��ط��ل��ق��ت  دب��ي  ك�شافة 
الرم�شانية الثانية للموؤ�ش�شات والتي تقام بالتعاون مع جمموعة �شركات 
و�شركة  واالمن��اء  للتجارة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  من  وبرعاية  هايت�س،  ري��ال 
بريجيت للتدريب على الوقاية ومكافحة احلريق مب�شاركة 10 فرق مت 

تق�شيمها ملجموعتان، حيث ت�شتمر البطولة ملدة اأ�شبوعان. 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شام�شي  ب��الل  اهلل  عبد  االإف��ت��ت��اح  ح�شر 
علي  رح��م��ة  وخ��ل��ي��ل  دب���ي،  ك�شافة  ملفو�شية  التنفيذية  اللجنة  ورئ��ي�����س 
�شهداد  ابراهيم  فاخر  وال�شيد   ، البطولة  وم��دي��ر  دب��ي  ك�شافة  مفو�س 
عالقات  م��دي��ر  علي  رح��م��ة  م��ه��دي  وال�شيد   ، هات�س  ري���ال  �شركة  م��دي��ر 
العامة يف املوؤ�ش�شة الوطنية للتجارة واالمناء ، وال�شيد خليفة ال�شيباين 
مدير �شركة بريجيت للتدريب على الوقاية ومكافحة احلريق، والرائد 
حممد  وج��ا���ش��م  االدارة،  جمل�س  ع�شو  ال��رح��وم��ي  علي  جمعة  ال��دك��ت��ور 
ح�شني ع�شو جمل�س االدارة رئي�س جلنة الت�شويق وقال خليل رحمه علي 
باأن املفو�شية حري�شة على تنفيذ االأن�شطة الريا�شية اإىل جانب اأن�شطتها 
ال�شباب من خماطر  الريا�شية حتمي  االأن�شطة  وان  ،خ�شو�شا  الك�شفية 
عبدالرحمن  واللواء  ال�شباب،  وكيان  م�شتقبل  تهدم  الذي  الفراغ  اأوق��ات 
حممد رفيع حري�س من خالل توجيهاته املبا�شرة على تفعيل الرامج 
توجهنا  لهذا  رم�شان  �شهر  خالل  اأو  ال�شيف  بفرتة  خ�شو�شا  ال�شبابية 
منهم  جتاوب  وال�شركات،ولقينا  للموؤ�ش�شات  بطولة  عقد  نحو  العام  هذا 

ب�شكل ملفت.
اإلتزمت بقوانني البطولة و�شروطها  املوؤ�ش�شات  باأن  واأ�شاف خليل رحمه 
البطولة  باأن جناح  االأوىل ونتوقع  ،رغم م�شاركتهم  بالبطولة  واإنتظموا 
بدت بوادرها منذ االأيام االأوىل للبطولة، مو�شحاً باأن ك�شافة دبي تنظم 
بطولة رم�شانية للمرة الثانية ،حيث اإ�شت�شافت يف العام املا�شي البطولة 
النهاية،  خلط  بها  وال�شري  املطلوب  النجاح  حتقيق  من  ومتكنت  االويل 
وبعد اخلرة الكبرية التي اإكت�شبها فريق العمل نظرت ك�شافة دبي تنظيم 
 ، الوطنية  املوؤ�ش�شة  البطولة،  يف  �شارك  وال�شركات.   املوؤ�ش�شات  بطولة 
حلويات ال�شفار ، دبي، ريال هات�س اأ، دناتا، زعبيل ، ريال هات�س ب ، اأو�شني 

مارين ، م�شرف عجمان ، دوغاز .  

••العني - الفجر:
ت��وا���ش��ل��ت م�����ش��اء اأم�����س ول��ل��ي��وم ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل م��ن��اف�����ش��ات البطولة 
ملم   9 وامل�شد�س  وال�شوزن  ال�شكتون  البندقية  لرماية  الرابعة  الرم�شانية 
مب�شاركة  واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني  نادي  حالياً  ينظمها  والتي 
تقام  التي  البطولة  وت�شهد   . والنا�شئني  ال��رج��ال  فئتي  م��ن  كبرية  اأع���داد 
رعاية جمل�س  للفرو�شية حتت  العني  بنادي  الرماية  فعالياتها على ملعب 
اأبوظبي الريا�شي، مناف�شات قوية بني امل�شاركني وتبداأ يومياً من التا�شعة 
اخلام�س  يف  تختتم  و���ش��وف  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  �شباح  م��ن  الثانية  حتى  م�����ش��اًء 

والع�شرين من �شهر رم�شان الكرمي. ومن جهة اأخرى بلغ عدد امل�شاركني 
والنا�شئني  ال��رج��ال  م��ن  راٍم  امل��ائ��ة  م��ن  يقرب  م��ا  االأول  اأم�����س  يف مناف�شات 
الذين اأظهر بع�شهم مهارات عالية ما يوؤكد اأن م�شتقباًل باهراً �شيكون يف 
انتظارهم. ومن جانبه اأ�شاد �شيف مانع ال�شام�شي مدير نادي الرماية بنادي 
احلدث  لهذا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
بالدعم الكبري الذي يقدمه جمل�س اأبوظبي الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان واهتمامه الكبري بهذه البطولة االأمر الذي �شجع 
اأعداداً كبرية من ال�شباب املواطنني على امل�شاركة و اأتاح لهم الفر�شة لتزجية 
املزيد من  ال�شهر الف�شيل يف بطولة ترفع من م�شتواهم وتك�شبهم  اأوق��ات 

اخلرة. وقال ال�شام�شي اإن اأعداداً كبرية من الرجال والنا�شئني وال�شيدات 
يحر�شون يومياً على الت�شجيل للم�شاركة يف البطولة الفتاً اإىل اأن الت�شجيل 
اأي قبل  الكرمي  �شهر رم�شان  والع�شرين من  الرابع  �شيكون مفتوحاً حتى 
اأن اللجنة املنظمة قد  اأو�شح  24 �شاعة من اليوم اخلتامي للبطولة. كما 
خ�ش�شت جوائز قيمة للفائزين االأوائل يف هذه البطولة م�شيداً يف الوقت 
على  وحر�شهم  وال�شيدات  والنا�شئني  الرجال  من  الكبري  باالإقبال  نف�شه 
التواجد بنادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف للت�شجيل وامل�شاركة . 
اإن حدة التناف�س بني امل�شاركني تزداد ب�شكل يومي وقد قدم بع�شهم  وقال 

م�شتوى طيباً واأفرز مهارة عالية يف هذا النوع من الريا�شة .

ت�ضهد يوميًا م�ضاركة اأعداد كبرية

التناف�س ي�ضتد يف بطولة الرماية الرم�ضانية الرابعة بنادي العني للفرو�ضية

4 مباريات يف اليوم الثالث خلما�ضيات كرة القدم للرجال اليوم

اآي جي جي يكت�ضح ال�ضركة العربية ب�ضدا�ضية وبلومنجتون يتخطى اإك�ضرتامك�س بثلثية

مب�ضاركة 10 فرق

انطـــــلق بطولـــة ك�ضافـــــة دبــــي الكرويــــــة الرم�ضانيـــــة للموؤ�ض�ضــــــــات
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بح�شور ورعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س دبي 
ال�شبا  ند  بطولة  مناف�شات  توا�شلت  الريا�شي، 
الرم�شانية االأ�شخم من نوعها يف دبي مبجموع 
 5 وت�شم  دره���م،  م��الي��ني   6 يبلغ  مالية  ج��وائ��ز 
ال�����ش��االت ،  م�شابقات ري��ا���ش��ي��ة وه���ي: ك���رة ق���دم 
الكرة الطائرة ، �شباق الدراجات الهوائية و�شباق 
ند ال�شبا الدويل االأول للجري وريا�شة بادل تن�س 
الريا�شية  ال�شالة  مناف�شاتها  وحتت�شن  اأي�شا، 
من  الثاين  حتى  وتتوا�شل   ، ال�شبا  بند  احلديثة 
ريا�شي   1500 مب�شاركة  املقبل  اأغ�شط�س  �شهر 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ووا���ش��ل  ودويل.  حملي 
يف  املناف�شات  ح�شور  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
�شالتي الكرة الطائرة والبادل تن�س ، وقد حر�س 
بعد  بهم  واللقاء  الالعبني  ت�شجيع  على  �شموه 
و  اخلا�شرين  معنويات  م��ن  رف��ع  حيث  امل��ب��اري��ات 
املباريات  خ��الل  ق��دم��وه��ا  ال��ت��ي  بجهودهم  اأ���ش��اد 
والتقط ال�شور التذكارية معهم كما هناأ الفائزين 
للدور  العبور  بطاقة  ونيل  ال��رائ��ع  اأداءه����م  على 
التايل واالقرتاب من املناف�شة على لقب البطولة 

وحتقيق اجناز ريا�شي مميز .
وقد عر الالعبون من الفائزين واخلا�شرين عن 
والتي  �شموه  من  الرائعة  اللفتة  بهذه  �شعادتهم 

االن�شانية  وم��ب��ادرات��ه  خ�شاله  ك���رمي  م��ن  تنبع 
املعروفة ، وكذلك من كونه ريا�شي �شامل وبطل 
عاملي يدرك قيمة املجهود الذي يبذله الريا�شيون 
يف �شبيل حتقيق االجنازات ، وقال عدد من اأع�شاء 
ربع  ال���دور  يف  خ�شارتهم  بعد  داي��ف  �شكاي  فريق 
النهائي لكرة الطائرة اأمام فريق ور�شان 11 باأن 
م�شاعر احلزن للخ�شارة تبددت بعد اأن تقدم منهم 
اأ�شاد بجهدهم ومثابرتهم وحر�س على  و  �شموه 
ال�شورة  والتقاط  منهم  الع��ب  كل  اأزر  من  ال�شد 
التذكارية معهم ، وقالوا  يف هذه اللحظة �شعرنا 
باأننا فائزون فعال ، الأن اجلائزة الكرى بالن�شبة 
لنا هي لقاء �شمو ه و�شماع كلمات االطراء منه ، 

وقد حتقق ذلك فكنا جميعا فائزون .
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ح��ر���س  كما 
مناف�شات  اللقاء مع العبي  اآل مكتوم على  را�شد 
اخلا�شرين  م��ع��ن��وي��ات  ب��رف��ع  وق���ام  تن�س  ال���ب���ادل 
وتهنئة الفائزين ، كما ق�شى �شموه بع�س الوقت 
ح�شر  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من  �شبي  مع 
واال�شتمتاع  البطولة  مباريات  ملتابعة  ذوي��ه  م��ع 
رائعة  ان�شانية  ب���ادرة  فكانت  ال��رائ��ع��ة  ب��اأج��وائ��ه��ا 
ال�شريحة  وه���ذه  ال�شبي  ه���ذا  جت���اه  ���ش��م��وه  م��ن 
ورعاية  اهتماما  �شموه  يوليها  التي  املجتمع  من 
لهم  �شنوية  ب��ط��والت  بتنظيم  ي��اأم��ر  و  ك��ب��ريي��ن 

ل����ذوي االحتياجات  ف����زاع  ب��ط��والت  ا���ش��م  حت��م��ل 
اإىل  ح�شرت  التي  اجلماهري  وك��ان��ت    . اخلا�شة 
اأول  ليلة  عا�شت  قد  ال�شبا  بند  احلديثة  ال�شالة 
م���ن اأم�������س م��ن��اف�����ش��ات ح��اف��ل��ة ب����االإث����ارة يف ختام 
م���ب���اري���ات ال�����دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي مل�����ش��اب��ق��ة الكرة 
ال��ت��ي جمعت بني  امل��ب��اراة  ال��ط��ائ��رة، خ�شو�شا يف 
فريقي نا�س واجلوكر وكانت الغلبة فيها لفريق 
نا�س بثالثة اأ�شواط مقابل �شوطني بواقع )25-
18، 20-25، 21-25، 25-15 و16-18(، 
اأكر  اللقاء  خالل  التقدم  الفريقان  تبادل  حيث 
من مرة خ�شو�شا يف ال�شوط الفا�شل الذي �شهد 
تقلب النتيجة بينهما حتى ح�شم العبو االأمر يف 

نهاية املطاف.
و�شرب فريق نا�س موعدا يف الدور ن�شف النهائي 
مع فريق ور�شان 11 الذي تفوق بدوره على فريق 
�شكاي دايف بثالثة اأ�شواط نظيفة بواقع )25-
15 و25-16 و25-21(، يف مباراة برزت فيها 

خرة العبو ور�شان 11 حامل اللقب.
قد  النهائي  ن�شف  ال���دور  ي��ك��ون  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اأقيم يف �شاعة متاأخرة ليلة اأم�س االأربعاء على اأن 
تقام املباراة النهائية يوم 2 اأغ�شط�س املقبل، فيما 
يف  الثالث  املركز  �شاحب  حتديد  مباراة  ي�شبقها 

االأول من اأغ�شط�س املقبل.

العالمة الكاملة لفريق اأنكل �ضعيد 
جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  �شمو  وا���ش��ل 
اآل مكتوم، عرو�شه القوية يف م�شابقة بادل تن�س 
بعدما قاد فريق اأنكل �شعيد لتحقيق الفوز يف �شت 
التمهيدية  ل���الأدوار  الثانية  املرحلة  يف  مباريات 
ت�����ش��در ب��ه��ا ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة جمددا 
6 نقاط، متقدما على فريق زايد الذي  بر�شيد 
االأ���ش��واط عن  بفارق  3 نقاط  ثانيا بر�شيد  جاء 
جاء  فيما  فالن�شيا،  فريق  الثالث  املركز  �شاحب 

فريق اأهلي باملركز الرابع دون اأي نقطة.
الكاملة  ال��ع��الم��ة  ���ش��ع��ي��د  اأن���ك���ل  ف��ري��ق  وح�����ش��د 
بقيادة �شمو ال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن جمعة اآل 
مكتوم، بعدما كان قد حقق الفوز يف �شت مباريات 
وقد  اأي�شا،  التمهيدية  ل���الأدوار  االوىل  باملرحلة 
فيما  �شوطا   80 ال��ع��ام  باملجموع  ال��ف��ري��ق  ك�شب 

خ�شر 12 �شوطا فقط.
من جانبه ت�شدر فريق حديدي ترتيب املجموعة 
هاري  ف��ري��ق  وج���اء  ن��ق��اط،   6 بر�شيد  اخلام�شة 
3 ن��ق��اط ي��ل��ي��ه باملركز  ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ر���ش��ي��د 
1 متاأخرا بفارق االأ�شواط،  الثالث فريق جمريا 
اأي  دون  الرابع فريق كومبتون  باملركز  فيما حل 

نقطة.

مـــبـــاراة ا�ــضــتــعــرا�ــضــيــة عــاملــيــة يف كــرة 
ال�ضاالت

يوليو(   18( اخل��م��ي�����س  ال���ي���وم  م�����ش��اء  ت��ن��ط��ل��ق 
4 مباريات  ب��اإق��ام��ة  ال�����ش��االت  ق��دم  ك��رة  م�شابقة 
بالدور التمهيدي، ويلتقي فريقا اجلوكر والطف 
االأوىل،  واملجموعة  امل�شابقة  مباريات  افتتاح  يف 
اأف جي يف نف�س  نا�س وبي  يلتقي بعدها  اأن  على 
الثانية:  امل��ج��م��وع��ة  يف  يلتقي  فيما  امل��ج��م��وع��ة، 
11 مع ا�شطبل ف��زاع و�شكاي داي��ف دبي  ور���ش��ان 

مع احلر�س.
و�����ش����ت����ك����ون االأن�������ظ�������ار م����وج����ه����ة ن����ح����و امل�����ب�����اراة 
اال�شتعرا�شية الدولية التي تقام يوم غد اجلمعة 
نخبة  مب�شاركة  م�شاء،  العا�شرة  ال�شاعة  وتنطلق 
قدم  ك��رة  الع��ب  اأف�شل  يتقدمهم  الالعبني  م��ن 
���ش��االت يف ال��ع��امل ال��رازي��ل��ي ال��ي�����ش��ان��درو روزا 
ف��ي��ريا امل��ع��روف ب��ا���ش��م ف��ال��ك��او و���ش��اح��ب امل�شرية 
ال��ذه��ل��ة ع��ل��ى ���ش��واء م��ع االأن���دي���ة ال��ت��ي مثلها اأو 
مباراة   201 معه  خ��ا���س  ال���ذي  ب���الده  منتخب 
لقب  الإح����راز  وق���اده  ه��دف��ا   339 خاللها  �شجل 
كاأ�س العامل عامي 2008 و2012، فيما اختري 

اأف�شل العب يف العامل لعدة مرات.
كما ي�شارك يف اللقاء اال�شبانيان ميجلني واليك�س، 
البلجيكي من اأ�شل مغربي �شفيان املرني�شي، اإىل 

باإ�شبانيا،  جانب املغربي فوؤاد العمراين املحرتف 
دارنيه،  �شيان  والفرن�شي  اأك��ازون  نبيل  الهولندي 
اإىل جانب �شت من العبي منتخبنا الوطني لكرة 

ال�شاالت.

بادرة طيبة من اللجنة املنظمة
قامت اللجنة املنظمة باالحتفال ب�شعيد اإبراهيم 
حكم م�شابقة كرة الطائرة مبنا�شبة قدوم مولوده 
اأهدته  وق��د  البطولة،  مناف�شات  خ��الل  اجل��دي��د 
هدية  ال��ي��وم  مناف�شات  ختام  يف  املنظمة  اللجنة 
طيبة  لفتة  يف  وذل���ك   ، اجلمهور  ت�شفيق  و���ش��ط 
منها للتاأكيد على الدور االجتماعي لهذا احلدث 

الريا�شي الكبري. 
اإقامة  ح�����ددت  ق���د  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ي���ذك���ر 
مناف�شات بطولة ند ال�شبا الرم�شانية يوميا بعد 
�شالة الرتاويح مع فتح االأب��واب اأمام اجلماهري 
اأوقاتا  وق�����ش��اء  امل��ن��اف�����ش��ات  متابعة  ف��ر���ش��ة  لنيل 
 ، الفنية  واللمحات  الريا�شية  باملناف�شات  حافلة 
الفوز  فر�شة  �شينال  البطولة  جمهور  ب��اأن  علما 
يوميا وهي  ���ش��ت��وزع  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد 
باالإ�شافة  حديثة،  الكرتونية  اأج��ه��زة  عن  عبارة 
وهي  للجمهور  املخ�ش�شة  الكرى  اجل��ائ��زة  اإىل 

�شيارة لكز�س 570 رباعية الدفع.

اف��ت��ت��ح ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حم��م��د ب���ن �شقر 
القا�شمي الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س اخليمة 
اأم�����س االول دورة  م�����ش��اء  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ش��ي 
لل�شباب  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ال���ن���ادي 
والنا�شئني وذلك على مالعب النادي بح�شور 
���ش��ع��ادة ع��ل��ي اأح��م��د احل��رم��ي رئ��ي�����س جمل�س 
واأكد  االإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  ال��ن��ادي  اإدارة 
اأنه  املنظمة  اللجنة  رئي�س  خمي�س  اب��راه��ي��م 
20  ف��ري��ق��ا م��ن مواليد   ال�����دورة   ���ش��ارك يف 

ال�شباب  ف��ئ��ة  لفئتني  ق�شمت  ف���وق  ف��م��ا    94
تتناف�س  ف��رق  ثمانية  والنا�شئني  فريقا   12
23 من �شهر  بنظام املجموعات وت�شتمر اىل 
الف�شيل م�شريا اأن تنظيم الدورة الرم�شانية 
للنادي  االأع��ل��ى  الرئي�س  م��ن  بتوجيهات  ج��اء 
على  منهم  حر�شا  االإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 
اأبناء  خلدمة  كافة  املتاحة  االمكانات  ت�شخري 
اأوق����ات فراغ  اإم����ارة راأ����س اخليمة وا���ش��ت��غ��الل 
ال�شباب مبا يعود عليهم بالنفع يف هذا ال�شهر 

طاقاتهم  ا�شتثمار  نحو  وتوجيههم  امل��ب��ارك 
الريا�شية مبا ي�شهم يف �شقل مواهبهم. واأكد 
رئي�س اللجنة املنظمة اأن البطولة الرم�شانية 
التي تقام حتت رعاية ال�شيخ �شقر بن حممد 
على  للوقوف  فر�شة  تعد  القا�شمي  بن �شقر 
اأهم العنا�شر ال�شابة والنا�شئة التي ميكن اأن 
تكون القاعدة االأ�شا�شية التي نعتمد عليها يف 
ت�شكل فرق املراحل ال�شنية يف املرحلة القادمة 
االهتمام  ����ش���اأن يف ظ���ل  ل��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون  وال���ت���ي 

يف  والنا�شئني  ال�شباب  ف��رق  ب��ه  حتظى  ال��ت��ي 
للم�شاركة  االإدارة  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن  ال��ن��ادي 
الدولة  م�شتوى  ع��ل��ى  املحلية  ال��ب��ط��والت  يف 
الريا�شي  القطاع  والعودة من جديد خلدمة 
االفتتاح  حفل  ف��ق��رات  وا�شتملت  االإم����ارة.  يف 
متميزا  ج���م���اه���ريي���ا  ح�������ش���ورا  ���ش��ه��د  ال������ذي 
عرو�س  ع��ل��ى  ري��ا���ش��ي��ة  �شخ�شيات  مب�����ش��ارك��ة 
للقيادة  التابعة  الع�شكرية  املو�شيقى  ف��رق��ة 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة. 

�ضقر بن حممد القا�ضمي يفتتح دورة نادي 
راأ�س اخليمة الرم�ضانية لكرة القدم

حمدان بن حممد يتابع مناف�ضات بطولة ند ال�ضبا الرم�ضانية ويلتقي الريا�ضيني امل�ضاركني 

�ضعيـــد بـــن مكتـــــوم يوا�ضـــــل عرو�ضـــــه القويــــة ويحقــــــق العلمــة الكاملـــة يف بــــادل تنـــ�س
مباراة ا�ضتعرا�ضية دولية لنجوم كرة ال�ضاالت غدًا مب�ضاركة الربازيلي فالكاو اأف�ضل العب يف العامل 

قائد القوات البحرية يفتتح دورة البيت متوحد الرم�ضانية للقوات البحرية 
ال��رك��ن بحري  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  افتتح 
القوات  قائد  امل�شرخ  �شامل  اإبراهيم 
البحرية م�شاء اأم�س االول فعاليات 
والتي  الرم�شانية  ال����دورة  بطولة 
القوات  ق��ي��ادة  م��الع��ب  على  اأقيمت 

البحرية يف اأبوظبي.
ب����داأ ح��ف��ل االف���ت���ت���اح ال����ذي ح�شره 
البحرية  ال��ق��وات  �شباط  م��ن  ع��دد 
وجمهور غفري من منت�شبي القوات 
راع������ي احلفل  ب���و����ش���ول  ال���ب���ح���ري���ة 
تاله ق��راءة الآي��ات عطرة من الذكر 
الركن  العميد  األقى  بعدها  احلكيم 
رئي�س  ال�������ش���ح���ي  ع����ب����داهلل  ب���ح���ري 
اللجنة املنظمة للبطولة كلمة بهذه 
احلفل  ب��راع��ي  فيها  رح��ب  املنا�شبة 

وال�����ش��ي��وف وه��ن��ئ��ه��م ب��ح��ل��ول �شهر 
رم�شان املبارك.

توجيهات  ع���ل���ى  ب����ن����اء  اإن�������ه  وق�������ال 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة 
ودعمها امل�شتمر للريا�شة يف القوات 
ال��ب��ح��ري��ة ول����زي����ادة ال��ت��وا���ش��ل بني 
�شهر  يف  البحرية  ال��ق��وات  منت�شبي 
اللجنة  ح��ر���ش��ت  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان 
امل���ن���ظ���م���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ع���ل���ى اإط�����الق 
ا���ش��م  ال��ب��ي��ت م��ت��وح��د  ع��ل��ى ال���دورة 
الرم�شانية لهذا العام والذي اأطلقه 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اأفراد  كل  يتكاتف  اأن  املقولة  وتعني 

فيما  وي��رتاح��م��ون  االإم�����ارات  �شعب 
بينهم وال��دف��اع عن ه��ذا الوطن كل 
اللجنة  رئ��ي�����س  واأ����ش���ار  م��وق��ع��ه.  يف 
ال����دورة  اأن  اإىل  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
الرم�شانية �شت�شتمل على مناف�شات 
القدم  ك��رة  �شباعيات  مثل  متنوعة 
اليد  وك��رة  الطائرة  كرة  ومناف�شات 
و�شد احلبل وال�شباحة ورفع االأثقال 
وتن�س الطاولة واملناف�شات الثقافية 

والتخ�ش�شية.
ويف ختام كلمته اأعرب العميد الركن 
�شكره  ع��ن  ال�شحي  ع��ب��داهلل  ب��ح��ري 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
ونائبه  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات  ول��ق��ائ��د 
واملوؤ�ش�شات  امل�شاركة  ال��ف��رق  وك��اف��ة 

لهذا  والراعية  الداعمة  وال�شركات 
احلفل. من جانبه قال قائد القوات 
ان الهدف من  البحرية يف كلمة له 
والتناف�س  االأل���ف���ة  زي����ادة  ال��ب��ط��ول��ة 
ال�����ش��ري��ف مم���ا ي�����ش��ه��م يف االرت���ق���اء 
الفر�شة  ويتيح  الريا�شية  ب��ال��روح 
ال�شباط  ب���ني  ال��ت��ع��ارف  م���ن  مل��زي��د 
و����ش���ب���اط ال�������ش���ف واالأف������������راد من 
منت�شبي القوات البحرية .. جمددا 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  وال�������والء  ال��ع��ه��د 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات 

امل�شلحة حفظه اهلل .
ويف ل��ق��اء خ��ا���س م��ع ���ش��ع��ادة حممد 
رئي�س  ال���رم���ي���ث���ي  م�����ش��ب��ح  را�����ش����د 

اإدارة �شركة الفتان ل�شناعة  جمل�س 
الرئي�شية  ال�شركات  اإح��دى  ال�شفن 
ال�شركة  ب��اأن  ذك��ر  للبطولة  الراعية 
هي �شريك ا�شرتاتيجي دائم للقوات 
التعارف  ه����و  وال����ه����دف  ال���ب���ح���ري���ة 
ال�شركة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ب���ني  وال���ت���ق���ارب 

والقوات البحرية.
عر�شا  االف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  ت�������ش���م���ن 
للخيالة  وعر�شا  ال��ن��اري��ة  ل��الأل��ع��اب 
وبع�س  ال��دول��ة  بعلم  امل���رور  ي�شمل 
�شعرية  اأب��ي��ات  تليه  اال���ش��ت��ع��را���ش��ات 
لل�شاعر حممد الكعبي ومن ثم قام 
ال�شور  باأخذ  البحرية  القوات  قائد 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف 

البطولة. 

مالودا اإىل طرابزون �ضبور بانتقال حر 
و�شل العب الو�شط الدويل الفرن�شي ال�شابق فلوران مالودا اىل مدينة طرابزون الرتكية )�شمال-�شرق( 
النهاء تفا�شيل عقده احلر مع طرابزون �شبور، بح�شب ما اعلن الفريق امل�شارك يف الدوري الرتكي للدرجة 
االوىل وذكر النادي يف بيان له ان مالودا ا�شتقبل بفرحة كبرية يف طرابزون بعد االعالن عن مفاو�شات 
بعدها  التقى  النادي،  ا�شتاأجرها  باري�س بطائرة خا�شة  الالعب و�شل من  ان  اىل  النادي  وا�شار  انتقاله 
للفح�س  مالودا  للنادي. ويخ�شع  والنبيذي  االزرق  القمي�س  ها�شيو�شمانوغلو وحمل  ابراهيم  الرئي�س 
الطبي العادي ومل يقدم النادي الواقع على البحر اال�شود اي تفا�شيل ا�شافية عن العقد وام�شى مالودا 
)33 عاما( املو�شم املا�شي يتدرب مع الفريق االحتياطي لت�شل�شي االنكليزي وحمل مالودا الوان غانغان 
مع  مبارياته  اخر  وخا�س   ،)2013-2007( وت�شل�شي   )2007-2003( ليون   ،)2003-2000(
ت�شل�شي يف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 2012 الذي توج فيه على ح�شاب بايرن ميونيخ االملاين 
بركالت الرتجيح. وميلك طرابزون �شبور 6 القاب يف الدوري الرتكي بني 1975 و1984، وحل تا�شعا 
يف املو�شم املا�شي، لكنه بلغ نهائي م�شابقة الكاأ�س وتاأهل اىل الن�شخة املقبلة من الدوري االوروبي يوروبا 

ليغ .



توقيف ممثلة ع�ضت �ضديقها
اأوقفت ال�شرطة يف كندا لفرتة وجيزة، املمثلة اإميا روبرت�س، ابنة اأخ النجمة 
حبيبها  على  االع��ت��داء  بتهمة  ال�شهر  ه��ذا  �شابق  وق��ت  يف  روبرت�س،  جوليا 

املمثل اإيفان بيرتز. 
وقال موقع يو اأ�س مغازين اإن ال�شرطة تلقت �شكوى من الفندق حيث تنزل 
روبرت�س، وبيرتز، للتبليغ عن م�شكلة يف غرفتهما، ولدى و�شول العنا�شر 
الحظوا اأن بيرتز يعاين من نزيف يف االأنف واآثار ع�ّس، فتم توقيف املمثلة 

على الفور. 
جنم  بيرتز،  لرف�س  �شاعات  بعد  روبرت�س  عن  واأف��رج��ت  ال�شرطة  وع��ادت 
م�شل�شل ق�شة رعب اأمريكية ، تقدمي �شكوى �شدها.  واأ�شدر الثنائي بياناً 
واأنهما  �شوء تفاهم  اإن احلادثة موؤ�شفة وعبارة عن  بعد احلادثة قاال فيه 

ت�شاحلا وعادا للعمل معاً. 

فرقتهما احلرب وتزوجا بعد 70 عامًا 
عقد ع�شيقان بريطانيان قرانهما، بعد 70 عاماً من الفراق ب�شبب اندالع 
احلرب العاملية، وعلى الرغم من تقدمهما يف ال�شن واقرتابهما من دخول 
بوب  اإن  ام�س  اك�شري�س  ديلي  �شحيفة  وقالت  العمر  من  التا�شع  العقد 
همفريز، البالغ من العمر 89 عاماً، وبريين بلويت 87 عاماً ، كانا متعلقني 
ببع�شهما البع�س منذ �شن الطفولة، لكن االإت�شاالت انقطعت بينهما بعد 

ن�شوب احلرب العاملية الثانية.
وا�شافت اأن بريين، التي عملت خياطة خالل احلرب العاملية الثانية، وقعت 
بجنون يف غرام بوب، لكن االأخري ا�شُتدعي يف عام 1943 للخدمة كممر�س 

يف �شالح اجلو امللكي الريطاين وكان عمره وقتها 18 عاماً.
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن بوب كان يكتب ر�شائل منتظمة اإىل حبيبته بريين 
من فرن�شا، حيث كان يخدم مع القوات الريطانية، لكن ر�شائله مل ت�شل 

اإليها اأبداً واحتجزها والداها ب�شبب معار�شتهم لعالقة ابنتهما معه.
وتزوجت بريين الحقاً من طيار نيوزيلندي بعد انقطاع اخبار حبيبها كلياً 
عنها وانتقلت معه الحقاً للعي�س يف بالده، يف حني اقدم بوب على الزواج 
اأي�شاً العتقاده باأن بريين رف�شت حبه ومل ترد على ر�شائله، وفّرق القدر 

بينهما ملدة 7 قرون.
اأن  اأن اكت�شفت ابنة االأخ��رية  لكن االت�شاالت ع��ادت بني بوب وب��ريين بعد 
عر  وحت��ادث��ا  انكلرتا،  غ��رب  بجنوب  �شامر�شت  مقاطعة  يف  يعي�س  االأول 
الهاتف للمرة االأوىل بعد انقطاع ا�شتمر 70 عاماً، واتفقا الحقاً على ق�شاء 

ما بقي لهما من العمر معاً بعد اأن فقد كل منهما ن�شفه االآخر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ضتيفي واندر 
يقاطع فلوريدا 

�شتيفي  اال����ش���ط���وري  ال��ن��ج��م  ق���ال 
وان�����در اإن����ه ل���ن ي��ح��ي��ي ح��ف��الت يف 
يطلق  م��ا  على  احتجاجا  فلوريدا 
دفاعا  ال�شالح  حيازة  قانون  عليه 
عن النف�س يف الوالية، والذي يعد 
جورج  ع��ن  الناجح  للدفاع  اأ�شا�شا 

زميرمان.
وذك��رت جملة هوليود ريبوتر  ان 
وان���در اأع��ل��ن ذل��ك خ��الل حفلة يف 
وقال  املا�شي.  االأح��د  ليلة  كيبيك 
اأي  ع��ن  ب��ع��ي��دا  �شيبقى  اإن���ه  اأي�����ش��ا 
واليات اأمريكية اأخرى يطبق فيها 
الأ�شخا�س  ت�شمح  مماثلة  ق��وان��ني 
با�شتخدام القوة املميتة وذلك بدال 
من الرتاجع عن معاقبة املهاجم.

وق��ال وان��در: ق��ررت اليوم اأن��ه اإىل 
فلوريدا،  القانون يف  يلغى هذا  اأن 
لن اأوؤدي حفالت هناك مرة اأخرى 
. واأ�شاف: يف احلقيقة، حيثما اأجد 
ذلك القانون موجودا لن اأوؤدي يف 
تلك الوالية اأو يف ذلك اجلزء من 

العامل .

ثعبان يلدغ البن فتموت الأم
توفيت امراأة يف العقد اخلام�س من العمر بعد تعر�شها 
الذي  ابنها  على  خ��وف��ا  لل�شغط  مفاجئ  ارت��ف��اع  حل��ال��ة 
الطائف  �شمال  يف  القرى  باإحدى  ثعبان  للدغة  تعر�س 
اإىل م�شت�شفى امللك في�شل ب�شيارة  وو�شلت االأم وطفلها 
ال���ذي كان  ال��ت��ي ي��ق��وده��ا االأب الإ���ش��ع��اف الطفل  االأ���ش��رة 
مغمى عليه يف ح�شن والدته على طول م�شافة الطريق.

فور  احل��ال��ت��ني  بامل�شت�شفى  ال���ط���وارئ  ق�����ش��م  وا���ش��ت��ق��ب��ل 
و�شولهما كال على حده واإحالتهما فورا للعناية املركزة 
التي خرج منها الطفل ب�شحة وعافية وخرجت االأم التي 
ح�شرت مرافقة مع ابنها متوفاة نتيجة الرتفاع �شغطها 

خوفا على ابنها. 

حوار الغرية ينتهي 
بزوجة اإىل ال�ضرطة

حتول حوار بني طبيب يف م�شت�شفى ينبع العام بال�شعودية، 
مع زوجته اإىل �شجار ب�شبب غريتها الزائدة. 

وبح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية فاإن الزوجة داأبت على 
العمل مع  اأث��ن��اء  امل�شت�شفى  م��اذا يفعل يف  ���ش��وؤال زوج��ه��ا 
زميالته احل�شناوات، ومل يتوقف احلوار عند هذا احلد 
بل �شارعت الزوجة اإىل النافذة مهددة برمي نف�شها، اإال 
اأن فطنة الزوج حالت دون تنفيذ تهديدها، حيث بادر اإىل 
اإبالغ الدوريات االأمنية التي و�شلت على الفور وقب�شت 
والتي  بينبع،  البلد  �شرطة  اإىل  واأحالتها  ال��زوج��ة  على 
اأحالتها بدورها اإىل هيئة التحقيق واالدعاء العام الإكمال 
اأمني يف �شرطة  االإج���راءات بحقها.  وذك��ر م�شدر  باقي 
ينبع، اأن الدوريات االأمنية تلقت بالغ الزوج الذي طلب 
انتحارها  للقب�س على زوجته قبل  االأمن  ح�شور رجال 
برمي نف�شها من ال�شرفة، وبالفعل توجهت فرقة اأمنية 
القب�س عليها،  ال�شكنية ل�شاحب البالغ ومت  ال�شقة  اإىل 

واإحالتها اإىل هيئة التحقيق واالدعاء العام. 

ُدفن يف الرمال 3 �ضاعات وجنا
جنا طفل اأمريكي باأعجوبة من املوت بعد اأن ظل مدفونا 
اأن غا�س يف  حتت الرمال الأكر من ثالث �شاعات، بعد 
كثبان رملية �شمايل والية اإنديانا. وحتولت النزهة التي 
كانت تهدف اإىل ق�شاء اأ�شرة نيثن و�شر، 6 اأع��وام، على 
 ، نا�شيونال بارك  اإنديانا ديونز  �شاطئ مونت بالدي يف  
اإىل عملية بحث حممومة لثالث �شاعات ون�شف ال�شاعة، 
قدماً.   11 بارتفاع  رملية  تلة  يف  ال�شبي  غا�س  اأن  بعد 
وهرع اأفراد العائلة واالأ�شدقاء للم�شاعدة يف احلفر، اإال 
اأن احلفرة كانت تت�شع كلما ازداد احلفر، وبالتايل غا�س 
ب��راد كريكغروم،  ريت�س  وق��ال  ال��رم��ال.  اأك��ر يف  ال�شبي 
اأحد رجال االإنقاذ: بداأنا نفقد االأمل �شريعا، ورغم ذلك 
اول  الرعب على  واأ���ش��اف: خيم  تركيزنا.   حافظنا على 
عليه.  مغ�شياً  ال�شبي  على  العثور  مت  اأن  اإىل   ، �شاعتني 
اأنه لرمبا كان وجود جيب هواء  واعتقد بع�س املنقذين 

يف االأر�س وراء بقاء ال�شبي حيا. 

اأطباء يكت�ضفون ديدان اآكلة للحم يف اأذن مري�ضة 
اكت�شف اأطباء بريطانيون ديدان اآكلة للحم يف اأذن مري�شة حني راجعتهم اثر ا�شابتها ب�شداع حاد واآالم يف الراأ�س، 
اإىل البريو يف وقت �شابق من هذا العام. وقالت هيئة االإذاع��ة الريطانية )بي بي �شي( ام�س  بعد قيامها برحلة 
االربعاء اإن، رو�شيل هاري�س و�شديقها جيم�س، كانا يق�شيان عطلة يف البريو حني �شارت االأوىل من خالل �شرب 
من الذباب. وا�شافت اأن رو�شيل، البالغة من العمر 27 عاماً، عانت من �شداع حاد واأمل ال ُيطاق يف وجهها ومن 
اأ�شوات خد�س يف راأ�شها خالل رحلة العودة على من طائرة اإىل بريطانيا. وا�شارت )بي بي �شي( اإىل اأن االأطباء يف 
م�شت�شفى مدينة داربي، حيث تقيم رو�شيل، عروا على يرقات ذبابة الدودة احللزونية يف اإذنها و�شعت الحقاً بيو�شاً 
فق�شت وقامت ب�شنع حفرة قطرها 12 ملم يف قناة اإذنها. واجرى اجلراحون عمليات ا�شتك�شاف داخل اإذن رو�شيل 
للتاأكد من اأن الديدان مل تنتقل اإىل اأي مكان خطري يف دماغها با�شتخدام جمهر ومنظار، وعروا على اأ�شرة من 
ثمانية ديدان كبرية اآكلة للحم وقاموا بازالتها. ون�شبت )بي بي �شي( اإىل املراأة الريطانية قولها اإنها كانت خائفة 
جداً وخ�شيت من اأن تكون الديدان االآكلة للحم و�شلت اإىل دماغها وب�شكل جعل حياتها عر�شة للخطر، وكل ما 
ارادته هو اأن تخرج من ج�شمها. وا�شافت رو�شيل اأنها علمت االآن م�شدر االآالم واأ�شوات اخلد�س التي عانت منها 

قبل ذهابها اإىل امل�شت�شفى.  
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يجمع يف منزله
 56 جمجمة ب�ضرية

�شيواجه رجل من�شاوي اتهاما بنب�س قبور املوتى بعدما عرت 
ال�شرطة على 56 جمجمة و55 من العظام االخرى يف متحف 
اقامه مبنزله. وقالت ال�شرطة يف والية بورجنالند ان اجلماجم 

والعظام اخذت دون اذن من مقابر كني�شة وانها اعيدت االن.
وك�شفت ال�شرطة اأمر الرجل 47 عاما الذي مل يعلن عن ا�شمه 
اليه ر�شميا عندما حاول بيع  الفور حلني توجيه االتهام  على 
ثالث جماجم وعظمتي فخذ يف �شوق لبيع املقتنيات ال�شخ�شية 
وقال متحدث با�شم ال�شرطة انه مل ي�شادف مثل هذه احلالة 
طيلة 37 عاما ق�شاها يف عمله وانه ال يعلم ملاذا جمع الرجل 

هذه العظام وملاذا حاول بيع بع�شها.

خادمة حتاول خنق طفلة مكفولها
�شكت طفلة �شعودية تبلغ من العمر 6 �شنوات بحائل لوالديها، 
من تعنيف اخلادمة العاملة املنزلية اإثيوبية اجلن�شية لها اأثناء 
اال�شتحمام، بح�شب �شحيفة �شبق ال�شعودية وقالت الطفلة يف 
اأكر من مرة، كما  املنزلية حاولت خنقها  العاملة  اإن  �شكواها 
حاولت كتم اأنفا�شها بيدها داخل املاء اأثناء اال�شتحمام، م�شرية 
اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت  االأخ���رية.   االآون���ة  يف  طبعها  تغري  اإىل 
التي  املخت�شة  اجلهات  ب��اإب��الغ  الفور  على  �شارع  الطفلة  وال��د 
ا�شتكمال  حتى  امل�شنني،  ب���دار  املنزلية  العاملة  على  حتفظت 
التحقيق الالزم.  وعلمت ال�شحيفة اأن والد الطفلة ي�شر على 
ترحيل العاملة املنزلية اإىل بلدها، حتى ال ت�شر اأحداً من اأفراد 

اأ�شرته. 

علماء يحولون
 اخل�ضب اإىل �ضا�ضة مل�س

اأعلن علماء من معهد نانيانغ التقني يف �شنغافورة عن تو�شلهم 
�شا�شة مل�س  اإىل  اأي ج�شم م�شطح  الآلية جديدة ت�شمح بتحويل 
نع منها �شواء  متعددة الوظائف، بغ�س النظر عن املادة التي �شُ
العلماء م�شرية  البال�شتيك، ليتوج  اأو حتى  الزجاج  اأو  اخل�شب 
ا�شم  اأطلقوا عليه  ال��ذي  االكت�شاف  بهذا  البحث  �شنوات من   4
STATINA لتحديد املوقع الذي يلم�شه ال�شخ�س يف ال�شا�شة 
يتم تفعيل اأجهزة ا�شت�شعار غري ثمينة وخوارزميات الذبذبات، 
اأك��ر من  با�شتمرار حركة  تر�شد  ِوب  كامريات  اإىل  باالإ�شافة 
بعني  اأُخ��ذت  اإذا  ال�شا�شة  يتم متريرها على  م��واد  اأي  اأو  ا�شبع 
حتدد   STATINA ف���اإن  فقط  اال�شت�شعار  اأج��ه��زة  االع��ت��ب��ار 
املوقع الذي مت مل�شه بدقة ت�شل اإىل 1،5 �شم. وحول هذا االأمر 
يقول العامل الذي يرتاأ�س فريق البحث اندي هونغ اإنه هناك 
مقدرة على حتديد املوقع بدقة 0،5 �شم، فيما ت�شمح التقنيات 

التي زودت بها الكامريات بتكبريها ملليمرتات اإ�شافية. 
يعتمد  اال�شت�شعار  اأجهزة  اأن عدد  اإىل  ان��دي هونغ  وي�شري  هذا 
على حجم اجل�شم امل�شطح. فعلى �شبيل املثال تغطي 3 كامريات 

م�شاحة قدرها 50 بو�شة مزودة ب� 12 جهاز ا�شت�شعار.
املمثلة مارغريتا ليفيفا لدى ح�شورها عر�س فيلم )االأحمر 2( يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

اجلـــوز للحمايـــة 
من �ضرطان الربو�ضتات 

تناول  اإن  اأمريكيون  باحثون  ق��ال 
ك��م��ي��ة ���ش��غ��رية م��ن اجل����وز يومياً 
)ح���وايل ن�شف غ���رام( ق��د يحمي 
من االإ�شابة ب�شرطان الرو�شتات.
واأجرى باحثون من كلية الطب يف 
جامعة تك�شا�س مركز �شان اأطونيو 
درا����ش���ة قاموا  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
بخاليا  ف��ئ��ران  بحقن  خاللها  يف 
����ش���رط���ان ال����رو�����ش����ت����ات، وخ����الل 
ث��الث��ة اإىل اأرب���ع���ة اأ���ش��اب��ي��ع ب���داأت 
االأورام يف النمّو بعدد كبري وقارن 
الباحث را�شل رايرت وزمالوؤه بني 
غنياً  غذائياً  نظاماً  اتبعت  فئران 
باجلوز واأخرى نظاماً غذائياً غري 

غني به.
يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  واأظ��ه��رت 
 3 اأن  بال�شرطان  التحقيق  دوري���ة 
النظام  ات��ب��ع  ف�����اأراً   16 ا���ش��ل  م��ن 
اأ�شيب  ب���اجل���وز  ال��غ��ن��ي  ال���غ���ذائ���ي 
ب�شرطان الرو�شتات مقارنة ب�14 
33 ف��اأراً ال ي�شم غذائه  اأ�شل  من 
النهائي  احل���ج���م  اأن  ك��م��ا  اجل�����وز 
تناولت  التي  الفئران  ل��دى  للورم 
اجلوز بلغ حوايل ربع معّدل حجم 
الفئران  ل����دى  ال���رو����ش���ت���ات  ورم 
فوجئنا  راي���ت���ر  وق�����ال  االأخ�������رى 
ملدى فعالية النظام الغذائي الذي 
ي�شم اجلوز جلهة تثبيط �شرطان 
اأن  اإىل  واأ�شار  الب�شري  الرو�شتات 
ك��م��ي��ة اجل����وز امل�����ش��ت��خ��دم��ة ت���وازي 

حوايل ن�شف غرام لدى االإن�شان.

فريغي 
حامل ب�ضبي 

ك���������ش����ف امل�����م�����ث�����ل ج����و�����س 
دوهاميل، اأن زوجته املغنية 
ويف  ب�شبي  حامل  فريغي، 
م�شبقاً  م�����ش��ج��ل��ة  م��ق��اب��ل��ة 
ومايكل  ك��ي��ل��ي  ل���رن���ام���ج 
دوهاميل،  اخ���ت���ار  ت��ع��ر���س 
بدل  اأزرق  ط���ف���ل  ل���ب���ا����س 
ح�����ّزر  اأن  ب���ع���د  ال�����زه�����ري 
اجلمهور ما اإذا كان الطفل 

�شبياً اأو فتاة.
�شنة(   40( دوهاميل  وكان 
اأعلنا  �شنة(   38( وفريغي 
املا�شي  �شباط-فراير  يف 
اأنهما �شريزقان مبولدهما 
االأول، ومن املتوقع اأن تلد 

فريجي ال�شهر املقبل.

تقلل  املو�شيقى  اأن  اإىل  حديثة  كندية  درا���ش��ة  تو�شلت 
االإح�شا�س باالأمل لدى االأطفال وذلك بعد اأن قام باحثون 
بفح�س م�شتويات االأمل والقلق لدى اأطفال تلقوا حقنة 
اأنهم  والح��ظ��وا  للمو�شيقى،  ا�شتماعهم  اأث��ن��اء  وري��دي��ة 

�شجلوا م�شتويات اأقل من االأمل واالنزعاج.
واأجرى الدرا�شة باحثون من جامعتي األرتا ومانيتوبا 
ال����والي����ات املتحدة  ب��االإ���ش��اف��ة الآخ���ري���ن م���ن  ك���ن���دا،  يف 

االأمريكية.
 42 البحثي جتربة بحث �شريرية على  الفريق  واأج��رى 
طفال ترتاوح اأعمارهم بني ثالثة اأعوام و11 عاما جاوؤوا 
لالأطفال،  �شتولريي  م�شت�شفى  يف  ال��ط��وارئ  ق�شم  اإىل 

وكانوا يف حاجة اإىل حقنة يف الوريد.
اأطفالها  تلقى  االأوىل  جمموعتني،  اإىل  االأطفال  وق�شم 
فيما  للمو�شيقى،  ا�شتماعهم  اأث��ن��اء  ال��وري��دي��ة  احلقنة 
الوريدية  احلقن  الثانية  املجموعة  يف  االأط��ف��ال  اأعطي 
بني  ال��ف��رتة  يف  التجربة  واأج��ري��ت  املو�شيقى  �شماع  دون 

يناير-كانون الثاين 2009 ومار�س-اآذار 2010.

االأطفال  ل��دى  القلق  م�شتوى  بقيا�س  الباحثون  وق���ام 
مل�شتويات  باالإ�شافة  القلب،  ونب�شات  االأمل  وم�شتويات 
ال�شعور بالر�شا لدى الوالدين والعاملني بوحدة الرعاية 

ال�شحية الذين قاموا بحقن االأطفال يف الوريد.
واأظهرت نتائ������ج البحث اأن االأطف����ال الذين ا�شتمعوا اإىل 
بدرج������ة  باالأل������م  اأق�������ل  �ش������عور  عن  اأبلغوا  مو�ش��������يقى 
القلق،  من  اأق��ل  درج��ة  بع�شهم  اأي�شا  واأظه���������ر  كبرية، 
كما اأن اآب���اء االأط��ف��ال ك��ان��وا را���ش��ني اأك���ر ع��ن م�شتوى 

الرعاية.
اإنهم وجدوا فارقا  وتقول قائدة الدرا�شة ليزا هارتلينج 
يف اإح�شا�س االأطفال باالأمل، اإذ �شعر االأطفال يف جمموعة 

املو�شيقى باأمل اأقل فور حقنهم يف الوريد.
ال�شعيد  ع��ل��ى  م��ه��م��ة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ش��رية   
اأثناء  ل��الأط��ف��ال  م��و���ش��ي��ق��ى  ت�شغيل  اإن  اإذ  ال�����ش��ري��ري، 
اإخ�شاعهم الإجراءات طبية موؤملة �شيقلل من انزعاجهم، 
مكلف  غ��ري  اإج����راء  املو�شيقى  �شماع  اأن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

و�شهل.

املو�ضيقى تقلل الأمل لدى الأطفال 

كيم كاردي�ضيان مري�ضة
اعتياد النجمة كيم كاردي�شيان على الوجود حتت االأ�شواء وعلى الظهور الدائم يف و�شائل 

اأ�شابيع داخل منزلها حر�شا على  االإع��الم، جعالها ت�شعر بامللل ال�شديد لبقائها منذ 5 
الباباراتزي. وقال م�شدر مقرب من كيم  طفلتها نورث وي�شت من مالحقة م�شوري 

املنزل احرتاما لرغبة �شديقها  تلزم  اإن كيم   Radar Online كاردي�شيان ملوقع 
كيني وي�شت الذي يرف�س الك�شف عن ابنته نورث وي�شت للجمهور وو�شائل االإعالم، 
وذلك على الرغم من رغبة كيم امللحة يف اإظهار ابنتها للجميع. واأ�شاف امل�شدر: 

كيم تقول اإنها مري�شة ب�شبب االختفاء يف املنزل، وتريد اأن يرى جمهورها ابنتها 
اأن جمهورها  العائلية  اأحاديثها  توؤكد يف جميع  اأن كيم  اإىل  ، م�شريا  ن��ورث 

�شيحب ابنتها كما حتبها الأن نورث جميلة وعلى اجلميع اأن يرى جمالها. 
يذكر اأن كيم وكيني قد �شرحا باأنهما �شيح�شالن على 4 ماليني دوالر 
�شيقومان  املبلغ  ذلك  وب��اأن  البنتهما،  االأوىل  ال�شورة  ن�شرهما  مقابل 

بالترع به ل�شالح اإحدى املوؤ�ش�شات اخلريية املعنية برعاية االطفال.


